VAN DE TORENS GEBLAZEN

Wijkgemeente Haarlem Centrum - april 2019
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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.
Zondag 7 april

Nieuwe Kerk 10.00u

mw. D. Vonk
Crèche en Kindernevendienst
Autodienst: Hetty Valk, tel: 06-27255945

Zondag 14 april
Lutherse Kerk
10.30u

Palmzondag
ds. W. van Dijk-Heij en ds. S. van
Kammen
Geen crèche, KiK en kindernevendienst
Autodienst: Herman Valk,
tel: 06-27255945

Donderdag 18 april
Remonstrantse Kerk
19.30u

Witte Donderdag
Gezamenlijke voorgangers

Vrijdag 19 april
Lutherse Kerk
19.30u

Goede Vrijdag
Gezamenlijke voorgangers

Zaterdag 20 april
Grote Kerk 22.00u

Stille Zaterdag - Paaswake
Gezamenlijke voorgangers

Oude Bavo Cantorij
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Zondag 21 april
Nieuwe Kerk 10.00u
Evt. paasontbijt 8.45u

Paasmorgen
ds. W. van Dijk-Heij
Crèche, KiK en Kindernevendienst
Autodienst: Jeannine Verhagen,
tel.: 5275292

Zondag 28 april

mw. N. Kroon
Crèche, KiK en Kindernevendienst
Autodienst: Dirk Bakker, tel: 5247492

Zondag 5 mei

mw. A. Knol
Crèche, KiK en Kindernevendienst
Autodienst: Milko Schotvanger,
tel: 5261204

Nieuwe Kerk 10.00u
Oude Bavo Cantorij

Bijzondere diensten
Diensten Janskliniek 10.30u
Zondag 7 april

Pastor G. Zaal / RK

Zondag 21 april
11.00u

Pasen
Mw. C. van Drie

Zondag 5 mei

Pastor G. Zaal / RK

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

Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u
Zondag 21 april

Van de Torens geblazen

Mw. ds. H. v. Galen en pastor M. Roosen
van de Cruquius
Muzikale medewerking van Cantorij
Vijfhuizen o.l.v. Karin Ravenstijn
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Mensen van de hoop?
Christenen worden ook wel ‘mensen van de hoop’ genoemd. Ik
vind dat zelf een mooie uitdrukking. Het klinkt heel positief. Alsof
christenen optimisten zijn. Alsof zij altijd zonnig door het leven
gaan. Dat beeld is natuurlijk heel prettig. Het zou mooi zijn als
het zo was.
Maar de uitdrukking ‘mensen van de hoop’ brengt ook direct een
bepaalde complexiteit met zich mee. Hopen heeft namelijk ook een
naïeve bijsmaak, want hopen is vooral iets wat je doet als de
uitkomst niet zeker is. Je hoopt op een goed cijfer voor dat ene
tentamen. Je hoopt dat de ander je liefde zal beantwoorden. Je
hoopt dat je aangenomen wordt voor die ene baan. Je hoopt het,
omdat je het niet zeker weet. Hoop doet leven. Als je er niet op
hoopt, kun je er net zo goed mee stoppen, want hoop verloren, al
verloren.
Het woord ‘hoop’ heeft in onze tijd de connotatie in zich van
‘wishfull thinking’. Je zou willen dat iets gaat gebeuren, daar hoop je
op, soms zelfs tegen beter weten in. Ik geloof dat er mensen zijn die
op die manier naar gelovigen kijken, met een soort van meewarige
blik: zij hebben het nodig om ergens in te geloven, ergens op te
hopen. Alsof het naar de kerk gaan vooral het bedwingen van
angsten is, en het is als vasthouden aan iets wat anderen zien als
‘valse hoop’. Op die manier wil ik geen ‘mens van de hoop’ zijn. Ik
herken hierin ook niet de betekenis van geloof in mijn leven.
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft in de nieuwste bijbelvertaling ‘Bijbel in Gewone Taal’ uit 2014, gekozen voor een ander
woord dan het Nederlandse ‘hoop’ voor het Griekse woordje ‘elpis’.
Juist ook om de reden die ik hierboven verwoord. Het Nederlandse
‘hoop’ gaat vooral over een positieve instelling en heeft niet
dezelfde betekenis als wat Paulus bijvoorbeeld bedoelt als het gaat
om hoop.

Van de Torens geblazen
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Met ‘elpis’ doelt Paulus op het vertrouwen dat de belofte van God
echt werkelijkheid zal worden. Het is het vertrouwen dat God zich
houdt aan zijn woord. Dat hopen we niet, nee, het is sterker: daar
vertrouwen we op. Daarom is het woord ‘elpis’ in de BGT dan ook
vertaald met het Nederlandse ‘vertrouwen’. Zo staat er in 1
Korintiërs 13: ‘Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en
liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het
allerbelangrijkste is de liefde.’
Als christenen mensen van de hoop zijn, in de zin van dat ze een
positieve instelling hebben en ondanks alles verwachten dat het
allemaal wel goed komt, dan zou dat wel in schril contrast staan
met het leven van degene die ze proberen na te leven: Jezus. De
weg die hij ging eindigt op Goede Vrijdag in heel veel lijden.
In de Bijbel lees je niet dat Jezus zelf dacht dat het allemaal wel
goed kwam. Nee, hij voelde aan dat de weg die hij ging, lijden met
zich mee zou brengen. En toch ging hij die weg in vertrouwen. Want
hij vertrouwde erop dat deze weg zinvol zou zijn. Dat het leven zou
brengen. Dat het intrinsiek de juiste weg was.
Op die manier zijn christenen mensen van de hoop. Mensen die
vertrouwen dat de weg die Jezus ging goed was. En dat de
navolging van Jezus zinvol is. En dat die weg niet per se te maken
heeft met het resultaat of de afloop, maar dat het in zichzelf goed is
om lief te hebben, barmhartig te zijn, te zorgen voor mensen die het
minder hebben, jezelf niet als middelpunt van de wereld te zien.
Daarom kunnen zij ook met Palmpasen roepen: ‘Hosanna!
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’. Ook al weten ze
dat dit het begin is van het lijden en sterven van Jezus.
De Tsjechische dichter Vaclac Havel heeft dit heel raak verwoord in
zijn gedicht over hoop. Op deze manier ga ik hoopvol op weg naar
Pasen.
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Diep in onszelf dragen wij hoop;
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.
Willemijn van Dijk-Heij

Van de Torens geblazen
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Uit de Wijk
Van de wijkpredikant
In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op dat wat komen gaat
met Pasen. Een tijd van inkeer en voorbereiding. Ik merk het ook
om me heen dat heel wat mensen op een bepaalde manier vasten;
geen koekjes, geen alcohol, geen social media.
Ook de kerkdiensten hebben een andere kleur dan anders.
Letterlijk: er hangt een paars antependium over onze liturgische
tafel, de stola van de predikanten zijn paars in deze periode, paars
is de kleur van inkeer, van voorbereiding. Ook zingen we geen
glorialied zingen. Even niet uit volle borst God de lof toe zingen,
maar de woorden van het kyriëgebed en eventueel het kyriëlied
laten echoën.
Het kinderlied van de maand maart was ook in die sfeer uitgekozen
‘God, soms is het donker, we voelen ons alleen’ zongen we. In de
maand april zingen we met de kinderen over de naam van God, ‘Ik
ben’, lied 934. De tekst is hoopvol; God is er altijd, als het leven
lacht maar ook in donkere tijden en in de dood.
De kinderen zijn met de kindernevendienstleiding begonnen aan
een reis door Jeruzalem. Elke week bezoeken ze een belangrijke
locatie van Jezus’ tocht door Jeruzalem. Daar gaan ze mee door tot
aan Paasmorgen.

Bij de erediensten
De Stille Week begint op zondag 14 april, Palmpasen. We zijn
welkom in de Lutherse Kerk. De kinderen hebben een belangrijke rol
deze dag, want zij mogen in optocht Palmpasen-stokken brengen
naar bewoners van de Janskliniek. Een ontroerend gebaar en een
mooi moment als jong en (vaak) oud zo samenkomen rondom dit
oude verhaal. Er is deze dienst geen crèche of kindernevendienst,
Van de Torens geblazen
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omdat in principe alle kinderen meegaan met de Palmpasen-tocht.
Eventueel blijft er leiding achter als er teveel echt kleine kinderen
zijn, die niet goed mee kunnen.
In de Stille Week zullen we, traditiegetrouw samen met de
Lutheranen en de Remonstranten, de laatste dagen van Jezus
markeren in de vieringen rond Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Paaswake. Deze dagen, samen met Paasmorgen, zijn het hart van
het christelijk geloof en daarom ook heel bijzonder om mee te
maken. Daarnaast mogen we tijdens de Paaswake getuigen zijn van
de doop van Elmas (zij stelt zich elders in dit blad aan ons voor).
Een heel bijzonder moment!
Paasmorgen, zondag 21 april, is het feest in de Nieuwe Kerk.
Voluit zingen we weer het gloria en horen we een verhaal dat we
bijna niet kunnen geloven: de Heer is waarlijk opgestaan! Dat vieren
we feestelijk met onder andere een paasontbijt en een ouder-kind
koor.
Deze dienst is voorlopig de laatste viering die geleid wordt door ds.
Willemijn. Zij gaat per 1 mei met zwangerschapsverlof. Angeliek
Knol zal haar de komende maanden vervangen. In deze Paasviering
stelt Angeliek zichzelf voor en zal zij een zegen mee krijgen voor de
tijd die voor haar ligt in onze gemeente. Paasmorgen is al met al een
dienst die u niet wilt missen…!
Op zondag 5 mei zal Angeliek Knol bij ons voorgaan. Ze valt met
haar neus in de boter, want deze dienst zal in samenwerking met
onze Oude Bavo Cantorij zijn. Een feestelijk begin voor haar en ons!

Paasontbijt
Op 1e Paasdag, om 8.45u staat in de Nieuwe Kerk een fantastisch
ontbijt voor iedereen klaar. Een vrolijk begin van Pasen! Namens
Rosmarie, Heleen, Jan en Bas van harte welkom. Richtbijdrage 5
euro per volwassene.
Afscheid Tony
Graag wil ik jullie herinneren aan de afscheidsborrel van Tony op
vrijdag 5 april van 16.00u tot 18.00 in de Nieuwe Kerk.
Van de Torens geblazen
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Uitnodiging voor contactpersonen-avond op 23 april
Onze gemeente is een heel aantal contactpersonen rijk. Dat is heel
fijn, want deze contactpersonen zijn de ogen en oren van de
gemeente. Zij zijn vaak de eersten die het horen als het heel goed of
even wat minder gaat met de mensen uit de wijk.
Het pastoraal team, bestaande uit de pastorale ouderlingen,
jeugdouderling, ouderenpastor en predikant, wil heel graag een
avond organiseren met de contactpersonen om samen te
bespreken hoe zij vinden dat het pastoraat op dit moment geregeld
is in Centrum. Waar liggen de wensen en wie heeft er goede ideeën
om zo goed mogelijk naar elkaar te kunnen omzien? Deze vragen
staan centraal op de contactpersonen-avond die georganiseerd
wordt op 23 april om 20.00u in de consistorie van de Bavo, Oude
Groenmarkt 25.
We nodigen iedereen die contactpersoon is, of is geweest, of wil
worden graag uit om kennis en ideeën uit te wisselen. Sommige
gemeenteleden krijgen een persoonlijke uitnodiging, anderen
kunnen deze uitnodiging ter harte nemen.
Bent u graag bij deze avond aanwezig? Geef u dan op bij ds.
Willemijn predikant@bavo.nl / 06 12 87 47 81 of pastor Diane
Vonk d.agvonk@planet.nl / 525 39 78.
Koffie/theemiddag
Dinsdag 16 april bent u tussen 14.30u en 16.30u welkom voor een
kopje koﬃe of thee in het wijkgebouw van de Nieuwe Kerk aan het
Nieuwe Kerksplein 28.
Gemeentemaaltijd
Donderdag 25 april is er een maaltijd in de huiskamer van Stem in
de Stad, aanloop vanaf 17.30u. Opgeven bij Hester Wesselius,
tel.: 525 00 45 of Rosmarie Neﬀ, tel.: 532 95 45.
Willemijn van Dijk-Heij

Van de Torens geblazen
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Uit de wijkkerkenraad
In de wijkkerkenraad van maart was Anneke Abma uitgenodigd om
iets te vertellen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de privacywet genoemd. Ook de kerk
heeft de plicht om zorgvuldig om te gaan met gegevens van
ambtsdragers, personeelsleden en mensen die bij ons staan
ingeschreven. Zoals de PKN aangeeft: We moeten ons werk kunnen
doen, met betrekking tot gerechtvaardigde activiteiten, maar we
moeten ons goed bewust zijn wat er met de gegevens gebeurt.
Daarom moeten we goed kijken wat we in het kerkblad plaatsen,
dat digitaal is te lezen, wat we op de website plaatsen en welke
informatie we delen tijdens het uitzenden van de kerkdiensten.
Mocht het zo zijn dat we bij de bloemengroet vanuit de kerkdienst
niet alles kunnen vertellen vanwege de uitzending van de
kerkdiensten, dan kunnen gemeenteleden altijd nadere uitleg
vragen aan de ouderling of diaken.
We zijn verheugd te kunnen melden dat tijdens het zwangerschapsverlof van Willemijn Angeliek Knol, pastor in wijkgemeente Oost
voor het jeugdwerk, onze wijkpredikant zal vervangen. Angeliek
heeft haar studie als predikant bijna afgerond. Vanaf 1 mei zal ze
werken in onze wijkgemeente voor 16 uur in de week tot ds.
Willemijn weer terug is. Dat doet zij naast haar werkzaamheden in
Oost en Schalkwijk. Zij kent het werk in de Protestantse Gemeente
Haarlem en haar collega’s goed. Zo is ze nu al betrokken bij de
basiscatechese in onze wijkgemeente.
De reacties uit de tweede bijeenkomst “Even Bijpraten” na de
kerkdienst van 3 maart zijn verzameld. Er waren veel positieve
reacties en nieuwe suggesties. In de volgende vergadering van de
kerkenraad wordt hier een vervolg aangegeven.
De installatie en systemen voor het uitzenden van de kerkdiensten
zijn aan vervanging toe. Daarom heeft de wijkkerkenraad besloten
om hier in te investeren, met toestemming van de kerkrentmeesters
zodat we beeld en geluid in goede kwaliteit kunnen blijven
uitzenden.
Van de Torens geblazen
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Tot slot kwamen de vacatures in de kerkeraad ter sprake. We zijn
nog op zoek naar een wijkouderling.
Met vriendelijke groeten, Henk Vonk

Even voorstellen
Mijn naam is Niek Rooseboom en ik
woon sinds 2001 in Haarlem samen
met mijn vrouw Joke en onze drie
kinderen. Ik ben sinds september
2018 diaken binnen onze mooie wijkgemeente. Toen ik werd gevraagd om
diaken te worden heb ik echt even de
tijd genomen om te bedenken waarom
ik ambtsdrager wilde worden. Ik ben
jaren geleden ouderling kerkrentmeester geweest en daar was ik mee
bekend; de diaconie was voor mij onbekend terrein. Ik ben mij eerst
maar eens gaan oriënteren op de werkzaamheden van de diaconie,
maar werd al vrij snel enthousiast. Ik vind het bijvoorbeeld mooi dat
de diaconie midden in de samenleving staat: een samenleving die
constant in beweging is. Het doel van het diaconale werk kan
worden samengevat als: het leveren van bijdragen aan het welzijn
van de (wereld-)samenleving, het waarborgen dat mensen deel
kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en
onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute
noodsituaties. In het diaconale werk is sprake van het ‘getuigen van
de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt’. En dan gaat het
niet om het opgeheven vingertje en wijzen naar waar anderen het
verkeerd doen, maar om positief in de praktijk van het diaconale
werk te laten zien hoe het anders kan, zó dat mensen tot hun recht
komen. Daar geloof ik in, daar wordt ik enthousiast van en daar wil
ik de komende vier jaar een bijdrage aan leveren.
Van de Torens geblazen
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Niek Rooseboom
Mijn naam is Barbara van de Pol, ik ben
40 jaar, getrouwd met Gerben Valkema
en samen hebben wij twee kinderen:
Nienke van bijna 8 en Hugo van 5 jaar.
Wij wonen met veel plezier aan de
Middenweg in Haarlem-Noord en kerken
bij deze gemeente sinds we in 2008 in
Haarlem zijn komen wonen.
Sinds september ben ik jeugdouderling.
Samen met een groep enthousiaste
vrijwilligers, ben ik verantwoordelijk voor
het jeugdwerk van onze wijkgemeente. Een prachtige taak want de
jongeren zijn onze toekomst. Zij mogen gezien en gehoord worden
in onze gemeente. Het is een genot om met deze jongeren samen
te werken in de gemeente, in al hun veelzijdigheid, met hun eigen
ideeën, energie en vragen.
We zijn altijd op zoek naar mensen die ook een steentje willen
bijdragen aan het jeugdwerk. De groep vrijwilligers bestaat nu
voornamelijk uit de ouders van de jongeren, enkele meiden uit de
OJ groep en daarnaast een paar zeer trouwe vrijwilligers wiens
kinderen al (bijna) volwassen zijn. Het is mijn droom dat de groep
vrijwilligers meer divers wordt. Ik ben ervan overtuigd dat het een
verrijking voor de jongeren is om in contact te staan met een
gemêleerde groep jeugdwerkers: jong, oud, man, vrouw, wel of
geen ervaring met jongeren. We willen als gehele gemeente immers
uitdragen, met woord en daad, dat we jongeren belangrijk vinden!
Ik nodig u van harte uit om daar eens tijdens de koﬃe met mij over
van gedachten te wisselen. Bent u het met me (on)eens? Welke
(andere) ideeën heeft u hierover? Ik ben benieuwd!
Barbara van de Pol
Van de Torens geblazen
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Symbolische bloemschikking
In de veertigdagentijd is er in de kerkdienst een symbolische
bloemschikking die past bij de schriftlezingen van de betreﬀende zondag. Dit
jaar zijn er meestal kale of uitlopende
takken verwerkt. En dat is niet toevallig.
In het voorjaar, dus ook in de
veertigdagentijd, is het in tuin en park
tijd om te snoeien. De hovenier snoeit
om in de struik of boom meer lucht en
licht te brengen, zodat daarna de
takken opnieuw beter groeien en beter
gaan bloeien. De veertigdagentijd voor
Pasen is ook voor velen een tijd om
figuurlijk te snoeien in het leven van elke
dag, om ruimte te geven om te kunnen
groeien en bloeien.
de bloemschiking met kale
takken van de heggenrank

Henk Vonk

Oproep ouder-kind koor 1e Paasdag
Beste kinderen en ouders van de crèche, kindernevendienst en OJ
én andere belangstellenden!
Ik wil jullie van harte uitnodigen mee te zingen met het “ouder-kind
koor” op zondag 21 april, 1e Paasdag, om 10.00u in de Nieuwe
Kerk. We gaan twee korte, tweestemmige liederen ten gehore
brengen met pianobegeleiding. De muziek is eenvoudig, maar mooi
en voor iedereen haalbaar! Het is geschreven in het Engels, maar
blijft vrij eenvoudig (veel Alleluia!) dus hoeft het ook voor de
jongsten onder ons geen belemmering te zijn.
Van de Torens geblazen
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We gaan hier twee keer voor repeteren, namelijk op:
- zondag 31 maart, na de dienst in het wijkgebouw en op
- zondag 7 april, na de dienst in het wijkgebouw (en misschien nog
even in de kerk).
Op zondag 14 april zijn we te gast in de Lutherse Kerk en wil ik om
die reden geen repetitie inlassen. Mocht blijken dat we meer tijd
nodig hebben, kunnen we altijd gezamenlijk nog een derde repetitie
afspreken.
Graag opgeven bij mij op marianstamtol@gmail.com Ik verwacht
wel dat deelnemers er op beide repetities zijn.
Ik hoop op heel veel aanmeldingen en heb er super veel zin in!
Hartelijke groet,
Marian Stam-Tol

Even voorstellen
Mijn naam is Elmas (42). Ik ben
geboren en getogen aan het Spaarne,
naast het Teylersmuseum. Aan de Vrije
Universiteit heb ik psychologie
gestudeerd. Later ook bedrijfskundig
management en ben doorgegaan met
een Master of Business Administration.
In mijn dagelijks leven ben ik moeder
van een 14 jarige puberzoon, getrouwd
met Carlo en werk ik als organisatiestrateeg in Amsterdam. Voorts zit ik in het bestuur van Humanitas
en train ik voor de marathon.
Van buitenaf bezien zou je kunnen veronderstellen dat alles
helemaal op en top in orde is. Terugkijkend weet ik dat dat niet zo
was, omdat ik altijd al op zoek was naar iets waarvan ik toen niet
wist wat het was. Een half jaar geleden leerde ik tijdens de bijbelVan de Torens geblazen

15

april ‘19

lees avonden die ook voor niet gelovigen zijn, Tom de Haan kennen.
Met hem ben ik verder gaan praten en gaandeweg viel alles op zijn
plaats. Waar ik al die tijd naar zocht was God, maar die was er
eigenlijk altijd al geweest, in de Bavo, pal achter ons huis. Luid en
duidelijk, elke dag weer. Ik had hem alleen zelf nog niet eerder
gevonden.
Samen met Tom bereid ik mijn doop voor. Ik lees in de aanloop veel
boeken (God en ik, Bijbel op de Zuidas, waar blijft de kerk) en
daarna spreken Tom en ik erover. Op zondagen ga ik al zo nu en
dan naar de kerk. Ook lees ik uit de bijbel, een bron van inspiratie
en een heel ‘gelaagd’ boek waar ik iedere keer iets nieuws vind.
Maar het meeste gebeurt vanbinnen, een soort bevrijdend gevoel
dat alles goed is zo. Een gevoel van thuiskomen.
Op zaterdag 20 april tijdens de paaswake gaat het gebeuren. De
doop betekent voor mij dat alles op zijn plek valt en er een einde
komt aan mijn zoektocht. De dingen die ik zo ver zocht maar er
altijd al zijn geweest, de dingen die ik niet heb gezien. Geloven geeft
mij rust en maakt in de chaos plaats vrij voor echt belangrijke
zaken. Het geeft mij hoop, vertrouwen en je krijgt er een mooie
gemeenschap bij. In de aanloop naar de doop probeer ik zoveel
mogelijk te vasten en te consuminderen zoals dat heet. Nog een
maand en dan is het zover. Ik kijk ernaar uit, maar vind het ook een
beetje spannend omdat het een emotioneel moment voor mij is.
Elmas

Seniorenuitje
Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar weer een gezellige dag
organiseren voor en met onze senioren. Dit jaar op zaterdag 11 mei.
Waar we naar toe gaan blijft natuurlijk weer een verrassing. Maar we
wederom een leuke bestemming gevonden.
U kunt zich opgeven via het bijgevoegde aanmeldingsformulier (aan
het eind van het blad). Deze ligt ook in papieren vorm in de Nieuwe
Van de Torens geblazen
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Kerk.
Voor deze dag zijn we ook op zoek naar chauﬀeurs. U kunt zich
hiervoor met hetzelfde formulier en chauﬀeur aankruisen.
Graag het formulier voor 1 mei 2019 opsturen naar Louis of Henk.
Chauﬀeurs graag een week eerder.
Louis Zuurendonk
Van Kinsbergenplein 13
2014 DB Haarlem
tel. 5243178 of 06-48592119

Henk Leeuwenstein
Kortenaerstraat 8
2014 RR Haarlem
tel. 5247007

m.zuurendonk@live.nl

henkleeuwenstein@outlook.com

We hopen u ook dit jaar weer te mogen ontmoeten.
Louis Zuurendonk en Henk Leeuwenstein

Resultaat Afrikazondag
Zondag 3 februari 2019 was de 12e koﬃemorgen. Dit jaar was het
voor het eerst niet meer voor Kenia, maar voor een mooi project in
Malawi.
Er waren weer heerlijke baksels meegenomen. Na de dienst werden
die grif gekocht en smakelijk opgegeten. Een aantal jaarlijkse
toppers zoals de Zwitserse worteltjestaart en de MonChoutaart
waren wederom publieks treﬀers. Maar ook de prachtige versierde
taart in drie lagen deed het dit jaar goed. De jeugd hielp bij de
verkoop, dit was erg fijn. De inzet van koster Bas en Piet waren als
vanouds. Dit jaar was er weer een muzikale bijdrage die erg
gewaardeerd werd.
De opbrengst dit jaar was 651,00 euro, een mooi bedrag.
Tot op de 13e koﬃemorgen,
Marleen van Anken
Van de Torens geblazen
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Vanuit de ZWO-commissie
Een kind dat straalt, ze heeft net haar
kleuterschooldiploma gehaald en mag nu
naar de grote school. Ze was drie jaar
toen ze naar de kleuterschool ging en
was verlegen. Nu speelt ze met andere
kinderen. Ze sprak de taal van haar stam
en spreekt al een beetje Engels. Ze kan
rekenen, schrijven en heeft zelfvertrouwen.
Haar naam is Faith.
Ze is klaar voor de toekomst.
Ze kan naar school en verder leren.
Ze heeft een goede basis gelegd in het
kindcentrum in Malawi.
Onze kerken gaan een kindcentrum bouwen in een dorp in Malawi.
Daar krijgen kinderen als Faith kleuteronderwijs, medische zorg,
schoon drinkwater en een maaltijd.
Steun dit project tijdens de collectes of door een bedrag over te
maken. Het rekeningnummer vindt u onder de contactgegegevens
Van de Torens geblazen

18

april ‘19

Geef een kind een basis
Geef een land een toekomst
Hans van Driel

Mijn leven in het klooster
‘Intreden in een klooster, dat hoor je niet vaak.’ Dat klopt! En dat is
ook waarom ik graag iets deel van de afgelopen acht maanden
sinds ik ben ingetreden in klooster Casella in Hilversum. Want in die
tijd is er veel gebeurd.
Klooster Casella is een nieuw initiatief van de ‘zusters Augustinessen van Sint Monica’. Dit is een katholieke kloosterorde, die al
zo’n 85 jaar bestaat. Hoewel ze erg groot was, neemt hun aantal
tegenwoordig snel af. ‘Dat moet anders,’ dachten de jongste
zusters. ‘Casella’ werd in het leven geroepen in 1991 en in 2013
startte de bouw van een nieuw klooster. Vanaf de start in 1991
waren er al veel jonge mensen die hen vroegen of ze een gastvrije
en betaalbare plek konden maken waar ze met leeftijdsgenoten op
een ongedwongen manier samen konden zijn, om stil te zijn, te
bidden, te studeren en elkaar te ontmoeten in gesprekken over
geloof en de typische –vaak grote- levenskeuzes en dilemma’s van
twintigers en dertigers. Daarom kwam bij het nieuwe klooster ook
een gastenverblijf, speciaal voor jonge mensen van 18 tot 35 jaar,
naar het voorbeeld van het klooster van Taizé.
Dit alles heeft ertoe geleid dat ik nu in een kloostergemeenschap
leef met vier andere vrouwen van verschillende leeftijden. Dagelijks
hebben we drie oecumenische gebedsvieringen en persoonlijke
stille tijd. Dit wordt afgewisseld met gezamenlijke maaltijden en
ontmoetingsmomenten. Het werk bestaat onder andere uit de zorg
voor de gasten, het onderhoud van het kloostercomplex en de
publiciteit rond onze werkzaamheden. Ook is er de mogelijkheid om
parttime buitenshuis te werken. Voor mij betekent dat elke maandag
Van de Torens geblazen
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en woensdag (en regelmatig zondag) naar Haarlem afreizen.
Dinsdag werk ik vanuit huis voor onze gemeente.
Samenleven met een groep vrouwen binnen de vaststaande regels
van een kloosterorde was en is voor mij een hele omschakeling. Om
mezelf de tijd en rust te geven om dit te doen, heb ik er niet veel
over verteld in het afgelopen half jaar. Maar inmiddels begin ik
aardig te wennen en wortel te schieten. Ik merk dat ik meer tijd
besteed aan mijn geloof en dat het me goed doet. Daarnaast
worden de banden met mijn zusters hechter en raak ik meer op mijn
gemak. Ook dat is fijn.
Dat heeft ertoe geleid dat ik binnenkort een tweede stap ga maken
richting het ingroeien in de gemeenschap. Nu ben ik ‘meelever’,
zaterdag 11 mei zal ik via een eenvoudige ceremonie de stap
maken naar ‘aspirant-zuster’. Ik zal dan een begin maken met mijn
studie van de augustijnse kloosterregel. Na een jaar volgt het
noviciaat, en krijg ik mijn habijt (voor formele gelegenheden). Daarbij
intensiveert de vormingsperiode met het bestuderen van de
kloostertraditie en kloostertheologie in zijn geheel. Ik kijk daar
natuurlijk erg naar uit.
Mocht je nieuwsgierig zijn naar
het leven dat ik in klooster
Casella leid, weet dan dat ik
vragen altijd leuk vind. Je kunt
echter ook kijken op
www.casella.nl en mijn blog
www.kloosterwereld.nl. Ook te
vinden en te volgen op
Facebook.
Nadia Kroon
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Collectes
Collectebonnen
Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag € 10,50, € 20,50 of
€ 40,50 per kaart over te maken op rekeningnummer:
NL 37 FVLB 0225 4288 06 t.n.v. Commissie Collectebonnen Prot. Gem.
Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10.

Collectedoelen
Datum

Collectes

7 april

1e Diaconie - Voedselbank Haarlem
2e Kerk - Kerk in Actie - Rwanda 25 jaar na de
genocide

14 april

1e Diaconie
2e Kerk - JOP Paascollecte - Jongeren doorleven
het paasverhaal

20 april

1e Diaconie
2e Kerk

21 april

1e Diaconie -Seniorenvakanties
2e Kerk - Kerk in Actie - Versterk de kerk in
Pakistan

28 april

1e Diaconie - Kidshare
2e Kerk

5 mei

1e Diaconie
2e Kerk - Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië
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Protestantse Gemeente
Van de Algemene Kerkenraad
Samenvatting vergadering 7 maart 2019
Voortgang PGH-website
Voor de gezamenlijke website van de Protestantse Gemeente
Haarlem (PGH) is continuïteit en actualiteit bijhouden van belang.
Verder spelen privacy en fotorechten een rol. Daarom is een
voorstel gekomen om voor 0,3 fte een deskundige publiciteitsmedewerker aan te nemen. Hier is in de komende PGH-begroting al
rekening mee gehouden. De winst van een gezamenlijke website is
dat de activiteiten van alle kerken in één opslag te zien zijn. Ieder
krijgt een eigen plek op de website. Het streven is om op lange
termijn de inhoud van de kerkbladen en de gezamenlijke website te
synchroniseren.
Rapport over kerkelijke werkers
Nieuwe ontwikkeling is dat (nieuwe) kerkelijk werkers verbonden
worden aan de AK. Hierdoor zullen ze vaker ingezet worden bij wijk
overstijgende projecten. De nieuwe term voor kerkelijk werker is
pastor. Dit is bewust gekozen omdat dit beter bij de functie past en
beter de lading dekt. Over een jaar evalueert de AK de situatie.
Stem in de Stad
De werkzaamheden van Stem in de Stad zijn onomstreden. Voor het
bestuur is Stem in de Stad op zoek naar een opvolger voor Jan
Bos, die namens de PGH in het bestuur zit. De PGH wil een
bestuurslid voordragen die bijdraagt tot verjonging van het bestuur
van Stem in de Stad, die theologisch gevormd is, die in staat is mee
te denken over hoe het gedachtegoed van Stem in de Stad vertaald
kan worden naar het huidige tijdsgewricht zonder afkomst en
identiteit te verloochenen.
Van de Torens geblazen
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Osnabrück
Er komt op zondag 23 juni één gemeenschappelijke PGH-dienst
waarbij Diane Vonk en de Duitse predikant voorgaan. Er zullen dan
geen diensten gehouden worden in de Oosterkerk en de
Ontmoetingskerk. Na de dienst is er een gezamenlijke lunch en veel
ruimte voor (vriendschappelijke) ontmoeting.
Voorstel grote kerkenraad
Het voorstel wordt gedaan om in het voor – en het najaar een Grote
Kerkenraadsvergadering te houden (AK en wijkkerkenraden) om
inzicht te geven in de financiën van de PGH en de centrale diaconie.
Alle kerkenraadsleden kunnen zaken inbrengen. Het gaat niet alleen
over cijfers maar er zal ook ruimte zijn voor bezinning en
persoonlijke ontmoeting. De vergadering gaat akkoord met het
voorstel en we zien gaandeweg of de beoogde doelen worden
bereikt.
Rapportages
Op 6 april vindt een diaconale vergadering van de ring Haarlem
plaats waarbij diakenen elkaar kunnen informeren, ondersteunen en
inspireren. De Tuk Tuk met koﬃe en aandacht gaat steeds grotere
stukken rijden! In Schalkwijk zijn we bij de Lidl op bezoek geweest,
op uitnodiging van welzijnsorganisatie Dock.
- Wijkgemeente Centrum: ds. Willemijn zal worden vervangen
tijdens haar zwangerschapsverlof. Er is een bijeenkomst geweest
over de Erediensten. Er is gewerkt met post-its en het leverde
goede respons op. In Centrum merkt men dat er een diaconaal
platform in wording is. Buurt en sociale wijkteams komen bij elkaar,
inspireren elkaar en dat werkt goed.
- Oosterkerk: de serviceclub Rotary wil een bijdrage leveren aan de
tuin van de Oosterkerk en mensen betrekken uit de buurt voor
inrichting/onderhoud. Er wordt contact gelegd met een naburige
Moskee voor een combinatie in het kader van ‘buurtbakkie’. Een
gesprek komt binnenkort.
- Ontmoetingskerk: is bezig met de sollicitatieprocedure voor de
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nieuwe pastor jeugdwerk. In het kader van toerusting is het thema
behandeld ‘God in de supermarkt’. Dat was heel leuk. De bazaar
was vorig jaar voor het laatst in oude vorm. Men zoekt nu een
andere manier om de bazaar voort te zetten. Men denkt aan een
muziekuitvoering met eten.
- Kerkrentmeesters: er wordt afscheid genomen van beheerder Tony
Jansen. De jaarrekening wordt momenteel opgesteld.
- Stadsdominee Tom de Haan: er is voor het eerst een aswoensdag
viering geweest in samenwerking met het Stadsklooster. Het duurde
niet lang, het was heel mooi. De jazzdienst gaat door in augustus.
Kerkennacht (een initiatief van de Haarlemse Raad van Kerken) gaat
niet door. Er is helaas geen energie meer aanwezig om de
kerkennacht te organiseren.
Van Rineke Mesman van het Haarlemse anti-discriminatie bureau is
het verzoek gedaan om als ‘gastheer’ op te treden voor een
interreligieuze Regenboogviering in onze Bavo bij de aanvang van
de Vredesweek. De PGH staat op het standpunt dat een ieder
welkom is en meetelt. Tom krijgt van de AK toestemming een
bijdrage te leveren in de interreligieuze bijeenkomst aan het begin
van de Vredesweek (21 of 22 sept.) in onze Bavo. Hij zal contact
opnemen met een Imam en Rabbi om het ook godsdienstig gezien
breder te trekken dan alleen de PGH. De reguliere ochtenddienst in
de Bavo (22 sept.) gaat gewoon door.
Pieter Dijkstra scriba AK

Volgend kerkblad
Uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad:

vrijdag 19 april 2019
Bij voorkeur per e-mail, fysieke post en adreswijzigingen voor
postadressen s.v.p. per adres kerkelijk bureau.
Van de Torens geblazen
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Contact
Grote Kerk

Kerkelijk bureau
Grote Markt 22
2011 RD Haarlem

553 20 40
info@bavo.nl
Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk

Nieuwe Kerksplein 32
2011 ZT Haarlem

553 20 40
info@bavo.nl

Wijkgebouw

Nieuwe Kerksplein 28

553 20 40
info@bavo.nl

Kosters

Bas Romeijn
Ruud Balkenende

06 - 24 88 23 00
koster@bavo.nl

Wijkkerkenraad

Henk Vonk
(voorzitter)

525 39 78
d.agvonk@planet.nl

Gert Dannenberg
(Scriba)

06 - 27 48 10 31
scriba@bavo.nl

Wijkpredikant

ds. Willemijn van Dijk- 06 - 12 87 47 81
Heij
predikant@bavo.nl
maandagmiddag en
woensdag vrij

Ouderenpastor

Diane Vonk

525 39 78
d.agvonk@planet.nl

Missionair
predikant

Ds. Tom de Haan

06 - 16 47 40 41
tjdhaan@gmail.com

Pastor

Nadia Kroon

06 - 20 25 21 84
kerkelijkwerker@bavo.nl

Oude Bavo Cantorij Anton Pauw
(cantor)

06 - 15 37 83 74
NL26 INGB 0005 5151 66

Protestantse
NL 07 RABO 0373 7114 33
Gemeente Haarlem voor bijdragen en overige zaken
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Wijkkas

Lodewijk Houthoﬀ
(penningmeester)

06 - 41 21 96 36
wijkkaswijkgemeentecentr
um@gmail.com
NL23 INGB 0000 5985 81
Prot. Gem. HaarlemCentrum

Diaconaal bureau

Zomerkade 165
2032 WC Haarlem

531 01 38
info@diaconiehaarlem.nl
NL14 RABO 0373 7375 05

Wijkdiaconie

Niek Rooseboom
(voorzitter)

527 18 88
niekrooseboom@live.nl

Govert Jeronimus
(penningmeester)

NL71 INGB 0004 3114 59
t.n.v. wijkdiaconie Prot.
Gem. Haarlem-Centrum

Crèche

Nelleke Bouma

531 77 87
nelleke@fortwachters.nl

Kindernevendienst

Barbara van de Pol

06 - 22 05 45 07
barbaravandepol@gmail.co
m

OJ

Marianne Kool

06 - 55 93 81 98
marianne.kool@gmail.com

Autorijdienst

Herman Valk
(coördinator)

524 06 48

Publiciteit

Jan van der Laan

531 69 52
hcvdlaan@planet.nl

Redactie kerkblad

José van Ophem

06 - 40 94 12 33
kerkblad@bavo.nl

Stem in de Stad

Nieuwe Groenmarkt
22
2011 TW Haarlem

534 28 91
info@stemindestad.nl
NL15 INGB 0002 8292 40

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
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S.V.P. UITKNIPPEN
Aanmelding voor senioren-uitje op zaterdag 11 mei 2019
0 ik ben deelnemer
0 ik bied mij aan als chauﬀeur
Naam

:

Adres

:

Telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

E-mailadres:

:

Bijzonderheden: rolstoel / rollator / dieet / medicijnen / speciale verzorging?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Extra vragen alleen voor chauﬀeurs:
Hoeveel personen in de auto mee te nemen? …………
Is er ruimte om rolstoel / rollator mee te nemen? Ja / Nee
Partner / familie / vriend(in):
Naam

:

Adres

:

Telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

Evt. e-mail-adres:

:

Bijzonderheden: rolstoel / rollator / dieet / medicijnen / speciale verzorging?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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