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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 2 december 
Nieuwe Kerk 10.00u


1e advent 
ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709

Zondag 9 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

2e advent 
Gezamenlijke dienst met Remonstranten

mw. J. van der Velde

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Jeannine Verhagen  

tel.: 5275292

Zondag 16 december 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

3e advent 
ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Herman Valk 

tel: 06-27255945

Zondag 23 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

4e advent 
ds. B.A.M. Luttikhuis

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hans Klarenberg 

tel: 06-47948802
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Maandag 24 december 
Grote Kerk 23.00u 

Oude Bavo Cantorij

Kerstnachtdienst 
ds. W. van Dijk-Heij

Autodienst: -

Dinsdag 25 december 
Nieuwe Kerk 10.00u


Kinderkerstspel

Kerstmorgen

ds. T. de Haan

Autodienst: -

Zondag 30 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

ds. J.C. Bos

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Tony Jansen tel: 5516020 / 
06-47661900

Zondag 6 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u


ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Dirk Bakker tel: 5247492

Zondag 13 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u

ds. I.L. Tan

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945

Zondag 20 januari 
RK Kathedraal 11.00u 

Oecumenische dienst

Gezamenlijke voorgangers

Crèche en Kindernevendienst

Autodienst: Milko Schotvanger 

tel: 5261204



Bijzondere diensten 

Diensten Janskliniek 10.30u 

Op de overige zondagen is er ochtendgebed en gaan vrijwilligers 
voor. 

Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u 

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

Dinsdag 25 december Kerstmorgen / Mw. C. van Drie

Zondag 30 december Br. Savio Ebben / RK

Zondag 6 januari Pastor G. Zaal / RK

Zondag 20 januari Bezinningsbijeenkomst o.l.v. Josette 
Haspels

Zondag 16 december Mw. pastor W. Wieringa uit Hillegom.

Muzikale medewerking van El Jakim o.l.v. 
Ton v.d. Horst
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Kerstmeditatie 
Een gedicht van Jan Wit, dichter van vele liederen in het (vorige) 
Liedboek.


Dit is de tijd. Je mag zeven keer raden.

Zeven maal zeventig keer heb je de tijd 
om gissend en missend, door schande en schade 
wijs, te ontkomen aan het kwade

droom van de wenteltrap eeuwigheid.


Dit is de tijd, de tijd om te zorgen, 
zorgend met je rug naar het vuur, 
bloot aan de dood, in het leven geborgen,

lezen de schaduwen van morgen 
spelender-, spellenderwijs op de muur.


Dit is de tijd. God zelf staat zonder 
zich te verroeren andersom. 
Dit is de tijd. Er gebeurt geen wonder, 
maar Hij telt langzaam van een tot honderd,

tot hondertien .... en dan: “Ik kom”.


Wat een mooi gedicht vind ik dat. Over de tijd. Zonder de pretentie 
dit gedicht goed te begrijpen, een paar gedachten die het gedicht 
bij mij oproept:

Over de tijd van ons leven, die voert ons en wie weet waarheen? Die 
eerste strofe brengt ons soms rusteloos zoeken naar hoe wij het 
allemaal moeten doen in ons leven, zo mild en met mededogen 
onder woorden. Dat zeven maal zeventig keer verwijst naar wat 
Jezus zegt over het vergeven van je medemens. De discipelen 
vragen zich af hoe vaak je moet vergeven. Zeven keer? Nee, steeds 
opnieuw, lijkt Jezus te zeggen, zeventig maal zeven. Je mag zeven 
keer raden, ik hoor daarin: je mag leven, je mag het proberen.  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Je hebt de tijd om gissend en missend door schande en schade wijs 
te worden. Je krijgt de tijd om te ontkomen aan wat niet goed blijkt 
te zijn in je leven, aan wat niet blijkt te werken, aan wat je geen 
vrede brengt. Om de hoop te bewaren, om te blijven dromen van 
hoe het wel kan.

De tijd van advent past hierbij, de adventstijd zet ons aan tot het 
dromen over hoe het wel kan. De tweede strofe past in dit verband: 
hoe het ook gaat, wat wij ook meemaken, blijf maar geloven dat dit 
niet alles is, dat er meer is, dat het leven gedragen wordt. Moeilijk te 
geloven? Ja als je hoort wat er ook bij mensen in onze gemeente 
allemaal kan gebeuren in hun leven, of wat er ondanks al het hopen 
niet gebeurt, ja … dat doet soms een echt beroep op je vermogen 
om vol te houden. Moeilijk te geloven? Ja als je let op wat mensen 
in de wereld allemaal niet meemaken aan ellende, pijn, onrecht, 
ontbering. Wie beurt mensen op als een helper niet voorhanden is? 
Met je rug naar het vuur, bloot(gesteld) aan de dood. 

Maar Wit zegt ook: in het leven geborgen. Wat een mooie 
uitdrukking van vertrouwen. Is dat dan bestaansvertrouwen of 
geloofsvertrouwen? Hij vervolgt in elk geval: lezen de schaduwen 
van morgen (advent!), spelender- en spellenderwijs op de muur. De 
schaduwen van morgen - nu daagt het in het Oosten zingen wij in 
deze tijd. En op de muur – doet dat denken aan Daniël, de hand die 
schreef op de muur, maar dan nu over een hoopvolle toekomst?

Die derde strofe doet me aan het kerstverhaal denken. Of beter aan 
het hele verhaal van Jezus, niet alleen maar het verhaal over zijn 
geboorte. God zelf staat zonder zich te verroeren andersom. In 
Gezang 233 dicht Jan Wit: uit uw verborgenheid hebt Gij vervuld 
deze tijd met Gods geduld. Het is hem, deze mens, de zoon, niet 
aan te zien; het begint alleen al in een voederbak, in een kribbe. En 
hoe het eindigt: nog onaanzienlijker! Er gebeurt geen wonder. Of 
toch! Hij telt langzaam tot honderd. Op zijn eigen tijd. Tot 
honderdtien en dan ... Ik kom. Het lijkt wel alsof Hij niet ziet, maar 
dan!
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Ja natuurlijk, wij hebben al zo vaak Kerst gevierd. Is het nu eindelijk 
niet eens tijd dat het werkelijk verandert? Tijd voor dat in ons leven 
waarnaar wij zo verlangen: vrede, gezondheid, harmonie. Tijd voor 
vrede in de wereld, geen wapens meer die spreken, geen 
onderdrukking, geen uitbuiting. 

God telt langzaam. Eens zal het Zijn tijd zijn. Dan komt Hij. Dat Uw 
Koninkrijk kome!

Ik wens u allen een goede tijd in de adventsperiode en met de 
Kerstdagen. En daarna een goede jaarwisseling. Dat die woorden 
van Jan Wit “in het leven geborgen” voor u daarbij betekenisvol 
mogen zijn. Hoe u deze dagen ook doorbrengt, in vreugde en 
voorspoed of met verdriet en tegenspoed. In het leven geborgen: 
God zij met U. Dat is de betekenis van één van de namen waarmee 
de Zoon genoemd werd: Immanuël, God zij met ons. 

Met een hartelijke groet en u allen zo Gods nabijheid toewensend, 
ds. Egbert de Lint

�
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Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bij de erediensten 
Zondag 2 december is het de eerste zondag van advent, 

ds. Willemijn van Dijk gaat dan voor.

Zondag 9 december gaat Jody van der Velde bij voor. Jody is 
pastor bij Stem in de stad. Fijn dat ze in deze gezamenlijke dienst 
met de Remonstranten bij ons wil voorgaan. 

Derde advent, zondag 16 december gaat ds. Willemijn van Dijk bij 
ons voor. We vieren dan samen de Maaltijd van de Heer.  

Zondag 23 december ontvangen we een oude bekende in ons 
midden; ds. Bernard Luttikhuis gaat deze vierde advent bij ons voor. 
Wat fijn hem weer in ons midden te treffen!

Tijdens kerstnacht, op 24 december om 23.00u vieren we met 
elkaar de geboorte van Christus. Dat doen we gezamenlijk met vele 
mensen uit de stad in de Grote Kerk. Ieder jaar heel bijzonder. Ds. 
Willemijn van Dijk gaat in deze dienst voor en de Oude Bavo 
Cantorij verleent haar medewerking. Om 22.30u gaan de deuren 
van de kerk open. 

Tijdens de kerstmorgendienst op 25 december zullen de kinderen 
hun kerstmusical ten gehore brengen. Daar hebben ze de afgelopen 
tijd flink voor geoefend! Fijn om zo met jong en oud het kerstfeest te 
vieren. Ds. Tom de Haan gaat in deze dienst voor. 

Zondag 30 december, zal ds. J.C. Bos voorgaan bij ons. 

Zondag 6 januari kunnen we elkaar heil en zegen toewensen voor 
het nieuwe jaar. In deze nieuwjaarsdienst gaat ds. Willemijn voor.

Zondag 13 januari gaat ds. I Leng Tan bij ons voor. 
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Zondag 20 januari vieren we met elkaar de oecumene. Dat doen 
we in een  gezamenlijke dienst in de Kathedrale Basiliek St. Bavo  
aan de Leidsevaart met voorgangers uit de Oud-Katholieke 
parochie, de Rooms-Katholieke kerk, de Pelgrimkerk, de Remon-
strantse kerk, de Lutherse kerk en uit onze eigen gemeente. De 
dienst start om 11.00u. Het thema van dit jaar is door christenen uit 
Indonesië uitgekozen. ‘Recht voor ogen’ is gebaseerd op een 
bijbelgedeelte uit Deuteronomium 16. Het belooft een bijzondere 
viering te worden!


Gemeentemaaltijd 
Donderdag 20 december is er een feestelijke maaltijd in de 
huiskamer van Stem in de Stad, aanloop vanaf 17.30u.


Kennismakingsronde: de eerste indruk 
Een aantal keer ben ik nu samen met een groep gemeenteleden 
gastvrij bij iemand thuis ontvangen voor de kennismakingsronde. 
Wat is dat leuk! Op deze manier leer ik veel mensen kennen en zij 
mij. En het mooie is dat veel mensen elkaar ook beter leren kennen. 
Want velen kennen elkaar van gezicht, maar niet altijd is de naam 
bekend, laat staan de achtergrond van iemand. 

Tijdens de bezoeken hoor ik veel dingen over de gemeente. Ik word 
er dus wijzer van. Ik hoor hoe mensen bij elkaar betrokken zijn en 
hoe belangrijk het koffiedrinken na de dienst is. Ik hoor over 
veelkleurigheid, hoe mensen warm welkom werden geheten toen ze 
voor het eerst in de gemeente kwamen. Hoe fijn het was om vanuit 
een starterskring de gemeente te leren kennen. Hoe mensen de 
muziek waarderen in de kerk. Ook hoor ik hoe mensen zich zorgen 
maken. Worden gasten wel genoeg gezien? Hoe moeten we 
omgaan met nieuwe liederen? Hoe kunnen we een aantrekkelijke 
gemeente zijn voor jongeren? Hoe zorgen we ervoor dat we gericht 
blijven op de kern van ons kerkzijn? Stuk voor stuk vragen die het 
waard zijn om samen over in gesprek te gaan. Ik ben benieuwd naar 
de volgende bijeenkomsten!
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De bijeenkomsten van dit jaar zitten helemaal vol. Vanaf januari zijn 
er nieuwe kansen. 

Wilt u eerder al een keer persoonlijk kennismaken of ergens over 
van gedachten wisselen? Bel of mail mij gerust, ik kom graag bij u 
langs. 


Blij nieuws  
Als u dit leest zijn Stefan, Babet en ik inmiddels verhuisd naar de 
Van der Vinnestraat. Op het moment van schrijven kijken we er nog 
naar uit. Wat is het huis prachtig geworden. We zijn heel blij met 
alles wat Tony voor ons gedaan en geregeld heeft. We boffen maar! 

Een nieuwe woonplaats, een nieuwe kerkelijke gemeente, twee 
verhuizingen, het is veel, maar veel van het goede. Maar dat is nog 
niet al het goede dat ons is toegevallen de afgelopen tijd. Stefan en 
ik zijn namelijk blij verrast door een heel klein wondertje; ik ben in 
verwachting. Er breekt een spannende, verwachtingsvolle tijd aan 
voor ons. We verwachten de baby eind mei. Wat dit precies 
betekent voor de gemeente is nu nog niet duidelijk. Daarover hoort 
u in het nieuwe jaar meer. U zult vast begrijpen dat het voor ons dit 
jaar extra bijzonder is om toe te leven naar kerst. 


Ds. Willemijn

� 


In memoriam Ada Hagebout-Leonhart 
Op een maand na bereikte Ada Hagebout-Leonhart de gezegende 
leeftijd van 94 jaar. De laatste jaren werd het voor haar moeilijker om 
de kerkdiensten te bezoeken. Ze voelde zich echter altijd deel van 
onze gemeenschap. Met Pasen was ze voor het laatst in ons 
midden. Ze was actief lid van onze wijkgemeente en geliefd bij 
velen. 

Ada leerde ik in 2006 goed kennen tijdens een reis naar onze 
toenmalige zustergemeente in Norwich. Het begin van een hechte 
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vriendschap. Ada was jarenlang diaken in de Janskliniek en deed dit 
werk met liefde en inzet. Dat was haar als oud-maatschappelijk 
werkster wel toevertrouwd. Christen zijn was voor haar daadkracht 
tonen. Dat had ze geleerd van dominee Banning, bij wie ze midden 
in de oorlog belijdenis van haar geloof deed.

Zij woonde maar liefst 77 jaar aan het Rozenhagenplein in Haarlem-

Noord. Met haar ouders, 
later met haar man Rob en 
hun kinderen en na zijn 
overlijden meer dan 20 jaar 
alleen. Ze had veel trouwe 
vrienden, omdat ze op-
rechte interesse toonde in 
anderen. Het was niet 
moeilijk om van haar te 
houden.

Ada h ie ld van kuns t , 
literatuur en muziek. Ze kon 
goed luisteren, maar ook 
mooie verhalen vertellen. 

Ze had een groot vertrouwen in God.

De laatste 3,5 jaar van haar leven bracht ze door in Rosorum, een 
verzorgingshuis. Ondanks beperkingen en ingrijpende lichamelijke 
tegenslagen en operaties behield ze een enorme levenslust. Totdat 
ze echt op was en in vertrouwen op de Heer haar ogen sloot. Op 
haar uitvaart in de Nieuwe Kerk zongen we: 'Bless the Lord my soul, 
who leads me into life'.


Jeannine Verhagen-Wiersma

� 


Uit de wijkkerkenraad 
In de vergadering van november hadden we enkele gasten in de 
vergadering. Ten eerste een commissie uit de Algemene 
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Kerkenraad. Zij is in overleg met alle kerkelijk werkers, waaronder 
Nadia en de drie kerkenraden van de Protestantse Gemeente 
Haarlem (PGH) over de wensen en  verdeling van taken. In de 
toekomst zullen de kerkelijk werkers gaan vallen onder de 
Algemene Kerkenraad, zodat er een goede samenwerking ontstaat.

Ten tweede waren er twee leden van de publiciteitscommissie te 
gast om met de kerkenraad de plannen voor de komende tijd met 
elkaar te bespreken. 

Naast het werk van Willemijn is er nog 0,2 fte beschikbaar voor 
kerkelijk werk. De kerkenraad heeft voor de invulling hiervan Diane 
Vonk gekozen voor het werk in het ouderenpastoraat. Zij zal in de 
komende twee jaar in goed overleg met Willemijn het ouderen-
pastoraat boven de 80 jaar doen en meewerken in het pastoraal 
overleg. Het overige pastoraat valt onder het werk van Willemijn. De 
datum waarop Diane met haar werkzaamheden begint zal in overleg 
met de kerkrentmeesters worden vastgesteld.

De kerkrentmeesters vertelden dat in de toekomstige vacature door 
het vertrek van Tony Jansen, Joke Rooseboom is benoemd als 
hoofd van het kerkelijk bureau. 

Na de dienst van 18 november zijn we met elkaar in gesprek 
gegaan over de sterke kanten van de kerk en de verbeterpunten. De 
uitkomsten zullen in de komende maanden in de kerkenraad 
worden meegenomen. 

Vaak gaan de bloemen als groet naar oudere gemeenteleden. De 
bloemengroet zal in de toekomst ook vaker naar jongeren gaan. 
Dan zult u waarschijnlijk een andere vorm van een groet in de kerk 
zien staan.

Maria de Kleijn heeft aangegeven te stoppen met haar werk in de 
redactie van het kerkblad. Wij willen haar bedanken voor het vele 
werk dat zij heeft gedaan. 


Met vriendelijke groet, 

Henk  Vonk

� 
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Van de redactie 
Via deze weg willen wij Maria ook bedanken. Maria zat alweer een 
flink aantal jaar bij de redactie en heeft meegeholpen bij de 
digitalisering van het kerkblad. Maria, bedankt voor je inzet en fijne 
samenwerking! 

We zijn blij dat we kunnen vermelden dat we voor de plek van Maria 
een vervanger hebben gevonden. Marion Kroon gaat ons team 
versterken. Hier zijn we erg blij mee. Welkom Marion!

Meteen willen we van de gelegenheid gebruik maken om aan te 
geven dat in het komende jaar de sluitingsdatum voor het inleveren 
van stukken niet altijd meer op vrijdag zal zijn. Houdt daarom de 
sluitingsdatum aan het eind van het kerkblad in de gaten zodat we 
uw ingezonden stukken tijdig kunnen verwerken. 


Namens de redactie,

José van Ophem

�

Deze foto is zondag 21 oktober na de kerkdienst tijdens het 
koffiedrinken door Joke Rooseboom gemaakt. Mooi beeld dat laat 
zien hoe thuis de kinderen zijn in de kerk.
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Kerst in Koiban (Kenia) 

Met Kerst breekt het licht door in het donker. Na een zwarte periode 
met African Divine Church (ADC) vraagt het licht ons verder te gaan.

In Koiban krijgen de kinderen met beperking nog steeds les in 
lemen hutten. De bouw van de school ligt al meer dan een jaar stil. 
De fundering die er ligt raakt overwoekerd met onkruid. Toch is er 
hoop. 

We hebben met het schoolbestuur van Koiban overlegd over het 
afbouwen van de school. Zij hebben een bouwcommissie 
geïnstalleerd. Deze commissie heeft een aparte bankrekening 
geopend die alleen bestemd is voor dit project. Er zijn vier mensen 
aangesteld die gezamenlijk geld mogen opnemen van deze 
rekening. Zij kunnen dit alleen doen na goedkeuring vooraf van de 
bouwcommissie. We hebben met de stichting Wilde Ganzen 
overlegd. Zij willen dit project, ondanks de perikelen met ADC, 
graag tot een goed einde brengen. Ze ondersteunen het project ook 
financieel. Samen met de stichting Wilde Ganzen en onze kerken 
Van de Torens geblazen �15 december ’18 / januari ‘19



hebben we bijna genoeg geld om de school af te bouwen en een 
gebouw neer te zetten waar 100 kinderen met een beperking 
kunnen slapen. 

Met Kerst vragen we jullie een bijdrage om dit mogelijk te maken. 
Stort je bijdrage op de ZWO-rekening NL31 INGB 0000475344 t.n.v. 
Diaconie Protestantse gemeente Haarlem. We willen in januari een 
herstart gaan maken met het afbouwen van de school. Zo laait het 
licht weer op.


Hans van Driel

ZWO-commissie

�  


Kerststukjes voor Kenia 
Net als vorig jaar maken Henk Vonk en Jeannine Verhagen weer 
kerststukjes voor Kenia. Om geld te genereren voor de school voor 
gehandicapte kinderen, die daar wordt gebouwd. Kerststukjes om 
cadeau te geven of zelf van te genieten. Met uw aankoop steunt u 
rechtstreeks dit mooie doel!

Ook dit jaar verkopen we onze kerststukjes tijdens de 
adventsopenstelling van de Bavo en wel op zaterdag 22 december 
tussen 13.00u en 16.00u. Maar u kunt ook eerder in de 
decembermaand een kerststukje door ons laten maken in de kleur 
die u mooi vindt. Bijvoorbeeld in een pot, mandje of vaas uit uw 
eigen collectie. 

U mag zelf bepalen wat u onze creatie waard vindt. Wij leveren onze 
bloemsierkunst en ervaring en u kijkt wat u wilt betalen (wel  een 
minimum richtprijs). Alles gaat naar het goede doel. We werken 
duurzaam, want we gebruiken materiaal uit eigen tuin en 
hergebruiken versiering uit onze eigen verzameling. Mocht u nog 
iets hebben liggen van bakjes, mandjes en/of kerstversiering dan 
houden we ons aanbevolen.
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Vorig jaar bracht onze actie maar liefst 225 euro op. We hopen dit 
jaar op nog meer opbrengst! Informatie en/of bestellingen via 
jeannine.verhagen@hotmail.com onder vermelding van Kerststukjes 
voor Kenia.


Jeannine Verhagen-Wiersma


� 


Adventsopenstelling in de Bavo 
Zaterdag 1 december  
13.00-13.30    Dick Koomans en Yu Nagayama spelen een medley 

13.30-14.30 	 Openingsmanifestatie Broodbankactie 

14.30-15.00	 Rondleiding langs graven 

15.00-15.30	 Clavis Ensemble strijkorkest 

15.45-16.15    Carol Singers uit Heemskerk


Doorlopend: broodverkoop 
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Zaterdag 8 december  
13.00-13.30 	 Bespeling van het Müllerorgel door Anton Pauw

13.30-14.00  	 Slingerproef van Foucault  

14.00-14.30 	 Kerstkorenlint ‘Hoor Haar’ 

14.30-15.00 	 Excursie naar het Müllerorgel

15.00-15.30    Hoornblazers uit Kennemerland

15.45-16.30 	 Kennemer Christmas Carol Singers 


Doorlopend: broodverkoop, kerstverhalen op zolder, knutseltafel 

Zaterdag 15 december   
13.00-13.30 	 Bespeling van het Müllerorgel, Christiaan de Vries

13.30-14.15	 Muziekkorps Kennemerland van het Leger des Heils  

14.15-14.45 	 Rondleiding langs de graven 

14.45-15.15    Kwartet Trigon zingt kerstliederen in de kerstkapel

15.30-16.30	 Advent Carol Service met de Oude Bavo Cantorij 	 	
	 	 onder leiding van Anton Pauw

     	 	       


Doorlopend: broodverkoop, kerstverhalen op zolder, knutseltafel 

Zaterdag 22 december  
13.00-13.30	 Bespeling van het Müllerorgel, Klaas Koelewijn

13.30-14.00	 Slingerproef van Foucault

14.00-14.45	 Apostolisch Genootschap Mannenkoor ‘De Amore’.

14.45-15.15	 Jonge Haarlemse Musici

15.30-16.00	 Koor Amarilli 

16.00 	 	 Sluiting  

� 


Twee oproepen vanuit de Janskliniek 
In verpleeghuis Janskliniek wordt elke zondag een viering gehouden 
voor de bewoners en cliënten. Samen met voorgangers en 
organisten maken vrijwilligers dat mogelijk. 

In verband met het uitvallen van één van onze kosters zoeken we 
tijdelijk een extra koster. Om eens per maand de ontmoetingsruimte 
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in te richten, de liturgische tafel aan te kleden, koffiekopjes klaar te 
zetten, kortom een gastheer/gastvrouw te zijn voor de kerkgangers.

Verder zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die eens per maand 
willen helpen om bewoners te begeleiden naar de kerkdienst. Na de 
viering en de koffie worden ze weer teruggebracht naar hun woning. 
De ervaring leert, dat het dankbaar werk is en veel voldoening geeft.


Graag hoor ik uw reactie, 

Carla van Drie, geestelijk verzorger Janskliniek, 

tel. nr. 023-8914000 of 06-18554328

email: carla.vandrie@kennemerhart.nl

�

Postzegels voor Kerk in Aktie 
De decembermaand is een maand van meer post dan anders. Niet 
alles gaat digitaal. U kunt de postzegels van de kerstkaarten sparen 
en deponeren in de doos onder de tafel met liedboeken in de 
Nieuwe Kerk. De postzegels worden landelijk gesorteerd en de 
opbrengst komt ten goede aan het werk van Kerk in Aktie.


Henk Vonk

� 


Collectes 
Sinds 7 oktober 2018 is het ook mogelijk om digitaal uw gift te 
geven. Daarom in het overzicht ook vermelding van de opbrengst 
van de digitale bijdragen (GIVT). 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Opbrengst van vesper 7 oktober: € 511,35 

Datum Diaconie GIVT 
Diaconie 

Kerk GIVT  
Kerk

7 oktober € 182,95 € 16,50 € 145,90 € 11,50

21 oktober € 281,34 € 172,50 € 144,65 € 21,50

28 oktober € 121,15 € 15,50 99,81 € 12,00
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Datum Collectes 

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

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

9 december 1e Diaconie - VPSG - Deze Provinciale Stichting 
Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld is een 
oecumenische stichting die zich beweegt binnen, op 
de drempel van en buiten de kerken. Men kan er 
terecht met vragen rond (seksueel) geweld, geloof, 
zingeving en mens-zijn. De VPSG geeft begeleiding 
aan vrouwen en meisjes die getroffen zijn door 
incest/seksueel geweld. Ook voor mannen die 
hiermee te maken hebben kunnen wij zoeken naar 
de juiste begeleiding. Daarnaast biedt de VPSG een 
luisterend oor voor de naasten (partners, 
familieleden) van slachtoffers. 

2e Kerk - Pastoraat nieuwe stijl

16 december 1e Diaconie

2e Kerk



Protestantse Gemeente 

Vorming en toerusting 
In december is er geen avond van V&T, maar noteer alvast: dinsdag 
29 januari workshop God in de supermarkt. Nadere informatie volgt 
in het volgende nummer van Van de Torens.


Clazien Verheul

� 


Stadsklooster 
officieel van start 
Tijdens een feestelijke opening op de Dag van de Stilte, zondag 28 
oktober, is Stadsklooster Haarlem officieel van start gegaan. Hét 
initiatief van de kerken in de binnenstad van Haarlem om elke 
Haarlemmer meer stilte, aandacht en schoonheid te laten beleven. 
Geïnspireerd door de christelijke kloostertraditie.


23 december 1e Diaconie - Kerstgroeten dichtbij

2e Kerk 

24 december Eén collecte

25 december Eén collecte: Kinderen in de knel

30 december Eén collecte: plaatselijk werk van onze gemeente
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De dag ging van start rond 15.00u. Toen stroomde de Groenmarkt-
kerk vol met mensen die de rondleiding langs oude stadskloosters 
wilden volgen. Gildegids Hans van Roode was overrompeld door de 
grote belangstelling, evenals het team van Stadsklooster Haarlem 
dat daar aanwezig was. In een lange sliert gingen we op weg langs 
oude kloosters van Norbertijnen, Dominicanen en vele andere 
ordes.

Om 17.00u was het tijd voor het nieuwe hoofdstuk in de lange 
Haarlemse kloostertraditie. Ruim 130 mensen persten zich in de 
Janskerk, waar Stadsklooster Haarlem officieel gepresenteerd zou 
worden. Er was gerekend op hooguit 75 personen, dus de vele 
belangstellenden vormden rijen langs de muren om toch maar niets 
te hoeven missen.

Drie jonge grafische ontwerpers namen de aanwezigen mee terug in 
de geschiedenis met een kaart van middeleeuws Haarlem, inclusief 
de vele kloosters.

Burgemeester Jos Wienen gaf een diepgaand relaas over het 
belang van kloosters voor de stad en zijn vreugde dat dit weer in 
een nieuwe vorm zal terugkeren. Zijn pleidooi voor een klooster dat 
naast stilte, ook mensen helpt om in sociaal opzicht naar elkaar om 
te zien, werd goed ontvangen.
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Ook de traditionele kloosters lieten van zich horen in de persoon 
van zuster Esther van de Vate. Als medewerker van de 
overkoepelende kloosterorganisatie KNR en zuster karmeliet 
vertelde ze over de vele verrassende manieren waarop het 
stadsleven en de kloosterspiritualiteit met elkaar verweven zijn. 

Aan het eind was het woord aan stadsdominee Tom de Haan, die 
de nieuwe website onthulde. Op www.stadskloosterhaarlem.nl is 
vanaf nu het hele aanbod te zien van activiteiten, waarmee elke 
Haarlemmer meer stilte, aandacht en schoonheid kan beleven.


Team Stadsklooster Haarlem: Aart Mak, Nadia Kroon, Tom de Haan, 
Joris Obdam, Lieuwe Koopmans, Gert-Jan van der Wal en Wim 
Blüm. 


Nadia Kroon

� 


Terugblik Landelijke Diaconale Dag 
Meer dan elfduizend diakenen, zwo-leden en predikanten 
bezochten zaterdag 10 november de 123e Landelijke Diaconale 
Dag in het Beatrixtheater van Jaarbeurs Utrecht.

Na de ochtendviering gingen de bezoekers naar één van de ruim 30 
workshops over thema’s als armoede, vluchtelingen en jeugd-
diaconaat. Met een speciale City Tour ging een groep diakenen 
langs diaconale plekken in Utrecht. Stichting Rotterdam gaf een 
lezing over migrantengemeenschappen en er was een speciale 
zangworkshop van het Vocaal Ensemle.

Diaconaal werker Daniëlle Leder heeft aan de workshop “Wat 
kerken kunnen doen voor kinderen en armoede?” bijgedragen.

Met zanger Stef Bos, wiens vader diaken was, werd een bijzonder 
moment tot het laatst bewaard. Stef vertelde de diakenen dat hij 
onder de indruk was van hun werk in de samenleving: ‘Diakenen 
zijn voor mij een zwijgende minderheid die het verschil maakt. Ze 
zijn het tegenovergestelde van alle scheldende mensen op sociale 
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media en zelfs niks doen. Mijn vader zei vroeger al: in het evangelie 
gaat het om handelen, niet te veel praten, maar doen. Dat is mij 
altijd bijgebleven. Zo zie je maar wat een diaken allemaal kan doen.


Welmoed Davidson, algemeen secretaris 
Bronvermelding tekst: website Kerk in Actie 
�  

Zakgeld-project in Haarlem-Oost 
Rolstoelen ophalen uit de kelder van het verzorgingstehuis en een 
kijkje in de kluis van de bank: tijdens de afsluiting van het project in 
de herfstvakantie kwamen de kinderen op plekken waar ze nog niet 
eerder waren geweest!

Met behulp van subsidie van Kerk in Actie heeft de diaconie in 2018 
het zakgeldproject georganiseerd voor vijftien kinderen uit gezinnen 
in Haarlem-Oost die het niet breed hebben. In de mei-, zomer- en 
herfstvakantie hebben ze geholpen de buurt op te ruimen: vuil 
prikken, onkruid wieden, ramen lappen, en deze laatste keer was 
wel heel speciaal: ze mochten klusjes te doen in het Reinaldahuis. 
Ze hebben geholpen met het schoonmaken van rolstoelen, relingen 
en hebben in de huiskamers spelletjes gedaan met de ouderen.

Ook de kinderen leren om te gaan met geld hoorde bij het project. 
Elke vakantie hadden we een workshop georganiseerd waar 
kinderen op een speelse manier leerden over geld sparen, lenen, 
omgaan met aanbiedingen. Tijdens deze workshops bleek dat de 
kinderen nog nooit bij een bank waren geweest. De laatste 
projectdag hebben we daarom samen met de ABN AMRO-bank een 
rondleiding georganiseerd en mochten de kinderen meedoen met 
de CashQuiz: een interactieve quiz over geld. 

Na afloop zagen we veel blijde gezichten toen de kinderen een 
diploma ontvingen en hun € 10,- zakgeld die ze netjes in hun 
spaarpotjes deden die ze van de ABN AMRO-bank hadden 
gekregen. 


Van de Torens geblazen �24 december ’18 / januari ‘19



Een feestelijke afsluiting!


Daniëlle Leder, diaconaal werker

�  

Van de Algemene Kerkenraad (AK)  
Samenvatting vergadering 11 oktober 
Van website, plaatselijke regelingen, stilte gangen en gebruik van 
Tuk Tuk 

Website voor Protestantse Gemeente Haarlem 
Een werkgroep is bezig met een gezamenlijke PGH-website. De 
verwachting is dat deze gezamenlijk website extra belangstelling 
stimuleert ook buiten de wijkgemeenten. De eigen websites van de  
wijkgemeentes blijven bestaan. De AK besluit dat de gezamenlijke 
website in goed vertrouwen doorgaat maar wil wel zorgvuldig de 
onderhoudskosten meewegen. Hierover geven de kerkrentmeesters 
nadere informatie.


Samenstelling moderamen dagelijks bestuur AK 
De AK is op 11 oktober akkoord gegaan met de huidige 
samenstelling van het moderamen van de AK: Jur Visser (voorzitter), 
Immy Nieboer, Jan van Aller, Pieter Dijkstra (wn secretaris).


Verzoek van Reformierte Kirche Osnabrück  
Van onze jumelage vrienden van de Reformierte Kirche in 
Osnabrück is de vraag gekomen om de bezoekzondag op 23 juni 
2019 in de Grote Kerk te vieren. Dit vanwege het bekijken en het 
horen van het Müllerorgel en het bezoeken van Stem in de Stad.


Pieter Dijkstra 

scriba AK

� 


Van de Torens geblazen �25 december ’18 / januari ‘19



Vanuit Stem in de Stad 
Dank voor de koffie 
De geur. De kleur. Alles wat een 
plek tot een thuis maakt. De geur 
van koffie die zo’n 60 tot 70 
mensen per dag naar het Aanloopcentrum van Stem in de Stad lokt. 
De geur in combinatie van fantastische vrijwilligers die die koffie 
zetten en onze gasten een warme plek bezorgen. Dat alles wordt 
mede mogelijk gemaakt door de hulp van veel van jullie. En 
daarvoor zijn we, namens onze gasten, heel dankbaar. Tegelijkertijd 
is een plek als het aanloopcentrum meer nodig dan ooit. Een plek 
waar mensen op verhaal mogen komen en even niks anders hoeven 
dan er zijn. Een plek waar niemand ze op de huid zit, waar niemand 
ze ter verantwoording roept. Samen met onze vrijwilligers, samen 
met jullie. Wilt u helpen? We hebben altijd koffie nodig. En als u 
eens wat anders wil geven dan koffie, dan geven we onze gasten er 
ook graag een koekje bij. U kunt het dagelijks afgeven bij Stem in 
de Stad, tussen 14.00u en 16.00u (en op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag ook tussen 11.00u en 13.00u), aan de Nieuwe 
Groenmarkt 22 in Haarlem. Dank! Heel veel dank.


Kalle Brüsewitz

Coördinator Aanloopcentrum

� 


Yes we can 
Op vrijdag 28 september mochten mijn collega Corry en ik met 
gratis kaarten naar het seminar “Forward Thinking Leadership” in 
Amsterdam. Een hele dag boeiende en interessante sprekers over 
dit onderwerp. Uiteraard was het absolute klapstuk van de dag het 
interview met Barack Obama!

Ik wil graag zijn tips over Goed Leiderschap met u delen (geleend 
van de samenvatting van Ben Tiggelaar die Obama heeft 
geïnterviewd):
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1. Leiderschap begint met luisteren. Zelf las hij elke avond tien 
brieven van burgers om feeling te blijven houden met wat er 
leeft onder de mensen. Zodat zichtbaar bleef dat zijn 
beslissingen impact hadden op de levens van burgers.


2. Om goed te communiceren moet je geloven wat je zegt. 
Mediatrucjes worden overschat. Als je communiceert uit je 
hart kom je altijd geloofwaardig over.


3. De kracht van verhalen. Verandering is soms beangstigend 
en daarom hebben we goede verhalen nodig. Dit is waar we 
vandaan komen en dit is waar we naartoe gaan. Dan kunnen 
mensen zich er iets bij voorstellen.


4. Wanhoop niet. Obama kijkt naar de creativiteit en 
ondernemerschap van jongeren en put daar hoop uit voor de 
toekomst. De vraag is alleen soms of de oudere generatie 
plaats wil maken.


5. Humor helpt. Gevoel voor humor is belangrijk voor leiders. 
Want juist als je je werk echt serieus neemt, helpt het om 
jezelf niet al te serieus te nemen. Humor helpt om de dingen 
in perspectief te blijven zien. Anders loop je het risico te 
denken dat het om jou draait. Maar het is het werk dat telt. 
Door om jezelf te blijven lachen blijf je gericht op wat 
belangrijk is.


6. Vraag je af: wat telt?  

7. Het is een klassieke vraag, waar Obama zelf over begint: „Ik 

weet zeker: als ik op mijn sterfbed lig, dan denk ik aan de 
momenten dat ik de hand van mijn dochters vasthield en ze 
meenam naar het park.” Niet de legendarische toespraak 
voor de Democratische Conventie in 2004. Niet het 
klimaatakkoord van Parijs. „Veel van mijn huidige 
medewerkers hebben jonge gezinnen. Ik adviseer ze; 
investeer minstens evenveel tijd in dit belangrijkste project, 
als in het project waar je voor wordt betaald.”


Het is opvallend hoeveel van deze punten zo overgenomen zouden 
kunnen worden in de training voor SchuldHulpMaatje.
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Want bij de begeleiding van onze hulpvragers komen ze allemaal 
voorbij. Je bent dus niet zomaar een maatje, dat blijkt wel weer. We 
dienen over dezelfde eigenschappen te bezitten als een president. 
Hmmm, dit wordt een nieuwe vraag bij het intake gesprek voor 
nieuwe maatjes!


Het is zeker waar dat helemaal jezelf durven zijn, kunnen luisteren 
en een goed en authentiek verhaal hebben met wat humor erbij heel 
erg helpt om een goed contact te leggen met een hulpvrager. En 
voor Corry en mij als coördinator eveneens om goed met alle 
vrijwilligers om te gaan.

Ik denk dat u zelf bovengenoemde tips op uw eigen situatie kunt 
plaatsen. De slogan van SchuldHulpMaatje “Samen lukt het“ kan 
dan best worden aangevuld met “Yes We Can”.


Hanneke Versluis

Coördinator SchuldHulpMaatje

� 
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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

Van der Vinnestraat 5

2023 AG Haarlem

06-12874781

predikant@bavo.nl

maandagmiddag en 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: NL14 RABO 0373 7375 05


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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Uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad: 


vrijdag 4 januari 2019 

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

Inleveren kopij:

José van Ophem

06-40941233

kerkblad@bavo.nl


Fysieke post en adreswijzigingen 
voor postadressen s.v.p. per adres 
kerkelijk bureau t.a.v. Redactie 
VDTG

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
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