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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 
Tijdens de kerkdiensten is er crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar, 
kom in de kring (KiK) voor kinderen van 2/3 tot 6 jaar en 
kindernevendienst voor kinderen van 6 tot 8 en 8 tot 12 jaar. 
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Zondag 4 november 
Nieuwe Kerk 10.00u


Oude Bavo Cantorij

Gedachteniszondag 

ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945

Zondag 11 november 
Nieuwe Kerk 10.00u

ds. T. de Haan

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Jeannine Verhagen 

tel.: 5275292

Zondag 18 november 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945

Zondag 25 november 
Nieuwe Kerk 10.00u

ds. G.J.D. de Haan

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Milko Schotvanger 

tel: 5261204

Zondag 2 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

1e Advent

ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709



Bijzondere diensten 

Diensten Janskliniek 10.30u 

Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u 

Zondag 4 november Pastor G. Zaal / RK 

Zondag 18 november Mw. C. van Drie

Zondag 2 december Pastor G. Zaal / RK / 1e Advent

Zondag 18 november Ds. T. Moll uit Sassenheim. m.m.v. 
Ontmoetingskerkkoor o.l.v. Jan Nobel
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Overdenking 
Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal 
zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen-
brengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het 
andere (Mt. 24, 31). 

De eerste christenen hebben heel sterk geleefd in de nabije 
verwachting van het einde van de wereld en de spoedige 
wederkomst van Christus. Kenmerkend is daarvoor wat de apostel 
Paulus in zijn - voor zover ons bekend oudste - brief, de eerste brief 
aan de Thessalonicenzen schrijft. In deze door hemzelf gestichte 
gemeente heeft hij kennelijk de verwachting gewekt dat Christus al 
heel gauw zou terugkeren op aarde. Maar sinds die eerste 
verkondiging is al enige tijd verstreken en zijn er leden van de 
gemeente gestorven. En nu maakt men zich in Thessalonica zorgen 
over wat er met hen zal gebeuren. Want zij zullen de wederkomst 
immers niet meer beleven. Paulus neemt dan geen afstand van die 
verwachting op zichzelf. Hij zegt alleen dat wij ons niet moeten laten 
verleiden tot speculaties over het tijdstip, maar dat we waakzaam 
moeten leven en mogen wandelen als kinderen van het licht en van 
de dag. En hij verzekert de gemeente dat wij allen, of we nu op 
aarde zijn of gestorven zijn, met Christus zullen leven (1Thess. 5, 
10). 

Vanuit diezelfde verwachting van de spoedige wederkomst schrijft 
de evangelist Matteüs. Hij doet dat in een voor ons vreemde vorm. 
Hij deelde met veel tijdgenoten, joden en christenen, de 
verwachting dat het einde van de wereld spoedig zou aanbreken en 
dat daaraan vooraf allerlei narigheid over de wereld zou komen, een 
soort van crisis. Want het zal een tijd zijn van enorme 
verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu 
nooit is geweest en er ook nooit meer zullen komen (24,21). Matteüs 
noemt twee soorten van verschrikkingen. De eerste treft alle 
mensen en men neemt aan dat hij daarbij denkt aan de verwoesting 
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van de tempel in Jeruzalem en de ellende die de joodse oorlogen, 
de opstand van de Joden tegen het Romeinse gezag, met zich 
meebrachten. Maar hij heeft het merkwaardigerwijs ook over 
verschrikkingen binnen de gemeente: Want er zullen valse 
messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen 
en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo 
mogelijk te misleiden (24,24). Uitleggers van het Nieuwe Testament 
veronderstellen dat dat niet zo maar een bedenksel van Matteüs is 
en zien daar een aanduiding in van spanningen in de vroege 
gemeente, waar we overigens ook in de brieven van Paulus over 
lezen. Het is blijkbaar een bedreiging voor de gemeente vanaf het 
eerste begin, dat mensen zich het evangelie ten eigen bate toe 
willen eigenen. Geloof is kwetsbaar, gelovigen kunnen gemakkelijk 
misleid worden!

De leerlingen vragen aan Jezus, aan welk teken ze zijn komst en de 
voltooiing van deze wereld kunnen herkennen. Ja, zij geloven in zijn 
komst en in Gods voltooiing van de wereld, maar de tijden zijn 
onzeker en de aanvechtingen groot. Er is zoveel dat de komst van 
Gods Rijk weerspreekt in de verhoudingen tussen mensen in het 
klein en in het groot. Het kwaad lijkt zo sterk en bijkans 
onoverwinnelijk.

Het is die gedachte, die in verwachtingen zoals die van Matteüs hier 
wordt opgenomen.Het is, modern gezegd, een scenario, waarin het 
kwaad in eerste instantie alleen maar groter en sterker lijkt te 
worden, om het uiteindelijk toch af te leggen tegen God, die Zijn 
schepping naar haar voltooiing zal brengen, als Hij alles zal zijn in 
allen. Gods overwinning zal des te stralender zijn. Dat is het geloof 
van de gemeente. Maar ook hierin, in deze verwachting, in dit 
geloof, is de gemeente kwetsbaar. Geef je je niet over aan een 
illusie, omdat je dat zo graag wilt geloven? En zo heeft men zich 
vastgeklampt aan teksten als deze en ging men ze lezen als een 
toekomstvoorspelling in plaats van een toekomstverwachting. Dat is 
een enorm verschil: voorspelling maakt passief (alles ligt al vast), 
verwachting daarentegen geeft hoop en moed om te leven. Talloos 
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zijn de interpretaties, waarin men wat Matteüs schreef opvatte als 
voorspelling en gebruikte om de eigen tijd te duiden. De 
verschrikkingen, waarvan Matteüs spreekt, zag men steeds weer in 
de eigen tijd. Telkens opnieuw verwachtte men het eind der tijden, 
bijv. in het jaar 1000. Veel mensen toen waren bang dat jaar niet te 
overleven. Dat is overigens niet zo vreemd als het voor ons op het 
eerste gezicht lijkt, als je denkt aan de voorzorgsmaatregelen die wij 
nog hebben genomen in de overgang naar het jaar 2000.   

In onze tijd zijn het vooral sekten, die zo tegen de geschiedenis 
aankijken en de tijden en het aanbreken van de eindtijd duiden aan 
de hand van wat Matteüs hier schrijft en ook aan de hand van het 
boek Openbaring. Maar wat moeten wij ermee? Ons blijven 
dergelijke gedachten toch vreemd, ook al spreken wij ook in onze 
dagen van crises (en lopen wij het gevaar door bijv. de ecologische 
crisis zelf de aarde te gronde te richten!). Maar wij zien die niet als 
aanduidingen dat de eindtijd is aangebroken. En misschien mogen 
we ook wel zeggen dat deze rede van Jezus in het evangelie van 
Matteüs ook wat uit de toon valt. Want deze somberheid over de 
wereld past eigenlijk helemaal niet bij deze evangelist, die zijn 
evangelie begint en eindigt met de verkondiging van God met ons in 
het eerste hoofdstuk (1, 23) en Jezus’ belofte aan het eind: Ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (28, 20). 
Dat is het fundamentele, dat hij met zijn verhaal over Jezus wil 
uitdragen en verkondigen.  

Daarom is het denk ik in de geest van de evangelist, dat wij ons 
door zijn woorden niet laten verleiden tot speculaties over de 
toekomst. Want het ging hem niet om voorspellen, maar om een 
leven vanuit de verwachting dat onze toekomst gedragen is door 
God. We mogen ook rustig erkennen dat zijn toekomstverwachting 
voor hem een grotere rol speelde dan voor ons en dat hij de 
voltooiing van de wereld directer verwachtte dan wij. Maar dan nog 
blijft zijn verkondiging voor ons staan: in Jezus is God met ons. Dat 
geldt voor ons nu in alle onzekerheden van het leven, in alles wat in 
een mensenleven gebeuren kan aan mooie dingen en aan 
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verdrietige dingen. Dat is het perspectief niet alleen van ons leven, 
maar ook van die grootste onzekerheid, onze eigen dood en die van 
hen die ons lief waren. Zo ziet ook de apostel Paulus het, als hij in 
zijn brief aan de gemeente in Rome schrijft over de toekomst: Wat 
moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn?.....Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in 
Christus Jezus, onze Heer (Rom. 8, 31 en 38v.).     
Wij gedenken op 4 november hen die ons door de dood ontvallen 
zijn. Wij zijn dankbaar om wat en wie zij voor ons waren en wij zijn 
verdrietig omdat zij niet meer onder ons zijn en wij hen moeten 
missen. Het is een gevoel dat ons dagelijks kan bekruipen; het 
gemis blijft, al kan het verdriet slijten. Maar tegelijk mogen wij weten 
en geloven dat zij en wij in leven en in sterven geborgen zijn in Gods 
hand. In de kerk van Garmerwolde, ‘mijn’ eerste kerk, staat een 
oude grafsteen met de woorden verwachtende eene salighe 
upperstandinge, verwachtende een zalige opstanding. Die woorden 
hebben mij altijd heel erg aangesproken. Zonder precies te weten 
hoe of wat, zonder speculaties over de toekomst, spreekt er het 
vertrouwen, het geloof uit in een leven voor Gods aangezicht en een 
toekomst bij God. Dat is voor ons genoeg in leven en in sterven.  


Rinze Marten Witteveen

�
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Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bij de erediensten 
Op zondag 4 november is het Gedachteniszondag. Deze dag 
klinken de namen van de mensen die ons het laatste jaar zijn 
ontvallen. We noemen hen in het tastend geloof dat God hen vast 
heeft gehouden, waar wij hen los moesten laten. Het is deze zondag 
ook mogelijk namen te laten klinken van overleden dierbaren die 
niet lid waren van onze gemeente, denk maar aan familieleden of 
vrienden die lang of kort geleden zijn gestorven. Het kan heel 
krachtig en troostend zijn hun namen weer eens te noemen in 
Godsnaam. 

Er ligt een lijst bij de uitgang waarop u de naam kunt schrijven van 
hen die u wilt gedenken op 4 november in de Nieuwe kerk. U kunt 
de naam ook doorgeven door een mail te sturen naar ds. Willemijn; 
predikant@bavo.nl 

Net zoals voorgaande jaren heeft u in de dienst ook de mogelijkheid 
een kaarsje aan te steken voor iemand die is overleden. De Oude 
Bavo Cantorij verleent haar medewerking. Ds. Willemijn van Dijk 
gaat in deze dienst voor. 

Zondag 11 november gaat ds. Tom de Haan voor.

Zondag 18 november is ds. Willemijn van Dijk onze voorganger. 
We vieren op deze zondag het avondmaal. Na de dienst, na het 
koffiedrinken is er gelegenheid om bij te praten over zaken in onze 
wijkgemeente.

Op zondag 25 november gaat voor ds. G.J.D. de Haan uit 
Oosterzee.

Zondag 2 december is het de eerste zondag van Advent. 

Ds. Willemijn van Dijk is dan onze voorganger.
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Gemeentemaaltijd 
Donderdag 29 november in de huiskamer van Stem in de Stad, 
aanloop vanaf 17.30u. 


Retraite team pastores 
Van 10 op 11 oktober gingen wij als team pastores met elkaar het 
klooster in. We bezochten het Liobaklooster in Egmond-Binnen; een 
benedictijnenklooster dat gerund wordt door twaalf zusters en twee 
broeders. Wij namen ons intrek in het gastenverblijf. Het doel van 
ons verblijf was elkaar beter te leren kennen en zo te werken aan 
een goed functionerend team. Wat hebben we zoal gedaan? We 
hebben ons verdiept in het verhaal van Noach aan de hand van de 
Godly Play methode. We hebben gewandeld, aan de hand van de 
landkaart iets over onze levens verteld en we hebben nagedacht 
over de kleur blauw. Al met al een zeer geslaagd teamuitje. Deze 
samenwerking smaakt naar meer. 


� 


Kennismakingsronde 
Als jullie nieuwe predikant wil ik in deze eerste periode graag 
kennismaken met zo veel mogelijk gemeenteleden. Daarom ben ik 
op het idee gekomen om een kennismakingsronde door de 
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gemeente te gaan maken. Door deze ontmoeting wil ik meer te 
weten komen over u/jullie en onze gemeente. 

Ik hoop velen van u/jullie te ontmoeten bij één van deze bijeen-
komsten! 

Er is nog plek op de volgende data:

Dinsdag 6 november: 20.00 – 22.00u

Woensdag 21 november: 20.00 – 22.00u

Donderdag 29 november: 20.00 – 22.00u

Waarschijnlijk komt er op 20 of 22 november nog een middag-
bijeenkomst. 

Wilt u bij één van deze bijeenkomsten aanwezig zijn? Mail dan naar 
Diane Vonk: d.agvonk@planet.nl  


Terugkoppeling kindernevendienst 
Vanaf zondag 21 oktober zijn we begonnen met een proef vanuit de 
kindernevendienst. De kinderen vieren een groot gedeelte van de 
tijd in hun eigen ruimte. We willen graag het contact tussen de 
viering van de kinderen en die van de volwassenen versterken. 
Daarom zal de leiding, eventueel bijgestaan door een paar kinderen, 
af en toe bij terugkomst van de kinderen vertellen wat zij zoal 
beleefd hebben. Zo hebben de kinderen de gelegenheid om iets te 
delen met ons: gedachten, knutselwerken etc. Zo blijven de 
volwassenen op de hoogte van waar de kinderen op dat moment 
mee bezig zijn geweest. Dit moment komt dan in plaats van het 
moment met de kinderen voordat zij naar de kindernevendienst 
gaan. Het is een proef, dus over een tijdje zullen we het evalueren. 


De eerste Haarlemse stappen 
De weken zijn voorbij gevlogen. De eerste stappen in Haarlem als 
nieuwe wijkpredikant zijn gezet. 23 september is nog niet zo lang 
geleden, maar voelt al wel weer ver weg. Met veel plezier denk ik 
terug aan de intrededienst. Wat een welkom kregen wij van de 
gemeente. Zoveel mensen die de moeite hadden genomen om erbij 
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te zijn, en dat ondanks het weer! De mooie zang, muziek, de 
grappige en mooie speeches, wij hebben het als warm ervaren. En 
die warmte is gebleven, ook bij de eerste kennismakings-
gesprekken, de eerste vergaderingen en tijdens de retraite met mijn 
nieuwe collega’s.  
Vanuit die warmte hoop ik de komende tijd verder te werken en 
samen met u/jullie te bouwen aan de gemeente. Dat bouwen doen 
we samen, dat betekent dat ik u/jullie daar bij nodig heb. Wilt u 
kennismaken of zijn er dingen die u in een pastorale sfeer wilt 
bespreken? Bel of mail dan gerust! predikant@bavo.nl / 
06-12874781.


Ds. Willemijn

� 


Uit de wijkkerkenraad 
In de vergadering van oktober was er ruimte voor bezinning, Het 
onderwerp was het stadsklooster Haarlem, dat op 28 oktober 
officieel van start is gegaan. Het stadsklooster richt zich op plekken 
van stilte, schoonheid en aandacht in het centrum van Haarlem.

Er is besloten om de wijze van het afkondigen van mededelingen 
aan het begin van de kerkdienst te veranderen. Met ingang van 7 
oktober is een proefperiode gestart waarin de afkondigingen zoveel 
mogelijk op de liturgie worden geplaatst of eventueel worden 
verteld bij het collecteren. Door het verplaatsen van de 
mededelingen kunnen we gelijk beginnen met de dienst: stilte en 
toewijding. Op deze manier kunt u de mededelingen nog eens 
nalezen.

De kennismakingsronden met onze wijkpredikant zijn begonnen. De 
belangstelling is zo groot dat in januari meer avonden worden 
gehouden.

De communicatie tussen kerkenraad en gemeenteleden willen we 
verbeteren. Op enkele zondagen per jaar willen we na de kerkdienst 
met elkaar in gesprek gaan over zaken in onze wijkgemeente, die 
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ons ter harte gaan. De eerste zondag dat we dat gaan doen is 18 
november na de kerkdienst.


Met vriendelijke groet,

Henk Vonk, voorzitter

� 


Actie schoenendoos 
Net zoals voorgaande jaren doen we weer mee met de actie 
schoenendoos.  U weet het vast nog wel: vul en versier een 
schoenendoos voor een kind. De actie is begonnen op zondag 21 
oktober en loopt tot 11 november. Helaas is er geen sponsor meer 
voor de schoenendozen. Wilt u daarom zelf zorgen voor een 
schoenendoos, dames- of herenmaat. Op de koffietafel liggen na 
afloop van de dienst folders voor u klaar en staat er ook weer een 
versierde schoenendoos. Wilt u wel meedoen maar bent u niet meer 
in staat om zelf een doos te versieren en te vullen? Dan kunt u in de 
versierde schoenendoos uw bijdrage doen. Elk bedrag is welkom! Ik 
zorg er dan voor dat van dat geld dozen versierd en gevuld worden. 
Vorig  jaar heb ik namens onze gemeente ongeveer 35 dozen 
ingeleverd. Het zou mooi zijn als dat dit jaar weer lukt. Voor meer 
informatie kunt u mij altijd bellen. Doet u ook weer mee?


Ineke Leeuwenstein, telnr. 5247007

� 


Gastvrouwen en gastheren gevraagd 

Beste gemeenteleden,

Iedere zondag staan gastvrouwen en gastheren bij de ingang van 
de kerk om gemeenteleden en bezoekers welkom te heten. Dit 
wordt zeker in de Bavo door toeristen altijd erg gewaardeerd. 

Sommige trouwe vrijwilligers hebben aangegeven te willen stoppen. 
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Heel veel dank voor de vele jaren dat ze er waren. 

We zijn op zoek naar nieuwe mensen die de groep aan kunnen 
vullen. De praktijk wijst uit, dat u/je plusminus 4x per jaar "dienst" 
hebt. 


Met hartelijke groeten,

Josephine Mast, telnr. 5343672

� 


Kerk en school 
Regelmatig bezoeken klassen (jong vanaf groep 4 tot 'oud') onze 
Bavo. Tijdens de rondleiding wordt de kinderen verteld over hoe het 
geloof in God zichtbaar is gemaakt in onze kerk.  Anton verleent zijn 
medewerking op het orgel. Vrijwel altijd genieten de kinderen 
evenals de rondleider/-leidster! 

Het team van rondleiding zoekt versterking. Lijkt het u leuk om ons 
team te versterken en bent u in de gelegenheid -meestal 's 
morgens- met enige regelmaat  een klas rond te leiden door onze 
Bavo, mail mij dan. Ik neem contact met u op. 


Vriendelijke groet,

Jur Visser juurvisser@hotmail.com 

� 


Broodbankactie 2018: ‘De doden begraven’ 
Ook dit jaar houden de diaconieën van wijkgemeente Haarlem-
Centrum en de Lutherse Kerk samen met de directie van Stem in de 
Stad weer de bekende broodbankactie.

De broodbankactie maakt deel uit van de Adventsopenstelling van 
de Grote Kerk. Op de vier zaterdagen in de Adventstijd is een vrij 
toegankelijk, gevarieerd programma.

De door de Haarlemse bakkerij Van Vessem speciaal voor de 
broodbankactie gebakken diakenbroodjes kunt u kopen op de 
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zaterdagen 1, 8 en 15 december tussen 13.00 en 17.00u, voor € 5 
per stuk. 

In 2018 staat de broodbankactie in het teken van het Werk van 
Barmhartigheid ‘de doden begraven’. Met de aankoop van een 
broodje steunt u de volgende twee goede doelen.


Eenzame Uitvaart Haarlem 
Overal overlijden mensen die geen geld hebben nagelaten voor hun 
begrafenis en van wie geen nabestaanden bekend zijn. Soms zijn er 
wel nabestaanden, maar is er evengoed geen geld om de 
begrafenis te bekostigen. In beide gevallen –het gaat om resp. 
ongeveer 7 en 50-60 uitvaarten per jaar– moet er dan een beroep 
worden gedaan op de Wet op de Lijkbezorging. Dat betekent dat 
iemand in stilte begraven wordt.

Vier partijen in Haarlem –de gemeente Haarlem, Uitvaartcentrum 
Haarlem (Parklaan), Stem in de Stad en Kerk Zonder Grenzen / 
MomenTaal, verenigd onder de naam ‘Eenzame Uitvaart Haarlem’– 
vinden dat zo’n eenzame begrafenis een mens, een Haarlemmer, 
onwaardig is. Begin 2019 zullen zij een overeenkomst tekenen om 
er vanaf dat moment samen voor te zorgen dat aan zo iemand toch, 
op het allerlaatste moment, eer wordt bewezen bij de teraarde-
bestelling. Met een gedicht of een goed en passend verhaal, waarin 
oog is voor degenen die niet gezien worden. Een team van dichters 
en verhalenvertellers zal deze uitvaarten zo een waardige vorm 
geven. 

De helft van de opbrengst van de broodbankactie 2018 zal gaan 
naar ‘Eenzame Uitvaart Haarlem’, om deze begrafenissen mede 
mogelijk te maken. Daarmee zet de broodbankcommissie een 
initiatief voort dat, in iets andere vorm, ook al begonnen werd met 
de broodbankactie van 2011, toen het thema eveneens ‘de doden 
begraven’ was en het motto dat niemand ongenoemd begraven 
mag worden.
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Achter de Regenboog 
De andere helft van de opbrengst gaat naar de Stichting Achter de 
Regenboog (Regio West). Deze stichting ondersteunt sinds 1993 
kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een 
dierbare, zodat deze gebeurtenis geen belemmering vormt om een 
gezond volwassen bestaan op te bouwen. Ieder jaar hebben zo'n 
8.000 kinderen te maken met het verlies van een ouder of een 
broertje of zusje. Voor een groot deel van deze kinderen is de 
opvang door de directe omgeving voldoende, maar ongeveer een 
kwart heeft meer steun nodig, en bij kinderen die een ouder 
verliezen is dit percentage hoger. 

Regio West van Achter de Regenboog organiseert kinder-
weekenden voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Het uitgangspunt is dat 
kinderen vooral door het contact met lotgenoten kunnen leren 
omgaan met hun verlies en verdriet. De kinderweekenden worden 
geleid door een zorgprofessional, bijgestaan door een twintigtal 
vrijwilligers. Stichting Achter de Regenboog is geheel afhankelijk 
van giften en donaties.

Medewerkers van ‘Eenzame uitvaart’ en Achter de Regenboog 
zullen vanaf een tafel in de kerk uitleg geven over hun werk.


Openingsmanifestatie: Peter Römer met ‘Het 
diakenhuismannetje vertelt zijn historie’ 
De zorg om een waardige begrafenis, Haarlem, de diaconie – ze 
komen prachtig samen in het verhaal ‘Het diakenhuismannetje 
vertelt zijn historie’ uit de Camera Obscura van Hildebrand/Nicolaas 
Beets.

Daarom opent de broodbankactie 2018 op zaterdag 1 december 
om 13.30u in het koor van de Grote Kerk met de voordracht van 
‘Het diakenhuismannetje’ door de Haarlemse acteur Peter Römer 
(bekend van o.a. Baantjer).
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!  
‘Diakenhuismannetjes’ voor het Diaconiehuis in de Jansstraat ca. 1910. 
Foto Adriaan Boer. Collectie Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem. 

Stadsdichter 
Stadsdichter Willemien Spook zal de openingsmanifestatie afsluiten 
met een door haar speciaal gemaakt gedicht over de broodbank-
actie. 


Rondleidingen 
In het kader van de broodbankactie zullen de Vrienden van de Grote 
Kerk rondleidingen geven langs enkele graven in de kerk 
van bekende Haarlemmers. Op zaterdag 1 december van 14.30 tot 
15.00u en op zaterdag 15 december van 14.15 tot 14.45u. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij de tafel van de Vrienden van de Grote 
Kerk. Deelname is gratis.
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Figuranten 
De bekende figuranten ‘à la Anton Pieck en Jansje’ zullen op 
zaterdag 8 december door de kerk wandelen.


Tentoonstelling 
In de kooromgang is een kleine tentoonstelling te zien rond het 
thema ‘De doden begraven’, o.a. van aquarellen van Henk Vonk.


Lezing 
Op vrijdag 7 december om 20.00u zal de historicus dr. Wim 
Cappers in de Nieuwe Kerk in het kader van de broodbankactie een 
lezing geven getiteld ‘Biedermeier Verdriet. Sterven, begraven en 
rouwen in de eeuw van Nicolaas Beets’. Deze lezing is voor 
iedereen gratis toegankelijk. 

De Nieuwe Kerk gaat open om 19.30u. In de pauze is er koffie en 
thee. De lezing, met gelegenheid tot vragenstellen, is afgelopen om 
uiterlijk 22.00u.


Sponsoren 
De broodbankcommissie dankt directeur Jos Huijbregts van 
bakkerij Van Vessem opnieuw voor de prettige samenwerking en 
zijn bakkers dat zij de broden in hun vrije tijd willen bakken. Ze 
bedankt ook de sponsoren van de broodbankactie voor hun 
financiële bijdrage: het Sint Jacobs-Godshuis en de Soroptimistclub 
Haarlem en Omstreken.


Namens de broodbankcommissie, 

John Helsloot

� 


Terugblik Steun onze burgemeester 
Zondag 14 oktober werd een spontane bijeenkomst op de Grote 
Markt georganiseerd onder de titel: ‘Steun onze burgemeester’. De 
initiatiefnemers: Alain Timmers, Evelyn Clay, Fred Postma en Mart 
Pos organiseerden een kort maar krachtig evenement, dat massaal 
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is bezocht. Vanuit de boosheid en de machteloosheid over het feit 
dat ons openbaar bestuur op deze manier bedreigd wordt én vanuit 
de overtuiging dat onze burgemeester hierin onze steun verdient. 
De Grote Markt stond vol en onder de aanwezigen zag ik tot mijn 
vreugde opvallend veel leden van onze kerken.  
Omdat Jos Wienen en zijn vrouw betrokken zijn bij onze gemeente 
en wetend dat Willemijn van Dijk contact met hen had als luisterend 
oor voor alles wat zij zouden willen delen over de gevolgen van de 
dreiging voor hen persoonlijk, was ik van plan om als Haarlemmer 
aanwezig te zijn onder het publiek. Totdat Hans Luttik (coördinator 
van het kerkelijk verband Geloven in de Stad) mij de dag van 
tevoren belde omdat hij contact had gezocht met de organisatie die 
het ook een goed idee bleken te vinden dat er namens de kerken 
iets gezegd kon worden. Hiervoor wil ik Hans nogmaals bedanken. 
Zo werken we als kerken prachtig samen, dat werd gewaardeerd.  
De bijeenkomst was indrukwekkend, maar vooral ook troostend en 
bemoedigend: de zware beveiliging als symbool van de dreiging, 
die alle aanwezigen toch een klein beetje moesten trotseren. De 
steun die uitging van de grote opkomst. En de positieve kracht die 
ontstond toen burgemeester Jos Wienen zelf op het bordes 
verscheen. 


Hieronder de tekst van mijn bijdrage namens de kerken in Haarlem:


Waarom het goed is dat we hier zijn 
Door dit samenzijn houden we ons geloof in recht en recht-
vaardigheid hoog. En we kunnen dat doen, doordat Jos Wienen 
datzelfde geloof persoonlijk als burgemeester namens ons hoog 
aan het houden is. Ten koste van zijn eigen vrijheid en veiligheid en 
dat van zijn gezin.

Het lijkt subtiel, maar het verschil is groot: Jos Wienen is niet een 
échte burgemeester, omdat hij blijkbaar de moeite waard is om te 
beveiligen. Het is omdat hij een échte burgemeester is, dat hij 
helaas beveiligd moet worden. 

Maar die echte burgemeester is ook een echt mens, net als wij, met 
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echte gevolgen in het echte leven, als hij echt beveiligd moet 
worden. Ik zie ons samenzijn als een dank en steunbetuiging aan 
onze burgemeester die namens ons met de dreiging moet leven. 

Wij zullen moeten leven met het pijnlijke besef dat zulke dreiging 
blijkbaar in onze eigen stad reëel is. Dat geweld, en het recht van de 
sterkste, dat de macht van kracht en geweld wordt aangegrepen, 
om onze publieke bestuurders van hun pad te laten wijken. 

Maar zolang wij het niet verleren om de straat op te gaan en elkaar 
eensgezind op te zoeken als de kwetsbare vrede bedreigd wordt, 
zolang houden we samen de hoop en het geloof levend op een stad 
waarin het voor iedereen goed en veilig moet zijn. Op een stad van 
liefde.

Dat is waar de burgemeester in gelooft, dat is waarom wij hier zijn. 
Dat geloof is geen privé geloof voor achter je eigen voordeur, of 
voor achter die grote kerkdeuren van de Bavo aan de overkant, het 
is het geloof voor op de straten en op de pleinen, omdat het ons 
verbindt. Niet vanuit angst voor bedreiging, maar vanuit overtuiging. 


Bedankt daarvoor. 

Tom de Haan

� 


Bedankje  
Beste mensen, 

Ik wil iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en telefoontjes 
die ik mocht ontvangen In de tijd van revalidatie, in de Jacobs-
kliniek.


Hartelijke Groeten,

Alie Schaafsma 

� 
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Collectes 
Datum Diaconie Kerk Vesper

2 september € 134,27 € 134,61 € 475,08

9 september € 182,81 € 136,15 € 467,56

16 september € 122,52 € 110,08 € 625,94

23 september € 529,93 € 286,74 € 318,89

30 september € 188,08 € 131,74 € 369,70

Datum Collectes 

4 november 1e Diaconie - Straatpastoraat

2e Kerk - Najaarszendingsweek - Meer kansen voor 
inheemse bevolking

11 november 1e Diaconie - Binnenlands diaconaat - Perspectief 
voor (ex)gedetineerden

2e Kerk

18 november 1e Diaconie

2e Kerk

25 november 1e Diaconie

2e Kerk 

2 december 1e Diaconie - Kerstfeest - Meehelpen het kerstfeest 
voor zoveel mogelijk mensen feestelijk te maken.

2e Kerk - Missionair werk ds. T. de Haan

Van de Torens geblazen �21 november 2018



Protestantse Gemeente 

Vorming en toerusting 
Advent en Kerst in het Liedboek van 2013  
Sinds juni 2013 gebruiken we in onze gemeente een nieuw 
liedboek. Het heeft een bijzondere titel: Liedboek, zingen en bidden 
in huis en kerk. 
Hoe is dat liedboek tot stand gekomen? Welke criteria zijn 
gehanteerd bij de selectie van liederen? Waarom staan er ook 
gedichten in? Wie heeft de indeling van het liedboek met meer dan 
1.000 liederen en teksten bedacht? 

Op dinsdagavond 27 november komt ds. Pieter Endedijk, predikant 
in Almelo, ons alles vertellen over het liedboek. Endedijk was van 
2008 tot 2013 in dienst van de Interkerkelijke Stichting voor het 
Kerklied om het werk aan het nieuwe liedboek te coördineren. 

We gaan natuurlijk ook veel zingen. Onze organist Anton Pauw zal 
ons begeleiden bij het zingen van (soms nog onbekende) Advents- 
en kerstliederen uit het liedboek.


Wanneer: 27 november van 20.00 – 22.00u (kerk open om 19.30u)

Plaats: Nieuwekerksplein t.o. 32, 2011 ZT Haarlem

Als toegang wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.

In de pauze is er koffie en thee.


Clazien Verheul

� 


Gedenk je geliefden 
De dood is nooit ver weg. En toch lijkt het alsof er maar bar weinig 
plaats voor is. Op zondag 4 november biedt de Grote Kerk een dak 
voor wie de dood kent. Het is in de kerk een goede traditie om in de 

Van de Torens geblazen �22 november 2018



donkerste dagen van het jaar stil te staan bij hen die stierven. 

Dominee Pieter Terpstra uit Heemstede en Tom de Haan willen 
samen met de Haarlems Viooldiva's Suzanne Groot en Maria 
Eldering deze traditie toegankelijk maken juist ook voor mensen die 
geen lid zijn van een kerk. Zodat de naam van haar of hem nog één 
keer hardop mag klinken en er een kaarsje mag branden. Geef de 
naam of namen die voor jou/u genoemd moeten worden zo snel 
mogelijke door via haarlemkerk@gmail.com of Facebook.

Neem de tijd om stil te staan bij wie je bent verloren en kom 
zondagmiddag 4 november naar de Grote Kerk. Ingang aan de 
Oude Groenmarkt. Aanvang 16.00u, deuren open om 15.45u.


Tom de Haan

� 


Doorpraten over... de betekenis van werk  
Wat is de betekenis van een (betaalde) baan?  Is je werk hetzelfde 
als wie je bent? Hoe ga je om met prestatiedruk? En hoe erg is het 
om geen (betaald) werk te kunnen doen?

Vanuit de wens om generatiegenoten uit de kerk te leren kennen en 
samen door te praten over de thema’s van leven, geloof en traditie, 
is vanuit wijk Centrum het initiatief genomen om dertigers en 
veertigers (ongeveer) bij elkaar te brengen. Zo’n drie keer per jaar 
willen we ‘doorpraten over’ avonden plannen. Elke keer staat een 
zelfgekozen thema centraal en gaan we met elkaar het gesprek aan. 
Na twee zeer succesvolle avonden, staat de volgende ge-
pland op dinsdag 20 november. Iedereen die zich verbonden voelt 
of wil voelen met de Protestantse Gemeente Haarlem is van harte 
welkom. Dus: Wil je ook wel eens met anderen in gesprek over de 
betekenis van werk? Zou je gemeenteleden beter willen leren 
kennen? Meld je dan aan voor een inspirerende avond.

Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is en een link heeft met een 
van de wijkgemeenten 

Wanneer: dinsdag 20 november van 20.00 - 22.00u 
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Waar: Nieuwe Kerksplein 28 (naast de Nieuwe Kerk)

Aanmelden: We vinden het fijn om te weten wie er komen, stuur 
daarom een mailtje naar barbaravandepol@gmail.com

Is er een ander thema waarover jij graag eens wilt doorpraten? Laat 
het ons weten, dan plannen we over een paar maanden weer een 
doorpraat-avond. 


Tom de Haan, Angeliek Knol, Barbara van de Pol


Ingezonden 

Nieuwe Kerk Concert 
50e concert met o.a. Martha Bosch (sopraan) - Vincent van 
Amsterdam (accordeon) - Laurens de Man (piano) - Irene Kok (cello) 

Zaterdag 24 november, aanvang: 15.30u

Toegang: vrij (collecte bij de uitgang).


Gerrit Bosch en Maria Bij de Vaate

� 


Winterlezing Teylers museum 
Op zondag 25 november om 13.00u spreekt Prof. dr. Mladen 
Popovic, hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom in 
het Teylers museum. De lezing gaat over Qumran en de Dode 
Zeerollen. Het Qumran Instituut werkt in Groningen werkt met 
behulp van moderne technieken als C14-datering en Kunstmatige 
Intelligentie om nieuwe informatie te krijgen over de schrijvers 
achter deze teksten.


Henk Vonk
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Contact 
Dit kerkblad is beschikbaar op www.bavo.nl onder ‘Kerkelijke Gemeente’


GROTE KERK

Kerkelijk bureau

info@bavo.nl

Grote Markt 22

2011 RD Haarlem

5532040

Bezoek: ma t/m vr 10.00-17.00u

WIJKGEBOUW

Nieuwe Kerksplein 28 

5532040 

info@bavo.nl

NIEUWE KERK

Nieuwe Kerksplein 32 

2011 ZT Haarlem 

5532040

info@bavo.nl

Bezoek: na afspraak

WIJKKERKENRAAD

Voorzitter: Henk Vonk

Marnixstraat 45 

2035 RB Haarlem 

5253978

KOSTERS

Bas Romeijn

Ruud Balkenende

koster@bavo.nl / 06-24882300

Bas 06-28118984 (privé)

Ruud 06-23352870 (privé)

SCRIBA

Gert Dannenberg 

Garenkokerskade 55 

2013 AK Haarlem 

06-27481031

scriba@bavo.nl

WIJKPREDIKANT 

ds. Willemijn van Dijk-Heij

Middenweg 92

2024 XE Haarlem

06-12874781

predikant@bavo.nl

woensdag vrij 

Bijstand in het pastoraat

Diane Vonk

Marnixstraat 45

2023 RB Haarlem

5253978

d.agvonk@planet.nl
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MISSIONAIR PREDIKANT

Ds. Tom de Haan 

Gasthuissingel 64rd 

2012 DR Haarlem 

06-16474041 

tjdhaan@gmail.com

WIJKKAS 
Penningmeester: 

Lodewijk Houthoff 06-41219636

wijkkaswijkgemeentecentrum@gm
ail.com

Rek.nr: NL23 INGB 0000 5985 81 
Prot. Gem. Haarlem wijk Centrum 

KERKELIJK WERKER

Nadia Kroon

Oude Groenmarkt 23

2011 HL Haarlem

06-20252184 

kerkelijkwerker@bavo.nl

REKENINGNUMMER 

Protestantse Gemeente Haarlem

NL85 FVLB 0225 3928 28 

voor bijdragen en overige zaken

JEUGDWERK 

Crèche (0 - 5 jaar): 

Nelleke Bouma 5317787 
nelleke@fortwachters.nl 


Kindernevendienst (6 -12 jaar):

Barbara van de Pol 06-22054507

barbaravandepol@gmail.com


OJ (12 -16 jaar): 

Marianne Kool tel. 06-55938198

marianne.kool@gmail.com

DIACONAAL BUREAU 

Zomerkade 165 

2032 WC Haarlem

5310138 

diaconie.haarlem@antenna.nl 

Rek.nr: NL64 FVLB 0699 6410 47


WIJKDIACONIE

Voorzitter: Niek Rooseboom

Schotervlielandstraat 4

2024 EA  Haarlem 

2571888

niekrooseboom@live.nl

OUDE BAVO CANTORIJ

Cantor: 

Anton Pauw 06-15378374

Rek.nr: NL26 INGB 0005 5151 66

Penningmeester: 

Govert Jeronimus

Rek.nr: NL71 INGB 0004 3114 59 
t.n.v. wijkdiaconie Prot.Gem. 

Haarlem-Centrum

ZWO (Zending, Werelddiaconaat 
en Ontwikkelingssamenwerking)

Rek.nr: NL31 INGB 0000 4753 44

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente 

PUBLICITEIT

Jan van der Laan 5316952

hcvdlaan@planet.nl
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U wordt verzocht om uw kopij bij voorkeur per e-mail te verzenden. 
Uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad: 


vrijdag 16 november 2018 

STEM IN DE STAD

Oecumenisch Diaconaal Centrum

Nieuwe Groenmarkt 22

2011 TW Haarlem

534 28 91

Rek.nr: NL15 INGB 0002 8292 40

info@stemindestad.nl

GEMEENTEMAALTIJD

Iedere laatste donderdag van de 
maand. Aanvang: 17.30u. 
Opgeven bij: 

Hester Wesselius 5250045 of 

Rosmarie Neff 5329545

AUTORIJDIENST

Coördinator: 

Herman Valk 

Lorentzkade 370 

2014 CK Haarlem 

5240648

REDACTIE

Adreswijzigingen voor 
postadressen:

Maria de Kleijn

Santpoorterstraat 33

2023 DA Haarlem

8447000

mariadekleijn@gmail.com

COLLECTEBONNEN bestellen 
door overmaking van € 10,50, 

€ 20,50 of € 40,50 per kaart op 
rek.nr. NL 37 FVLB 0225 4288 06 
t.n.v. Commissie Collectebonnen 

Prot. Gem. Haarlem

G.M. Hozee

Beeksteeg 1

2011 CX Haarlem

5360310

Inleveren kopij:

José van Ophem

Schreveliusstraat 35

2014 XP Haarlem

06-40941233

kerkblad@bavo.nl
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