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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 20 januari 
RK Kathedraal 
Leidsevaart  
11.00u 

Oecumenische dienst

Gezamenlijke voorgangers

Crèche en Kindernevendienst

Autodienst: Milko Schotvanger 

tel: 5261204

Zondag 27 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u

Oude Bavo Cantorij

mw. Jody van der Velde

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709

Zondag 3 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Werelddiaconaat


Gezamenlijke viering met Lutheranen en 
Remonstranten

ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hans Klarenberg tel: 
06-47948802

Zondag 10 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Oude Bavo Cantorij

ds. T. de Haan

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Tony Jansen tel: 5516020 / 
06-47661900

Zondag 17 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

ds. R.M. Witteveen

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Herman Valk tel: 
06-27255945



Bijzondere diensten 

Diensten Janskliniek 10.30u 

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

Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u 

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

Zondag 3 februari Pastor G. Zaal / RK

Zondag 17 februari Mw. C. van Drie

Zondag 3 maart Pastor G. Zaal / RK

Zondag 20 januari Ds. J. Mudde uit Haarlem.

Muzikale medewerking van 
Paradijsvogels o.l.v. Joke Scholten

Zondag 17 februari Ds. S. Zijlstra uit Haarlem

Muzikale medewerking van Interkerkelijk 
koor Aalsmeer o.l.v. André Keessen
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Zondag 24 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


ds. A. Alblas 

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Jeannine Verhagen tel.: 
5275292

Zondag 3 maart 
Nieuwe Kerk 10.00u

ds. W. van Dijk-Heij

Crèche en Kindernevendienst

Autodienst: Drik Bakker tel: 5247492



Visser ’t Hooft 1900-1985 
Een leven voor de oecumene 
Dat is de titel van de levensbeschrijving van dr. W.A. Visser ’t Hooft, 
waarop mijn Hilversumse collega Jurjen Zeilstra in september van 
het vorige jaar aan de VU promoveerde tot doctor in de letteren. Nu 
vermoed ik dat velen van u de naam Visser ’t Hooft weinig of niets 
zal zeggen. Toch is hij, zoals ik hem zou willen noemen, één van de 
grote zonen van Haarlem, in de wereld van de oecumene bekender 
dan in zijn geboortestad. Daarom wil ik hier - in deze maand waarin 
de gebedsweek voor de eenheid van de christenen valt - aandacht 
besteden aan de door dr. Zeilstra geschreven biografie. 
Visser ’t Hooft is namelijk in Haarlem geboren (zijn geboortehuis 
‘Zonnebloem’ staat aan de Koninginneweg 107) en heeft er zijn 
jeugd doorgebracht. Hij groeide op in een deftige en hechte 
remonstrantse familie, die deel uitmaakte van de sociale bovenlaag 
van de stad. Catechisatie kreeg hij van de in remonstrantse kring 
roemruchte predikant dr. Haentjens (deze had naar het oordeel van 
zijn kerkenraad op Pasen te orthodox gepreekt, nam ontslag, maar 
werd door de gemeente opnieuw beroepen en bleef tot zijn 
emeritaat in Haarlem). Visser ’t Hooft waardeerde hem zeer en 
voelde zich zonder  het met hem eens te zijn door hem intellectueel 
uitgedaagd. Hoewel hij lidmaat werd in de remonstrantse gemeente 
stapte hij later over naar de hervormde kerk. 
Na zijn studie theologie in Leiden kwam hij door eigen keuzes en 
mogelijkheden, die zich voordeden, terecht in het internationale 
christelijke jongeren- en studentenwerk. Zo ontwikkelde hij een 
groot netwerk en toen in 1937 voor de Wereldraad van Kerken in 
oprichting een secretaris-generaal werd gezocht, werd hij voor deze 
nieuwe functie gevraagd. Door het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog behield de Wereldraad langer zijn voorlopige status 
dan voorzien. Toch heeft Visser ’t Hooft in de oorlogstijd vanuit het 
Bureau in Genève veel kunnen doen. Zo was er via de zgn. 
‘Zwitserse weg’ contact mogelijk tussen bezet Nederland en de 
Nederlandse regering in Londen. 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Na de oorlog heeft Visser ’t Hooft persoonlijk veel bijgedragen aan 
de verzoening met de christenen in het overwonnen Duitsland. En 
dan het grote moment: de oprichting van de Wereldraad van Kerken 
in 1948 in Amsterdam. Visser ’t Hooft werd de eerste secretaris-
generaal en in die functie heeft hij zijn stempel op de Wereldraad 
gezet. Hij zou secretaris-generaal blijven tot 1966. Ook in de jaren 
daarna kon hij het werken voor de oecumene maar moeilijk loslaten 
(hij werd ere-president en had in het gebouw van de Wereldraad in 
Genève nog een eigen kamer), alom gevierd als de ‘grand old man’ 
van de oecumene. 
Visser ’t Hooft slaagde erin voor velen op overtuigende wijze de 
idee van de eenheid van de kerk te presenteren als antwoord op de 
verscheurdheid van de wereld. Het was zijn overtuiging dat de 
gelovigen in de wereld samen konden worden gezien als het 
levende lichaam van Jezus Christus. Door de problemen van de 
wereld te agenderen als uitdagingen aan de kerk heeft hij een 
belangrijke bijdrage geleverd aan een kerkelijke vernieuwings-
beweging. 
Binnen het bestek van dit artikeltje is het onmogelijk om het rijke en 
volle leven van Visser ’t Hooft, zoals dr. Zeilstra dat zeer levendig en 
boeiend beschreven heeft, recht te doen. Ik pik er nog één ding uit. 
Zijn leven lang heeft Visser ’t Hooft geijverd voor het betrekken van 
de rooms-katholieke kerk bij de oecumenische beweging. Deze 
kerk werd – in tegenstelling tot de oosters-orthodoxe kerken in 
1961 – geen lid van de Wereldraad. Wel zijn er steeds intensieve 
contacten geweest, bijv. tussen Visser ’t Hooft en kardinaal 
Willebrands van het Secretariaat voor de Christelijke Eenheid van 
het Vaticaan. Eén van de resultaten daarvan was dat vanaf 1966 de 
rooms-katholieke kerk meedoet aan de Week van Gebed voor de 
Eenheid van de Christenen. Zo zullen wij in deze week in januari (dit 
jaar van 20 t/m 27 januari) als christenen samenkomen in 
oecumenische diensten, zoals bijvoorbeeld op 20 januari in de St. 
Bavokathedraal en op 27 januari in de Ontmoetingskerk.  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De rol van de kerken, althans in ons deel van de wereld, is veel 
kleiner geworden en van het oecumenisch elan van de beginjaren 
van de Wereldraad is zo op het oog weinig meer over. Toch is de 
gedachte van de eenheid van alle christenen onopgeefbaar. Die 
eenheid mogen wij in elk oecumenisch samenkomen vieren, 
gedachtig het woord van Visser ’t Hooft: ‘De christen weet heel 
goed dat het morgen niet beter zal gaan. Maar hij blijft hopen’.


Dr. Jurjen A. Zeilstra, 

Visser ’t Hooft 1900-1985. 

Een leven voor de oecumene. 
Uitgeverij Skandalon 2018


Rinze Marten Witteveen  

� 
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Een nieuw jaar 
Vanuit de redactie wensen wij u allen  

een gezegend 2019.



Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bij de erediensten 
Zondag 20 januari is er geen dienst in de Nieuwe Kerk. U bent van 
harte welkom in de jaarlijkse oecumenische dienst in de Rooms-
Katholieke St. Bavo Kathedraal aan de Leidsevaart. Aanvang 
11.00u. Deze dienst wordt gehouden in het kader van de Week van 
Gebed voor de eenheid van de Christenen. Het thema van dit jaar 
is: ‘Recht voor ogen’. Zie voor meer informatie het ingezonden stuk 
aan het eind van dit blad. De dienst wordt geleid door de 
voorgangers van de deelnemende kerken.

Zondag 27 januari is mevrouw J. van der Velde onze voorganger. 
Zij is als pastor verbonden aan Stem in de Stad. De Oude Bavo 
Cantorij o.l.v. Anton Pauw verleent haar medewerking.

Zondag 3 februari is het de zondag van het werelddiaconaat. Het 
is altijd de eerste zondag van februari, omdat ooit tijdens de 
februaristorm-ramp in Zeeland veel Europese landen ons land 
hebben geholpen. Nu start een nieuw project voor Melawi. 
Voorganger is ds. W. van Dijk-Heij. Het is een gezamenlijke dienst 
met de Remonstranten en de Lutheranen. Na de dienst zijn er eigen 
baksels bij de koffie. De opbrengst hiervan is voor het nieuwe 
project. 

Zondag 10 februari gaat ds. T. de Haan voor, medewerking 
verleent de Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw.

Zondag 17 februari is ds. R.M. Witteveen onze voorganger. We 
vieren op deze zondag het Heilig Avondmaal.

Zondag 24 februari gaat ds. A. Alblas uit Oestgeest bij ons voor. 

Zondag 3 maart zal ds. W. van Dijk–Heij de dienst leiden. Na afloop 
ontmoeten we elkaar als gemeente tijdens het ‘even bijpraten’. 
Meer informatie hierover komt t.z.t. op de liturgie.   
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Afscheid en verwelkoming 
Lize de Regt is vanwege gezondheidsredenen per 1 januari gestopt 
als diaken. Wij zijn heel dankbaar voor al het werk dat zij voor onze 
gemeente heeft de gedaan de afgelopen jaren. In de dienst van 
zondag 3 februari kunt u haar de hand schudden, in deze dienst 
neemt zij afscheid als diaken. We wensen haar het allerbeste.

De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat Frits Verhagen 
pastoraal ouderling wil worden. In de dienst van zondag 3 februari 
zullen we hem bevestigen. Wij zijn heel blij dat hij de kerkenraad 
gaat versterken en deze taak op zich wil nemen. 


Cursus Kids & Kerk  
Vanaf 22 januari start de cursus Kids & Kerk (voorheen basis-
catechese). Op de Kids & Kerk cursus ontdekken de kinderen de 
basis van kerk, bijbel en christelijk geloof. Dat doen we door samen 
te kletsen, spelletjes te spelen, naar verhalen te luisteren of creatief 
aan de slag te gaan. De cursus is voor kinderen die in groep 6 t/m 8 
zitten van de basisschool. Iedereen is welkom. De kinderen kunnen 
dus gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen. 

We starten dinsdag 22 januari. Er is inloop vanaf 15.15u, er staat 
dan wat te drinken en lekkers klaar. We beginnen om 15.30u (als 
iedereen uit school is). Het duurt tot 16.30u.


De cursus Kids & Kerk is op:

Blok 1: dinsdag 22 januari, 29 januari, 5 februari en 12 februari

Blok 2: dinsdag 26 februari, 5 maart, 12 maart en 19 maart 

Locatie: het wijkgebouw aan het Nieuwekerksplein, nr. 28

Aanmelden? Mail naar ds. Willemijn van Dijk: predikant@bavo.nl

Of naar Angeliek Knol: angeliek.knol@oosterkerkhaarlem.nl 


Gemeentemaaltijd 
Donderdag 24 januari(!) en donderdag 28 februari is er een 
maaltijd in de huiskamer van Stem in de Stad, aanloop vanaf 
17.30u. 
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Voorjaarsvakantie: afwezig 
In de week van 18 februari heb ik (ds. Willemijn) vakantie. 
Traditiegetrouw wordt dan het Waddeneiland Texel aangedaan. Wij 
waaien dus heerlijk even uit. 

Wanneer er in deze tijd dringend een predikant nodig is, kunt u een 
beroep doen op Diane Vonk (bereikbaar via telefoonnummer:  
5253978 of per mail: d.agvonk@planet.nl).


Open huis op 9 februari 
Eind november zijn Stefan, Babet en ik verhuisd naar de pastorie 
aan de Van der Vinnestraat. We zijn erg blij met dit prachtige huis. 
Veel mensen hebben de afgelopen tijd aan ons gevraagd: bevalt 
het? Is er veel veranderd? Kunnen jullie wennen? Die vragen 
kunnen we alleen maar met ‘ja’ beantwoorden. Omdat we in de 
pastorie wonen en omdat we het aardig vinden jullie het resultaat te 
laten zien, organiseren wij een 'Open Huis' voor gemeenteleden op 
zaterdag 9 februari. Tussen 15.30 en 17.30u bent u / zijn jullie van 
harte welkom om bij ons thuis een drankje te drinken en te zien hoe 
dit huis van de kerk ons bevalt. Schroom niet, wij vinden het leuk 
jullie te ontvangen.


Stefan, Willemijn en Babet van Dijk-Heij

� 


Een kerk waar iedereen 
welkom is 
Rondom de ‘Nashvilleverklaring’   
Twee dingen doe ik liever niet: 1 meegaan in 
tegenstellingen en 2 met Bijbelcitaten strooi-
en. Maar nu doe ik ze toch. Op hoop van 
zegen. 
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1) Ik hoop dus dat het overwaait. Wanneer straks blijkt dat het een 
achterhoedegevecht is binnen kerken die bang zijn geen 
bestaansrecht meer te hebben als ze niks meer veroordelen. Maar 
de opstellers en ondertekenaars van de Nashvilleverklaring 
veroordelen wel kwetsbare mensen in naam van God en de bijbel. 
Zelfs – of misschien wel het hardst – onder hun eigen leden. En dat 
kan ik eigenlijk niet aanzien. Stel je eens voor dat je niet alleen tot 
de ontdekking komt dat je verliefd wordt op mensen van je eigen 
geslacht, of dat het je niet lukt om jezelf thuis te voelen in je eigen 
lichaam, maar dat je in die kwetsbaarheid ook nog eens het 
negatieve eindoordeel van je eigen kerk, namens God te horen 
krijgt. Dat is wat deze verklaring op dit moment doet. Zo verdwijnt 
voor die medemensen wel echt de grond onder je voeten. Veel 
jonge mensen overleven dat letterlijk niet. Een kerk zou mensen 
moeten oproepen tot het wáre leven, niet tot een wanhopige dood. 


2) Dus, nu het nodig is, dan maar een stukje bijbel. Iets wat Jezus 
gezegd heeft, volgens het evangelie van Matteüs, uit hoofdstuk 22. 
Zijn collega evangelisten Marcus en Lucas schrijven het trouwens 
net weer een tikje anders. Dus ik kies de versie die mij het beste 
uitkomt. Dat is dus helemaal niet objectief van mij. Maar dat maakt 
mij niet uit:    

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw verstand.  Dat is het grootste en eerste gebod.  Het 
tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.  Deze twee 
geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten 
staat.’ (Nieuwe Bijbelvertaling) 

Mijn grote persoonlijke inzicht hierbij is, dat de opdracht misschien 
wel eens zou kunnen zijn, niet zozeer om heel hard van ándere 
mensen te gaan houden (natuurlijk ook prima), maar dat de grootste 
uitdaging misschien wel is om van jezelf net zoveel te houden, als je 
ook van anderen kunt houden. Liefde, of van jezelf houden is 
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namelijk nog even iets anders dan egoïsme, egocentrisme, 
narcisme, of zelfoverschatting. Daaraan lijkt in onze tijd geen 
gebrek. Maar van jezelf houden is zoiets als met jezelf ‘in het reine 
zijn’. Dat is voor ieder mens een opdracht. Voor sommigen is het 
‘uit de kast komen’ een eerste of hele belangrijke en levens-
gevaarlijke stap daarin. In elk geval is het voor elk mens zolang je 
leeft een work-in-progress. Een kerk is er om elkaar als mensen op 
die weg te dragen en te steunen, in het geloof dat God al van ons 
houdt en dat hij of zij ons daar de vrijheid voor heeft gegeven. Om 
Jezus’ wil.


Tom de Haan

� 


Uit de wijkkerkenraad 
In de laatste vergadering van 2018 werd de eerste bijeenkomst 
‘Even bijpraten’ na de kerkdienst van 18 november besproken. 
Hierover leest u meer in het onderstaande artikel.

We zijn blij te melden dat Frits Verhagen bereid is om als ouderling 
het pastoraal team te komen versterken. De bevestiging zal, 
behoudens eventuele bezwaren, plaatsvinden tijdens de dienst van 
zondag 3 februari. Tijdens deze dienst nemen we ook afscheid van 
Lize de Regt als diaken.

De zomeravonddiensten waren in 2018 een succes en een parel van 
onze wijkgemeente. De korte zomerstop in augustus bleek geen 
probleem. 

In de vieringen zal vanaf januari elke maand een nieuw kinderlied uit 
het Liedboek worden gezongen. Dit gebeurt in overleg met Anton 
Pauw.

Er zal een verzoek aan het College van Kerkrentmeesters worden 
gedaan om een vervanger aan te mogen stellen tijdens het 
zwangerschapsverlof van Willemijn. Bij een positief antwoord is het 
aan de kerkenraad om te beslissen wie die vervanger zal worden.  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Het College van Kerkrentmeesters heeft het aanstellen van Diane 
Vonk als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat voor 0,2 fte 
voor een periode van twee jaar goedgekeurd. De aanstelling ging in 
op 1 januari 2019.


Met vriendelijke groeten, 

Henk Vonk

� 


Gert Dannenberg luidt het nieuwe jaar in 
�  
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Even Bijpraten 
Op 18 november jl. zijn we na de kerkdienst samengekomen. ‘Even 
bijpraten’ hebben we deze periodieke bijeenkomsten genoemd. Het 
doel van de eerste bijeenkomst was het ophalen van wensen en 
ideeën vanuit de gemeente op een informele manier. Dit doel is 
ruimschoots gehaald en de kerkenraad kijkt dan ook heel tevreden 
terug op de bijeenkomst.

Gemeenteleden konden met behulp van ‘geeltjes’ reageren op een 
bord getiteld ‘Klaagmuur’ en op een bord getiteld ‘Complimenten 
Corner’. Door het informele karakter gingen gemeenteleden bij de 
borden met elkaar in gesprek over de verschillende punten. Van de 
mogelijkheid om op het Open Podium een korte mondelinge reactie 
te geven werd uiteindelijk geen gebruik gemaakt, hiervoor was de 
sfeer te informeel en ‘rommelig’. Alle feedback nemen we ter harte. 

In de vergadering van de kerkenraad zijn alle reacties besproken die 
op de borden kwamen. De voorbereidingscommissie van deze 
bijeenkomst heeft alle reacties geïnventariseerd en per rubriek 
gebundeld. De reacties waren persoonlijke ideeën van gemeente-
leden; de kerkenraad was blij met zoveel opmerkingen. Allereerst 
door de vele positieve reacties op de kleine veranderingen in de 
liturgie, de mededelingen op papier in de kerkdienst. Alle 
opmerkingen en vragen over de kerkdienst voor wat betreft de 
gebeden, de viering van het avondmaal e.d. wil de kerkenraad in 
een volgende bijeenkomst van “even bijpraten” aan de orde stellen, 
waarschijnlijk in kleine praatgroepjes. De planning voor deze 
bijeenkomst is na de eredienst van zondag 3 maart, zodat ook de 
jongeren van de OJ mee kunnen doen. Noteert u alvast deze datum 
in uw agenda.

De vragen over en de reacties op het digitale kerkblad zal de 
kerkenraad zeker te harte nemen. Dat vraagt wel even een 
voorbereidingstijd en dat zal later in het voorjaar ter hand worden 
genomen, na overleg met de redactie. Er is verder grote waardering 
voor de muziek in de kerk en voor zomeravondvespers. Er is wel 
behoefte aan het oefenen voor nieuwe liederen. 
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Het geluid in de kerkdienst is en blijft een aandachtspunt voor de 
kerkrentmeesters. Verder waren er nog een aantal opmerkingen 
over diverse punten, zoals de wens van een ledenlijst, een bredere 
inzet van de email en duurzaamheid. In de kerkenraad zijn alle 
aandachtspunten genoteerd, welke acties op de opmerking nodig 
zijn en op welke termijn dit moet gebeuren en door welke 
commissie. Zovele vragen kunnen niet in twee maanden ter hand 
worden genomen.

Vele positieve reacties lazen we over onze nieuwe predikant. Tot slot 
wil ik hierbij een opmerking op een geeltje onder de aandacht 
brengen: “de complimenten voor de wijze waarop de kerkenraad 
het jaar waarin de gemeente vacant was, met elkaar heeft 
ingevuld”. Dank voor deze bemoediging. Maar deze complimenten 
zijn dus ook bedoeld voor al die vrijwilligers die hebben 
meegeholpen om de vacaturetijd samen goed door te komen.


Namens de kerkenraad 	 	 	 	 

Henk Vonk

� 


Ouderenpastoraat in ontwikkeling 
Sinds 1 januari van dit jaar ben ik aangesteld als ouderenpastor van 
onze wijkgemeente. Daar ben ik blij mee en ik verheug me er op om 
samen met het pastoraal team en ds. Willemijn van Dijk het 
ouderenpastoraat in onze wijkgemeente te gaan ontwikkelen. Tot nu 
toe is dat nooit een apart onderdeel geweest van het werk, nu deed 
zich de gelegenheid voor omdat ds. Willemijn van Dijk geen 
volledige baan ambieerde. De ruimte die in haar aanstelling 
overbleef wordt nu op deze manier gevuld. Dat is goed in een tijd 
waarin ouderen veel te maken krijgen met veranderingen in de zorg 
en waarbij veel ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast 
spelen steeds meer vragen rondom rouw, ziekte en eenzaamheid en 
een al of niet zelf gekozen levenseinde.  
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Het is zinvol om daar met elkaar over na te denken en te kijken op 
welke manier we daar vanuit het pastoraat de ouderen in onze 
gemeente kunnen ondersteunen rondom zingeving. Dat doen we 
niet alleen binnen onze eigen wijk, maar binnen het geheel van de 
PGH. 

De komende maanden zal ik me daar in gaan verdiepen en in 
overleg met de ouderen onderzoeken waar in onze gemeente 
behoefte aan is. Op dit moment denk ik erover een vragenlijst te 
maken om zo een globale inventarisatie te kunnen maken van wat 
er speelt en waar behoefte aan is. 

Daarnaast zal ik de ouderen die in of vóór 1940 zijn geboren 
bezoeken en de uitvaarten leiden. Uiteraard is het in goed overleg 
altijd mogelijk om van deze leeftijdsgrens af te wijken. Als vaste 
werkdag heb ik in principe de dinsdag.

Ik herhaal hier nog eens wat ik al eens eerder schreef: u kunt mij 
altijd bellen of mailen of na de dienst aanspreken als u behoefte 
heeft aan een vertrouwelijk gesprek over iets waar u mee zit. Mijn 
ervaring is dat gemeenteleden vaak veel te bescheiden zijn om daar 
om te vragen. Daarom vraag ik u als u iemand kent waarvan u 
vermoedt dat het goed is dat hij of zij bezoek of een telefoontje 
krijgt, dat dan aan mij door te geven. Uiteraard hoor ik het ook 
graag als iemand in het ziekenhuis ligt, langdurig ziek is of last heeft 
van ander ongemak. Met uw oren en ogen erbij kan ik mijn werk 
beter doen. 

De afgelopen 1,5 jaar heb ik gemerkt dat u mij en sinds kort ook ds. 
Willemijn van Dijk regelmatig op de hoogte houdt. Heel hartelijk 
dank daarvoor, want zo kunnen we samen gemeente zijn.


Met vriendelijke groet,

Diane Vonk

023 5253978  d.agvonk@planet.nl

� 
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Kerkbalans 2019 
‘Geef voor je kerk’  
Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van zaterdag 19 januari tot en 
met zaterdag 2 februari. Deze jaarlijkse actie is bedoeld om de kerk 
financieel te kunnen laten “draaien”. De kerk is afhankelijk van wat u 
en ik bijdragen: voor de salarissen, gebouwen, energiekosten, enz. 
Heeft u aangegeven per brief te willen worden benaderd, dan krijgt 
u deze aangereikt door een mede-kerklid. Aan u dan het verzoek 
het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en een week later 
weer mee te geven, dan wel per post op te sturen.

Als u per mail benaderd wilt worden, dan ontvangt u een mail met 
een koppeling naar een invulpagina. Na invullen van deze pagina en 
bevestigen is uw opgave klaar. Nadere details vindt u in de mail. Wij 
zien uw antwoord graag tegemoet.

We maken u erop attent dat we dit jaar gebruikmaken van een 
nieuw rekeningnummer: NL07 RABO 0373 7114 41. Zoals elk jaar 
kunt u uw bijdrage in maximaal 11 maanden afdragen.

De werkgroep kerkbalans 2019 wenst de vele vrijwilligers veel 
succes bij het verspreiden en ophalen van de brieven. U wordt / 
bent reeds benaderd door uw coördinator. Heel veel dank voor uw 
medewerking! 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit 
bericht, dan kunt u bij ons terecht: Kerkelijk Bureau via 
telefoonnummer 5532040 of per e-mail info@bavo.nl of bij Peter 
Knijff (kerkrentmeester) via telefoonnummer 5402993 of  per e-mail 
pnknijff@gmail.com.


Gerhard Reuvekamp

� 
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Vanuit de ZWO-commissie: een nieuw begin 
Er is goed nieuws: we hebben voldoende geld ingezameld om in 
Koiban, Kenia te gaan bouwen. Daar gaan we een school bouwen 
voor kinderen met een beperking. Het heeft vier klaslokalen en zes 
toiletten. Ook hebben we nu voldoende geld om een gebouw neer 
te zetten waar kinderen voor wie dat nodig is, kunnen wonen. Dit 
gebouw zal geschikt zijn voor 100 kinderen. We zorgen ook voor de 
inrichting met bv. bedden en beddengoed. Stichting Wilde Ganzen 
betaalt ook mee. We gaan bij de bouw direct samenwerken met het 
schoolbestuur van Koiban. Zij hebben een bouwcommissie 
ingesteld. We zijn blij dat we op deze manier ons avontuur in Kenia 
positief kunnen afsluiten. Alle gevers hartelijk bedankt voor de 
steun!


� 


Nu lonkt een nieuw begin 
Als ZWO-commissie hebben we een nieuw project geselecteerd. 
We gaan een kindcentrum bouwen in Malawi. Een kindcentrum is 
een gebouw waarin vier belangrijke voorzieningen zijn: een 
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kleuterschool, een warme maaltijd voor ieder kind, schoon 
drinkwater en medische zorg. Malawi is een van de armste landen 
ter wereld. Een kindcentrum voorziet in cruciale behoeftes van de 
bevolking. Kleuteronderwijs is heel belangrijk: de hersenen van 
jonge kinderen groeien razendsnel en moeten gestimuleerd worden. 
Als ze geen kleuterschool hebben dan lopen kinderen een 
achterstand op die voor een deel niet meer in te halen is. In Malawi 
zal het project uitgevoerd worden door een partnerorganisatie 
PRDO (Participatory Rural Development Organisation). 

Het bijzondere van PRDO is dat men van onderaf werkt met de 
lokale mensen. De mensen in ons dorp in Malawi hebben echt 
gekozen voor dit project en dragen daar ook actief aan bij: ze 
bakken stenen, graven zand af en helpen bij de bouw. Zo wordt het 
echt hun project.


Hans van Driel

� 


Traditie: 12e Koffiemorgen nu voor Malawi 
Zondag 3 februari 
Houdt u deze zondag ‘vrij’ en kom met familie, vrienden en 
vriendinnen naar de Malawi Koffiemorgen.

Een inmiddels oude traditie krijgt geen nieuw jasje, maar wel nieuwe 
schoenen. Het jasje, daarmee bedoel ik de structuur en uitvoering 
blijven hetzelfde, maar het doel waar we naar toe lopen is wel 
veranderd. De ZWO-groep heeft zich een aantal jaren ingezet om 
geld te in te zamelen voor Kenia. Dit project is afgesloten. Wij zijn 
blij dat de ZWO-groep een nieuw project heeft gevonden in Malawi. 
Zie verder het voorgaande artikel van de grote initiatiefnemer en 
onvermoeibare inspirator Hans van Driel. 

Een keer per jaar betaalt u dan voor u kopje koffie en kan u er een 
lekker taartje bij kopen. Daarna is er een glaasje wijn te koop met 
een hartig hapje.
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Al het geld dat we ophalen gaat rechtstreeks naar het ZWO-project; 
het kind-centrum in Malawi. In de afgelopen jaren hebben we rond 
de duizend euro opgehaald, dit geld is hard nodig. Daarom reken 
we ook dit jaar weer op u komst. 


Maar hoe gaan we nu geld verdienen? 
U kunt op deze zondag een knipkaart voor € 5,00 aanschaffen. De 
prijs voor een kopje koffie zal € 1,00 zijn, taartjes vanaf € 1,50, een 
glaasje wijn voor € 2,00. 

Met een VIP-kaart voor € 17,50 kunt u onbeperkt genieten van al 
het lekkers. De meeneemhapjes en het meeneembakje vallen niet 
onder de VIP-kaart, deze kosten € 2,00. 


Waar komen de taarten en de lekkere hapjes vandaan? 
Ook hier willen we een beroep op u doen. We willen u vragen iets 
voor ons te bakken of te kopen, hartig of zoet. Voor de koffie en de 
drankjes wordt gezorgd.

Ga lekker aan de slag! Er kan veel gebakken worden, afgelopen 
jaren hadden we maar nipt aan genoeg.


Breien of haken voor Malawi 
Veel mensen dragen tegenwoordig graag zelfgebreide sjaals, 
mutsen en/of omslagdoeken. Daarom komt er weer een breihoek. 
Het is waarschijnlijk te kort dag voor mensen die gedreven zijn in 
breien, om een hele collectie nog klaar te krijgen. Dat hoeft ook niet. 
Als je kan breien kan je een mooi product laten zien die je in 
opdracht voor een ander wilt breien. Daar vraag je een vergoeding 
voor. Deze kan je dan, na aftrek van materiaalkosten, schenken aan 
Malawi. Dus meld je aan. Ook als je niet op zondag 3 februari 
aanwezig kan zijn, maar wel in opdracht wil breien. Je mag je ook 
melden als je nog geen voorbeeld hebt. Heb je mooie gebreide 
producten ter verkoop, dan zijn die van harte welkom. 
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Doneren van resten wol 
Resten wol zijn van harte welkom. Je kan in de breihoek je resten 
wol doneren. De gedoneerde resten kunnen gebruikt worden voor 
breiopdrachten. Ze worden mogelijk ter plekke verhandeld. 

Koekjes van eigen deeg

Bak ook dit jaar veel koekjes. De koekjes worden in zakjes van 10 
stuks verpakt en verkocht voor € 2,50. Wat is leuker er dan je vriend 
of vriendin te trakteren op een Malawi-koekje. Een koekje van eigen 
deeg dat bijdraagt aan het geluk van anderen. 


Wilt u een muzikaal intermezzo als bijdrage leveren? 
Graag van tevoren aangeven, zodat we een goede plaats voor u 
kunnen regelen. Muziek kan mooi en ingetogen zijn, maar wat harde 
Rock kan ook inspirerend zijn, zo ‘don’t be a sulletje’ en geef je 
muzikale talenten door.


We hopen u allen te zien op zondag 3 februari. Het vooraf 
doorgeven van uw inbreng of dienst wordt op prijs gesteld. Ook 
graag opgeven of u wilt breien of haken voor Malawi. Als u vragen 
heeft of u wilt zich opgeven voor een leuk muzikaal intermezzo kunt 
u bij mij terecht.


Vriendelijke groeten,

Marleen van Anken namens de ZWO groep 

tel: 5324821 of 06-47679977 

marthavananken@gmail.com

!  
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Even voorstellen… 
De aanstaande vervangers van Tony Jansen stellen zich voor  

Mijn naam is Marco Goes, ik ben uw 
nieuwe gebouwen-beheerder. Ik ben 
geboren in Spaarndam, ben 48 jaar en 
woon al jaren met mijn vriend Mac Bijman 
in Bloemendaal. Door mijn werk ben ik 
altijd al verbonden geweest aan de stad 
Haarlem. Ik ben niet vreemd met de 
g e b o u w e n v a n d e P ro t e s t a n t s e 
gemeente, al 20 jaar verzorgde ik namelijk 
met mijn bedrijf Goes Installaties BV het 

onderhoud van de monumentale daken en de installaties in de 
ruimste zin van het woord. Zo heb ik met mijn bedrijf bijvoorbeeld 
ook het verwarmingssysteem van de Nieuwe kerk ontworpen en 
gerealiseerd. 
In oktober 2017 heb ik mijn onderneming na 23 jaar leiderschap 
verkocht omdat ik op een punt in mijn leven was beland om een 
nieuwe weg in te slaan. Door deze verandering werden mijn kennis 
en expertise voor monumentale gebouwen minder benut. Toen mij 
de functie van gebouwbeheerder door Tony Jansen werd 
aangeboden, heb ik daarom geen moment getwijfeld, er ontstond 
toch weer een mooie uitdaging om mij te binden aan de bijzondere 
monumenten. 

De ziel van een monument vind je terug bij de ambachten die het 
gebouw altijd hebben onderhouden. Het is mijn taak en eer om 
deze ambachten te selecteren en zo de ziel over te kunnen dragen 
aan een nieuwe generatie. 
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Mijn naam is Joke Rooseboom, 
veertiger, getrouwd met Niek en 
moeder van Joost (16), Esmee (14) en 
Nout (11). Binnenkort mag ik aan de 
slag als leidinggevende van het 
kerkelijk bureau. Hiervoor was ik 
werkzaam voor de Doopsgezinde kerk 
in Amsterdam en betrad ik iedere 
werkdag een prachtige schuilkerk in 
het hart van Amsterdam. Ik was daar 

werkzaam als ambtelijk secretaris. 

Vanaf nu kunt u mij tegen komen in de prachtige Bavo of een van 
de andere drie kerkgebouwen behorende bij de Protestantse Kerk 
Haarlem. Ik ben samen met mijn gezin ook lid van de Protestantse 
Kerk Haarlem en kom graag op zondagochtend in de Bavo of in de 
Nieuwe kerk. 

Binnen de kerkelijk gemeente zet ik me met veel plezier in als 
vrijwilliger voor de kinderen. Ik ben opgegroeid in Zaandam maar als 
kind werd ik door mijn ouders al meegenomen naar de 
zondagavondvespers in de Bavo. Ik kan me nog goed herinneren 
hoe mooi en indrukwekkend ik de kerk als kind vond. Ondertussen 
ben ik vertrouwd met de Bavo en de Nieuwe kerk en de mensen die 
daar werken. Daarom vind ik het heel bijzonder dat mijn werkplek 
binnenkort in de Bavo zal zijn. Ik kijk er naar uit om samen te mogen 
werken met de medewerkers van het kerkelijk bureau en de 
vrijwilligers! 

� 
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Historisch overzicht  
In december verscheen op de website GereformeerdeKerken.info, 
het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de 
Gereformeerde Kerk te Haarlem. Hieronder treft u de link naar dit 
eerste deel aan. Ook zijn inmiddels het 2e en 3e deel verschenen. 
Onderaan deel 1 is een link geplaatst naar deel twee, zodat u 
meteen kunt 'doorklikken'. Onderaan deel 2 staat de link naar deel 
3. 


https://gereformeerdekerken.info/2018/12/06/het-ontstaan-van-de-
gereformeerde-kerk-te-haarlem-en-daarna-1/


Met een hartelijke groet,

namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok - Groningen

� 


Bedankt 
Hierbij willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor wel een heel 
mooie bos bloemen en het hartelijke medeleven na de dienst, ter 
gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Dat wij zo lang bij elkaar 
mochten blijven is niet velen gegeven. 

De kerk is in ons huwelijk belangrijk geweest en gebleven. Wij 
begonnen met een kerkelijke bevestiging in de St. Janskerk in 
Gouda, mijn geboorteplaats. Jany kwam uit Waddinxveen maar 
moest eerst daar bij de kerkenraad komen voor toestemming. Zij 
was zeker van haar zaak. In deze kerk werd ik gedoopt en deden wij 
samen belijdenis. In 1964 verhuisden wij naar Haarlem en woonden 
twintig jaar in Boerhave- en Molenwijk. Ik zat in de kerkenraad en 
bouwcommissie, o.a. bij ds. Blei. Vanaf ca. 1985 zijn we lid van de  
wijkgemeente Centrum. Jany heeft mij veel ruimte gegeven om wat 
voor de kerk te doen. Ik weet nu aardig hoe het plaatselijk en 
landelijk werkt. Met o.a. ook 5 jaar synodelid.
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Dat wij deze dag met u mochten delen voelde erg goed. 


In verbondenheid.

Dank u wel,

Jany en Aart Kaptein


P.s. Een aantal mensen heeft ons gevraagd; wat waren dat nu toch 
voor'n stroopwafels? Het is het oudste recept van 1810 van 
Kamphuizen, verkrijgbaar op de markt in Gouda. Goed te 
combineren met een bezoek aan de St. Janskerk met zijn wereld 
beroemde Goudse glazen gespiegeld in kerkglas.

� 


Kerst- en Nieuwjaarsgroeten 
Hoewel we nu al een opvolgster hebben van mijn opvolger, zijn we 
nog niet vergeten. Daarvan getuigen de vele goede wensen en 
steunbetuigingen, die we uit onze gemeente ontvingen. Hartelijk 
dank daarvoor!

Op onze beurt wensen wij u/jullie vrede en alle goeds voor 2019!


Liesbeth en Kees Bijl-Landman

� 


Broodbankactie 2018 
Op de eerste zaterdag van de adventsopenstelling las Peter Römer 
ter opening van de broodbankactie 2018 het verhaal voor van 
Keesje, het diakenhuismannetje, uit de Camera Obscura van 
Hildebrand. Dit verhaal was gekozen omdat het thema van deze 
broodbankactie was “de doden begraven”. Op bijna alle zaterdagen 
waren de broodjes uitverkocht. Dank aan alle inpakkers die elke 
zaterdag tussen 10.00 en 12.00u ongeveer 450 broodjes hebben 
ingepakt. De opbrengst zal in de komende weken bekend worden 
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gemaakt. Tijdens een bijeenkomst in de Bavo zal er een cheque 
worden overhandigd aan de twee goede doelen van de actie, 
Eenzame Uitvaart Haarlem en de stichting Achter de Regenboog, 
die kinderen helpt bij rouwverwerking. Dankzij alle verkopers, de 
bakkers van Van Vessem en natuurlijk alle kopers van de broodjes is 
de actie er dit jaar weer in geslaagd om aan een van de Werken van 
Barmhartigheid bekendheid te geven.


Namens de broodbankcommissie, 

Henk Vonk


Peter Römer leest ‘Het diakenhuismannetje’ voor 
Foto: Gert Dannenberg 
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Collectes 
Opbrengsten 

Collectedoelen  

Datum Diaconie Kerk

4 november € 302,64 € 218,52

11 november € 176,92 € 136,83

18 november € 207,97 € 152,65

25 november € 151,16 € 120,00

2 december € 349,22 € 165,98

9 december € 196,77 € 155,50

16 december € 163,39 € 121,24

23 december € 202,37 € 161,54

24 december € 2.847,20 € -

25 december € 655,44 € -

30 december € 112,57 € 92,56

Datum Collectes

27 januari 1e Diaconie - LEPRA-zending

2e Kerk - Missionair werk

3 februari 1e Diaconie - Kidshare

2e Kerk

10 februari 1e Diaconie

2e Kerk - Catechese & Educatie
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Protestantse Gemeente 

Vorming en toerusting 
God in de supermarkt 
Het is vast herkenbaar: koop je dat ministukje vlees voor de 
hoofdprijs of toch maar die kiloknaller waarmee je voor de hele 
week klaar bent? Biologische boontjes uit Egypte of ‘gewone’  
boontjes uit Nederland? En dan die dure chocoladereep of de reep 
die ook lekker is maar wel de helft goedkoper? Denk je aan de 
boer? Aan het dierenwelzijn? Aan het milieu? Aan jezelf: je geld, je 
gezondheid?  
Om dat soort dilemma’s gaat het in de workshop God in de 
supermarkt. Onder leiding van Alfred Slomp verkennen we, zo 
mogelijk in groepjes, de keuzes die we in de supermarkt maken. De 
bijeenkomst is actief, sociaal en informatief, en aansprekend voor 
iedereen. Er wordt gebruikgemaakt van veel materiaal uit actuele 
d o c u m e n t a i r e s e n w e b s i t e s . M e e r i n f o r m a t i e o p 
www.godindesupermarkt.nl 

Deze eerste avond van het nieuwe jaar organiseren we samen met 
de werkgroep Inspirende Bronnen van de wijk Schalkwijk. Het is 
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17 februari 1e Diaconie - Noodhulp 

2e Kerk

24 februari 1e Diaconie 

2e Kerk

3 maart 1e Diaconie 

2e Kerk

http://www.godindesupermarkt.nl


goed om zo nu en dan de wijkgrenzen te doorbreken en samen kerk 
te zijn, en dit onderwerp, dat ons allemaal aangaat, biedt een goede 
gelegenheid.  
De bijeenkomst is in de Ontmoetingskerk, goed te bereiken met 
bus 300 of 73, maar er is ook voldoende (gratis) parkeer-
gelegenheid.


Datum: dinsdag 29 januari 
Plaats: Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4, Haarlem 
Tijd: 20.00 – 22.00u (kerk open om 19.30u) 
Als toegang wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Voorafgaand en in de pauze is er koffie en thee.


God is altijd anders dan wij denken 
Karel Blei over Karl Barth 
De Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968) was een van de 
grootste theologen van de twintigste eeuw. Dit jaar is het 50 jaar 
geleden dat hij gestorven is. Barth verzette zich tegen het 
nationaalsocialisme en bekritiseerde na de Tweede Wereldoorlog de 
vanzelfsprekendheid waarmee het Westen zich liet meeslepen in de 
Koude Oorlogretoriek. Hij had veel invloed, ook in Nederland.  
Karel Blei bespreekt in zijn boek Karl Barth en zijn theologische weg 
door de tijd hoe de Duitse en Europese geschiedenis van de 20e 
eeuw doorklinkt in het theologisch werk van Barth. 
Dr. Blei zal met ons een paar hoofdlijnen door Barths gedachtegoed 
trekken en bespreken wat die kunnen betekenen voor onze tijd.


Datum: dinsdag 26 februari 
Plaats: Consistorie van de Grote Kerk 
Tijd: 20.00 – 22.00u (kerk open om 19.30u) 
Als toegang wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. 


Clazien Verheul

� 

Van de Torens geblazen �29 januari / februari ‘19



Kom ook Verhaal Halen! 
Verdieping en verwondering voor kinderen 
	 en hun (groot)ouders of verzorgers

Bijbelverhalen zijn oerverhalen, die erom vragen om op een goede 
manier verteld te worden. Met de methode van Godly Play willen we 
kinderen graag op een open en belevende wijze kennis laten maken 
met die oerverhalen. Voor (groot)ouders en opvoeders die 
meekomen is er gelijktijdig een Godly Play introductie en ruimte 
voor gesprek. 


Data: zondag 27 januari en zondag 24 februari 

Van: 12.00-13.30u

Kosten: 2,50 inclusief lunch (volwassenen gratis)

Locatie: Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4


In verband met de lunch, graag aanmelden voor 25 januari / 22 
februari. Ken je anderen die je graag uit zou willen nodigen, of wil je 
dit verspreiden in je netwerk? Vraag dan in de kerk gerust om een 
pakketje uitnodigingskaarten.


Angeliek Knol 

angeliek.knol@oosterkerkhaarlem.nl

06-44896351


Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Tom de Haan of 
Willemijn van Dijk

� 
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Vanuit Stem in de Stad 
Stem in de Stad zoekt vrijwilligers 
Stem in de Stad is een dynamische gemeenschap van mensen van 
goede wil. Mensen met het hart op de juiste plaats die Haarlem 
willen zien als voorbeeld van medemenselijkheid, saamhorigheid en 
wederkerigheid. Het Aanloopcentrum in het bijzonder is een plek 
waar Haarlem elkaar ontmoet. Een plek waar we vanuit religieuze 
waarden proberen te werken aan een betere wereld. Een plek waar 
vrijwilligers (zo’n 75!) en gasten (zo’n 60 per dag!) lief en leed delen. 
Een plek waar ‘het is nooit saai’ ons mantra is. In verband met veel 
wijzigingen zoeken we nieuwe mensen om het team te versterken. 
We zoeken specifiek vrijwilligers voor:

- de maandag- en dinsdagmiddag (tussen 13.30 en 16.30u) 

- dinsdagochtend (10.30 en 13.30u) 

Zou je onderdeel van onze gemeenschap willen worden? Stuur een 
mail naar kallebrusewitz@stemindestad.nl of bel met 5342891 en 
kom kennis maken.


Kalle Brüsewitz

� 
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Ingezonden 

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen 
Jaarlijkse gebedsweek in het teken van het zoeken naar recht 
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de 
eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 
plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de 
oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is 
gekozen door de kerken in Indonesië. De Week van Gebed wordt 
georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. 

Het materiaal voor de Week van Gebed 2019 is voorbereid door 
kerken in Indonesië. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van 
de Raad van Kerken: “De kerken in Indonesië vinden het belangrijk 
het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land 
hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en 
exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt 
werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit 
prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.” 

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange 
gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar 
geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen 
te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk 
tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen 
van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen 
jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen 
meegedaan met het initiatief.


Beppie van Laar

Raad van Kerken

� 
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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 

OUDERENPASTOR

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

NL 07 RABO 0373 7114 33

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

Rek.nr: NL26 INGB 0005 5151 66

Cantor: 

Anton Pauw 06-15378374

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 22 februari 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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