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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 5 mei 
Nieuwe Kerk 10.00u


Oude Bavo Cantorij

Pastor A. Knol

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Milko Schotvanger, 

tel: 5261204

Zondag 12 mei 
Remonstrantse Kerk 

10.30u


Wisseldienst 
Pastor J. van der Velde

Geen crèche, KiK en kindernevendienst 
Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945

Zondag 19 mei 
Grote Kerk 10.00u


Avondmaal

Ds. JA. Verkerk

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hans Klarenberg tel: 
06-47948802

Zondag 26 mei 
Grote Kerk 10.00u

Gezamenlijke viering 
Pastor A. Knol en ds. T. de Haan 

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Herman Valk tel: 
06-27255945

Zondag 2 juni 
Grote Kerk 10.00u

Ds. K. Blei

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709



Bijzondere diensten 

Diensten Janskliniek 10.30u 

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

Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u 

Zondag 5 mei Pastor G. Zaal / RK

Zondag 12 mei Bezinningsbijeenkomst o.l.v. Josette Haspels

Zondag 19 mei Mw. C. van Drie

Zondag 2 juni Pastor G. Zaal / RK

Zondag 19 mei Ds. M. Hofland uit Haarlem 

Muzikale medewerking van El Jakim o.l.v. Ton 
v.d. Horst
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Loslaten 
Net nu ik mijn werk voor een tijdje moet gaan loslaten, om mij te 
storten in de wereld van een tweede kind, viert de kerk bijna het 
feest van Hemelvaart. Misschien ligt het aan mij, maar ik tref in 
dit verhaal ook het motief ‘loslaten’ aan. 


Jezus is nog maar net opgestaan uit de dood of hij stijgt alweer op 
naar de hemel. In het ene evangelie is de Hemelvaart bijna direct na 
zijn opstanding, in het andere evangelie verschijnt hij nog enkele 
keren voordat hij opstijgt naar God. De leerlingen zijn nog niet 
bekomen van de vreugde om wat hen nu is overkomen of ze 
moeten Jezus alweer loslaten. 

Ik zie daarin iets wat ons in het leven zo vaak overvalt: het moeten 
loslaten. Een levensles die de een iets beter afgaat dan de ander. Ik 
vind het eerlijk gezegd behoorlijk lastig. 
Maar loslaten is een levensles, want zonder loslaten kunnen we 
geen gelukkig leven leiden, dan verkrampen we. Dat zie je ook bij 
de leerlingen. Zij gaan eerst met elkaar in een bovenkamer zitten. 
De Geest moet eraan te pas komen om beweging te creëren. Om 
weer vooruit gaan. Een nieuwe weg in te slaan, zonder de directe 
aanwezigheid van Jezus. 

Wat dat betreft is Hemelvaart best een spannend verhaal. Vanaf nu 
moeten de leerlingen het zelf gaan doen. Jezus geeft hen de 
opdracht mee: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest.’  
De leerlingen moeten nu gaan doen wat ze Jezus hebben zien 
doen. Daar moet je lef voor hebben. Dat vraagt iets van je. Want 
nieuwe dingen doen is vaak spannend. Het oude, vertrouwde geeft 
zekerheid, de onbekende dingen brengen juist veel onzekerheid met 
zich mee. Ik kan me voorstellen dat de leerlingen zich geen raad 
wisten zonder Jezus. En dat het loslaten of het zich overgeven niet 
vanzelf ging. Toch heeft het uiteindelijk hen op eigen benen gezet en 
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is er uit hen een wereldwijde beweging voortgekomen van mensen 
die Jezus willen navolgen. 

Ze moesten het leven met Jezus loslaten om een nieuwe weg te 
vinden. Een weg waarin zij het op hun eigen wijze moesten gaan 
waarmaken. Op die manier lijkt loslaten hier ook een opdracht te 
zijn. Loslaten, zodat we niet stollen, dat we ons niet laten gijzelen 
door wat er is, maar open staan voor wat kan komen. 

Jezus navolgen is voortdurend opnieuw zoeken naar manieren 
waarin wij hem waar kunnen maken. Zonder te blijven stilstaan in 
het verleden, maar juist op onze eigen wijze, in onze eigen context. 

Ik heb eigenlijk nooit zo begrepen waarom Hemelvaart een feest is. 
Ik vind het best vreemd dat de kerk feestviert terwijl haar Heer ‘ten 
hemel vaart’. Van oudsher is het het feest van de kroning van 
Christus in de hemel. Maar met dat fenomeen zijn we wat verlegen 
geworden. De postmoderne mens vraagt zich daarbij af: what’s in it 
for me? Wat heb ik daaraan? 

Ik denk dat het verhaal van Hemelvaart  ons iets leert over loslaten. 
Over eigen keuzes mogen maken, niet ons blindstaren op het 
verleden. Nieuwe dingen gaan doen; uitproberen, vallen, opstaan, 
vieren, herinneren en onze weg vervolgen. En vanuit dit oogpunt is 
het ook wel weer mooi dat de kerk dit een feest noemt. Hemelvaart  
is, zo zou je kunnen zeggen, het feest van alles wat uit loslaten kan 
voortkomen, hoe pijnlijk dat loslaten ook kan zijn. 
Ik moet hierbij denken aan een van mijn lievelingsliederen uit het 
Liedboek, lied 816 (geschreven door René van Loenen):

 
Dat wij versteende zekerheden  
verlaten om op weg te gaan.

Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan.


Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,

Dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 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Dat Gij ons onderkomen zijt.

 
En daarbij geeft Matteüs ons als laatste woorden van Jezus mee: 
‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’


Willemijn van Dijk-Heij

� 


Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bij de erediensten 
Op zondag 5 mei zal pastor 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! 

Op zondag 12 mei zijn wij van harte welkom in de Remonstrantse 
Kerk, Oranjekade 1. We hebben dan de traditionele wisseldienst. 
Pastor Jody van der Velde gaat dan voor. En let u goed op, want de 
dienst begint om 10.30u!

Vanaf zondag 19 mei kerken we weer met elkaar in de Grote Kerk. 
We vieren dan ook de Maaltijd van de Heer. Ds. J.A. Verkerk gaat 
dan voor.

Bij de dienst van zondag 26 mei:

“How many of you believe in God?!” vroeg de overleden popicoon 
Prince ooit aan zijn uitzinnige publiek. Een gejuich stijgt op… Alleen 
blijkt zijn volgende vraag: "How many of you know how God wants 
to be worshipped?” En het publiek blijft stil, want ze begrijpen de 
strikvraag. Prince gaat door: “Twenty churches in a one mile radius. 
Worship in different ways.” En hij doet een oproep, niet om alle 
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kerken hetzelfde te maken, maar wel om de verschillen te 
overstijgen, omdat God liefde is, en liefde God. 

Zondag 26 mei overstijgen we op de zesde zondag na Pasen als 
Protestantse Gemeente Haarlem ook weer even onze verschillen, 
door samen te vieren. Angeliek Knol en Tom de Haan nemen het 
voortouw in de voorbereiding van de dienst en komen uit bij de 
profeet Micha die al veel eerder dan Prince inging op de vraag van 
mensen hoe God geëerd moet worden, en die als profeet met een 
radicaal antwoord komt. We hopen ook een gelegenheidskoor uit 
de drie wijken voor deze dienst samen te kunnen brengen. Daarover 
houden we u op de hoogte.  

Gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente Haarlem, 
zondag 26 mei 10.00u Grote- Kerk

Op zondag 2 juni verwelkomen we een gastpredikant uit eigen 
midden; ds. Karel Blei is dan onze voorganger. Fijn om hem in deze 
rol te kunnen verwelkomen.




Terugblik uitje Kids&Kerk 
Op zondag 31 maart was het 
zo ver: het uitje van de cursus 
Kids&Kerk. Omdat we de 
l a a t s t e l e s s e n v a n d e 
catechese hebben besteed 
aan de wereldreligies Islam, 
Boeddhisme en Hindoeïsme, 
sloot een bezoek aan het 
Joods Historisch Museum 
goed aan. Met een leuke club 
kids gingen wij na kerktijd met 
de trein richting de hoofdstad. 
We hadden weinig tijd om onze 
lunchpakketjes op te eten, 
want de reis duurde niet zo 
lang. Aangekomen bij het 
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museum kregen wij een rondleiding door het speciale 
kindermuseum. We werden ontvangen in het ‘huis’ van de familie 
Hollander. Deze mensen vertelden in de filmpjes veel over hun 
joodse leven. De gids vroeg aan ons dingen als: wanneer ben je 
joods? Ken je joodse mensen? We leerden over de sabbat, de 
joodse keuken, de tien plagen, de uittocht, maar ook over hoe 
weinig mensen er na de Tweede Wereldoorlog zijn teruggekeerd 
naar de synagoge die dit gebouw eerst was. Dat maakte veel 
indruk.  
Als klap op de vuurpijl leerden we een beetje Hebreeuws en 
mochten we onze naam in die mysterieuze taal schrijven. Voor 
sommigen was dat wat makkelijker dan voor anderen, want er 
waren kinderen bij die een joodse naam hebben!  
Na het museum bezochten we de Portugese synagoge die daar in 
de buurt is. De heren onder ons waren lichtelijk verbaasd toen ze 
hoorden dat ze een keppeltje op moesten doen. De dames vonden 
dat wel grappig, want vaak is het andersom bij het betreden van 
religieuze gebouwen!

We sloten de middag af met een ijsje en gingen weer met de trein 
richting huis. En in die trein werd het nog even heel duidelijk dat dit 
een uitje van de kerk was, want luidkeels werd het kinderlied van de 
maand ‘God soms is het donker’ ingezet.  
Wij hebben genoten van de dag, maar zeker ook van de lessen elke 
dinsdag. We hopen in het nieuwe seizoen de draad weer op te 
pakken. Alle kinderen die in groep 6, 7 of 8 zitten, zijn dan weer 
welkom. 


Angeliek Knol en ds. Willemijn van Dijk 


Koffie/theemiddag  
Dinsdag 21 mei bent u tussen 14.15u en 16.15u welkom voor een 
kopje koffie of thee in het wijkgebouw van de Nieuwe Kerk aan het 
Nieuwe Kerksplein 28.
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Gemeentemaaltijd 
Donderdag 23 mei 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. 


Verlof  
En dan is het echt zo ver. Vanaf 1 mei ben ik officieel met 
zwangerschapsverlof. Eind mei verwachten we de baby. Voor de 
tweede keer mogen we deze bijzondere levensgebeurtenis mee 
gaan maken. Spannende tijden. We kijken hier in huis met elkaar 
echt uit naar wie er straks in de wieg zal liggen. 

Hoewel ik het heerlijk vind om te werken en bezig te zijn, is mijn 
buik inmiddels zo rond dat het fijn is om het even wat rustiger aan 
te kunnen gaan doen. Vanaf 1 mei is Angeliek waarnemend 
voorganger. Hieronder stelt zij zichzelf aan ons voor. Mijn verlof 
duurt tot begin september. 

Ik wens jullie als gemeente en voorganger een mooie zomer toe met 
elkaar en uiteraard houden we jullie op de hoogte van de komst van 
baby van Dijk - Heij. 


Willemijn van Dijk-Heij

� 


Even voorstellen  
Dag allemaal, op deze plaats wil ik, Angeliek 
Knol, me graag aan u en jullie voorstellen. De 
komende maanden mag ik uw voorganger 
zijn, ter waarneming van ds. Willemijn van Dijk 
tijdens haar zwangerschapsverlof. 

De gemeente is voor mij niet nieuw, sinds 
2013 ben ik verbonden aan de Protestantse 
Gemeente Haarlem, bij de Oosterkerk, als 
jeugdwerker en later als kerkelijk werker/
pastor. In die periode heb ik ook Wijk Centrum 
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al wat mogen leren kennen, en met name de jongere helft van de 
gemeente ben ik her en der al wel eens tegengekomen. Dat ik de 
komende periode jullie als gemeente nog beter en van binnenuit 
mag leren kennen ervaar ik als een heel mooie en waardevolle 
uitnodiging. 

Maar laat ik nog iets meer over mijzelf vertellen. Ik ben dus 
Angeliek, woon in Amsterdam-West. Zo’n 33 jaar geleden werd ik 
geboren in een dorpje in de buurt van Zwolle, waar ik opgroeide in 
een protestants-christelijk nest. Tijdens mijn middelbareschooltijd 
kwam ik overigens nog een bekende van u tegen, Willemijn (toen 
nog Heij) van Dijk. Misschien hadden we een hele inspirerende 
godsdienstleraar, want het blijkt dat onze middelbare schoolklas 
maar liefst vijf theologen heeft voortgebracht. Dat er een 
theologische interesse in mij huisde, daar kwam ik pas later achter. 
Na mijn middelbare school heb ik eerst de opleiding tot cultureel-
maatschappelijk agoog voltooid en ik ben pas daarna theologie 
gaan studeren. Nog later ben ik ook aan de predikantsopleiding 
begonnen. Gedurende de afgelopen jaren heb ik dat parttime 
gedaan naast mijn functie in de Oosterkerk. Op het moment van 
schrijven heb ik deze opleiding bijna afgerond, op wat kleine 
onderdelen na. 

Lange tijd antwoordde ik op de vraag of ik hobby’s had, dat mijn 
studie mijn hobby was. Nu is dat eigenlijk nog steeds mijn grootste 
vrijetijdsbesteding, maar ik zit sinds anderhalf jaar ook op teken- en 
schilderles. Ik heb daar zoveel plezier in, dat ik het nu een ‘echte 
hobby’ kan noemen. Mijn hobby is dus tekenen en vooral 
schilderen. Misschien is de leukste bijkomstigheid van deze hobby 
wel dat ik ook anders en bewuster ben gaan kijken naar vormen en 
kleuren. Naast het Woord, ben ik dus ook het beeld wat meer ruimte 
gaan geven en die twee vormen wat mij betreft een welkome 
aanvulling op elkaar. 

Ik kijk ernaar uit om de komende maanden jullie voorganger te 
mogen zijn. Door te (s)preken, door te kijken, en misschien heb ik 
het allerbelangrijkste nog niet genoemd, door te luisteren. 
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Tot binnenkort.


Hartelijke groet, 

Angeliek Knol 


U kunt mij bereiken op angeliek.knol@oosterkerkhaarlem.nl

O6-44896351, bel-spreekuur: dinsdag tussen 13.00u-14.00u. 
Donderdag ben ik gedurende de hele dag beschikbaar voor 
telefonische en andere afspraken. 

� 


Activiteiten voor de ouderen in de gemeente 
Afgelopen maart hebben de ouderen in onze gemeente een brief 
ontvangen waarin hen gevraagd werd voor welke activiteiten zij 
eventueel belangstelling hebben als we die gaan organiseren. Van 
de helft van de mensen heb ik een reactie gekregen per mail, brief 
of telefoon. Dat is heel plezierig, omdat we nu wat beter kunnen 
bepalen wat wel en niet zinnig is om te gaan opzetten. Heeft u nog 
niet gereageerd, dan kan dat nog steeds.

Sommige ouderen voelen zich nog veel te jong en actief om mee te 
doen, anderen hebben gewoon geen tijd. Fijn om te merken dat veel 
ouderen nog volop in het leven staan. 

Voor alle activiteiten is wel belangstelling, de komende tijd gaan we 
kijken hoe we dat gaan opzetten. Met een eventuele gesprekskring 
of ontmoetingsbijeenkomsten zullen we pas na de zomer gaan 
beginnen. 

Met de zomermiddag-bijeenkomsten met een thema gaan we al wel 
aan de slag, daarover hoort en leest u meer in één van de volgende 
Van de Torens geblazen.

Op dinsdag 16 april hadden we onze eerste theemiddag in het 
wijkgebouw. Dat was heel gezellig en zinvol, want lang niet alle 
deelnemers kenden elkaar, zelfs niet van gezicht. 


Van de Torens geblazen �12 mei ‘19



De volgende keer is op 
dinsdag 21 mei, dan gaan 
we nog wat nader met 
elkaar kennismaken, één of 
twee deelnemers willen dan 
hun levensverhaal vertellen. 
Was u er afgelopen keer niet 
bij, dan is dat geen enkel 
probleem. U bent van harte 
welkom.


Een hartelijke groet namens het pastoraal team,  

Diane Vonk, ouderenpastor

� 


Kidskamp 2019! 
In het weekend van Pinksteren, vrijdagavond 7 t/m zondagmiddag 9 
juni, wordt er vanuit het jeugdwerk weer een Kidskamp 
georganiseerd. Het thema is dit jaar ‘Sjakie en de Chocolade-
fabriek’. 

Het kamp is voor kinderen tussen ongeveer 8 en 12 jaar, de 
middenbouw en bovenbouw van de basisschool. Onlangs zijn er 
veel uitnodigingen verstuurd naar kinderen van wie het adres 
bekend is. Maar misschien kent u iemand, bijvoorbeeld uw 
buurmeisje, neefje, kleinkind, voor wie het kidskamp ook leuk zou 
zijn, en die nog geen uitnodiging heeft. Kinderen hoeven geen lid te 
zijn van de kerk. Aanmelden voor het kamp kan tot 17 mei. 

U kunt bij mij, Angeliek Knol of ds. Jan van Aller terecht voor meer 
info en/of een informatiepakket met uitnodiging. 


Angeliek Knol

� 
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Grote Kerk door de Week – vacatures 
Elk jaar trekt de Bavo meer dan honderdduizend bezoekers. Om al 
deze mensen gastvrij te verwelkomen staan tussen mei en oktober 
teams klaar van onder andere koffiehoek-medewerkers, gastheren 
en –vrouwen en middaggebed-medewerkers. Voor dit seizoen 
zoeken wij nog nieuwe collega’s!


• Koffiehoek-medewerker: maandag 11-14u, om de week

• Gastheer/-vrouw: maandag (ochtend of middag), 

dinsdagochtend

• Boekanier: dinsdag, om de week

• Organist: zaterdag voor het middaggebed


Wil jij graag mensen van over de hele wereld ontmoeten en van de 
Bavo een warme, levendige plek maken? Meld je dan aan bij mij op 
06-20252184 of kerkelijkwerker@bavo.nl. 


Nadia Kroon 

� 


Bezoek aan Osnabrück 
2 april 2019 
In het kader van de band tussen de Evangelisch-Reformierte 
Gemeinde Osnabrück en de P.G. Haarlem wordt naast de bezoeken 
over en weer door gemeenteleden, ook getracht elkaar als collega’s 
met enige regelmaat te ontmoeten. In 2017 was er een bezoek 
vanuit Osnabrück naar Haarlem. Vanuit Haarlem waren mee: ds 
Egbert de Lint, Angeliek Knol, Nadia Kroon, ds. Tom de Haan, Diane 
Vonk en ds. Jan van Aller. Namens ‘Osnabrück’ waren aanwezig: 
ds. Jan-Henry Wanink, ds. Ilse Landwehr, ds. Linda Janssen, 
jeugdpastor Philipp Eifler, Imke Mennenga (diakonaal werkster) en 
ds Klaus Schagon (docent Godsdienst). Verder aanwezig: Tom 
Herter, pastor van een Vrije Evangelische gemeente met wie 
intensief wordt samengewerkt – en Janna Kamphof, de 
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Nederlandse vertegenwoordigster van de burgerlijke gemeente 
Haarlem, die dit jaar die functie vervult. 




Bezoek Friedenskirche: huis voor jongeren 
Het bezoek begon in de Friedenskirche. Dit is naast de Bergkirche 
de tweede kerk van de gemeente. In de afgelopen jaren is van een 
aantal andere kerken afstand gedaan.

De Friedenskirche is helemaal bestemd voor jeugdwerk. Het 
bijzondere is dat dit sinds enige tijd (gedeeltelijk) samen wordt 
gedaan met een ‘Vrije Evangelische Gemeente’ (van Baptistische 
signatuur). Ondanks verschillende accenten in geloofsbeleving, met 
als opvallendste verschil uiteraard een andere visie op het moment 
van de doopbediening, is er een hartelijke en intensieve 
samenwerking. 

De aanpak is niet zozeer gericht op het houden van speciale 
jongerendiensten op zondagmorgen. Veel meer wordt er gewerkt 
met projecten: bijvoorbeeld het jaarlijks toewerken naar een groot 
musical-achtig event, waarbij je bij verschillende trajecten kunt 
aansluiten.

Andere activiteiten zijn: ruilbeurzen voor kleding, korte trips in de 
natuur etc. Vooral van belang vindt men het om jongeren een eigen 
plek te geven waar ze zich thuis en veilig voelen.  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In die zin heeft het ook een beetje van wat wij (vroeger) een ‘soos’-
functie zouden noemen. 

We kregen een goed beeld van de verschillende activiteiten. In het 
aansluitende gesprek kwam onder andere de vraag naar voren, hoe 
zo’n aparte plek voor jeugd zich verhoudt tot de ‘Moeder-
kerk’ (Bergkirche). Vanuit onze kant was er verder ook veel 
nieuwsgierigheid naar de praktische aanpak: welke doelgroep wil je 
bereiken, hoe bereik je die etc. 


Haarlems ambassadeur in Osnabrück: kansen tot aansluiting/
samenwerking  
Bij dit gedeelte en de aansluitende lunch was ook aanwezig Janna 
Kamphof. Zij is momenteel de officiële vertegenwoordigster van de 
stad Haarlem in Osnabrück. Dit is een functie die jaarlijks wisselt. Zij 
coördineert onder andere de vele uitwisselingen die er zijn met 
scholen, sportclubs en culturele verenigingen. Verder initieert zij 
nieuwe uitwisselingen, bijvoorbeeld rondom bepaalde themadagen. 
Het was zinvol om van elkaars activiteiten te horen. Ook zagen we 
kansen om samen te werken: bijvoorbeeld als wij in de komende 
periode weer eens een jongerenuitwisseling zouden willen 
organiseren. 


Bergkirche: verleden – heden – toekomst. 
Omdat er veel mensen (van beide kanten!) voor het eerst aan dit 
bezoek deelnamen, was er eerst een bezichtiging van de 
Bergkirche. Ilse Landwehr hield een boeiend verhaal over de historie 
van de Reformierten. Onder leiding van de kersverse dominee Jan-
Henry Wanink gingen we aansluitend uitgebreid met elkaar in 
gesprek over het thema: ‘verleden–heden–toekomst’. 

In kleine groepen en plenair deelden we ervaringen en ver-
wachtingen over het ‘toen, nu en straks’ van onze eigen gemeentes, 
en de rol die je daarin als pastor hebt. 
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In een open sfeer spraken we over wat in onze gemeentes speelt: 
uiteraard is een gemeenschappelijke factor de secularisatie: hierbij 
is opvallend dat we het gevoel hebben dat (grofweg gezegd) men in 
Duitsland wat dat betreft nu daar is, waar we in Nederland zo’n 
30-20 jaar geleden waren: in Duitsland is er enerzijds nog wel wat 
iets meer vanzelfsprekende kerkelijkheid, maar ook wel meer verzet 
bij de jongere generaties en in de kringen van beeldbepalers op het 
gebied van cultuur. Die fase hebben we in Nederland grotendeels 
gehad: de secularisatie is inmiddels zo structureel, dat m.n. de 
jongere generaties niet zozeer tegen de kerk/het geloof zijn 
(simpelweg omdat ze er niets of weinig van weten) (en) maar eerder 
ofwel niet geïnteresseerd ofwel nieuwsgierig. 

Hoe kun je als kerk op een betekenisvolle manier aanwezig zijn voor 
mensen van deze tijd en hun vragen - welke nieuwe vormen probeer 
je uit – en ook: wat betekent dat voor de ‘eigen’ club: hoe betrek je 
die bij dat proces van noodzakelijke bezinning en transitie naar een 
nieuwe manier van kerkzijn; zonder de waardevolle kernen van 
ambt, liturgie en sacramenten ‘overboord’ te zetten? 

Al met al was het een inspirerende en zinvolle ontmoeting; een 
hartelijke ontvangst, ook een stimulans om deze contacten aan te 
houden, uit te bouwen en vruchtbaar te laten zijn voor onze beide 
gemeenten.


Jan van Alller

�  
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Fototerugblik Palmpasen & Paasontbijt 
Zondag 14 april gingen de kinderen van de Lutherse Kerk naar de 
Janskliniek. Het was een vrolijk geheel voor jong en oud.


Ook het Paasontbijt in de Nieuwe Kerk was weer heerlijk verzorgd 
en een fijn samenzijn. 
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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. 


Opbrengsten 

Opbrengst collecte Cycloon Idai 
De cycloon Idai heeft een spoor van verwoesting, overstromingen 
en wanhoop achtergelaten. De ramp in Mozambique, Malawi en 
Zimbabwe trof al meer dan 3 miljoen mensen. Er is cholera 
uitgebroken en oogsten zijn weggespoeld vlak voor de oogsttijd. 

Op zondag 31 maart en zondag 7 april is er extra gecollecteerd in 
de kerken van Centrum, Schalkwijk en Oost. De centrale diaconie 
heeft vooraf besloten om de opbrengsten te verdubbelen.

Wat een enorme betrokkenheid! Met de verdubbeling meegerekend 
is € 3.296,92 overgemaakt naar Kerk in Actie. Met het bedrag zijn 
lokale kerken in staat om hulp te verlenen door middel van voedsel, 
water, kleding, onderdak en medicijnen. Iedereen hartelijk bedankt!

 
Welmoed Davidson 
Algemeen secretaris


Datum Diaconie Kerk

3 maart € 184,45 € 154,42

10 maart € 260,39 € 183,88

17 maart € 123,95 € 98,75

24 maart € 230,47 € 143,34

31 maart € 722,01 € 149,77
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Collectedoelen  

� 


Protestantse Gemeente 

Jezus superheld 
Het lukt me niet er achter te 
komen wie deze geweldige 
afbeelding maakte. Eerst 
dacht ik: hij is van Stan Lee, 
de inmiddels over leden 
stripauteur en voorzitter van 
M a r v e l C o m i c s . M a a r 
Haa r l ems s t r i p tekenaa r 
Gerben Valkema verzekerde 
me dat dat niet zo was. Ik 

Datum Collectes

5 mei 1e Diaconie

2e Kerk - Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië 

12 mei 1e Diaconie  - Stichting Fonds Urgente Noden 
Haarlem

2e Kerk

19 mei 1e Diaconie 

2e Kerk

26 mei 1e Diaconie -Stichting De Sluis

2e Kerk

2 juni 1e Diaconie - Raad van Kerken

2e Kerk - Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië 
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vraag me af of we ‘m wel mogen plaatsen. Want je weet wel, 
copyright enzo. Als ideeën geld waard zijn, dan wil je niet dat 
mensen geld gaan verdienen met jouw idee of ontwerp. 

Er was een tijd dat als je iets moois had bedacht of gemaakt dat 
‘viral’ ging, juist dát de vorm van erkenning was. Hoe meer mensen 
het kopiëren, hoe beter, want het betekende geen gemiste 
inkomsten, maar juist erkenning dat je iets hebt gecreëerd dat de 
wereld in beweging zet. Daarom weten we van veel echt oude 
verhalen niet eens wie de auteur precies is. Vermoedelijk is er ook 
niet één auteur, maar is over decennia of eeuwen een verhaal 
‘gegroeid’, totdat het af was. 

Zouden de bijbel of de kerk een patent hebben gehad op verhalen 
waarin het goede het kwaad overwint, dan hadden Hollywood of 
Walt Disney wel kunnen inpakken. Goddank mag het verhaal van 
Pasen zoveel gedeeld worden als je maar wilt. Probeer ’t alleen niet 
smakeloos voor je eigen gewin of politieke agenda in te zetten. 

De afbeelding die zeker niet van Stan Lee is, heeft volgens mij 
behoorlijk de kern te pakken. Wat uiteindelijk de wereld redt, zijn 
geen wapens, geen kracht of macht, maar liefde en kwetsbaarheid. 
En lees het nieuws maar: durven geloven dat de zachte krachten 
zullen winnen, vraagt heldenmoed. De kerk is er om dat geloof te 
oefenen. 


Tom de Haan

� 


Vorming & Toerusting 
We zijn het afgelopen kerkelijk seizoen begonnen met een activiteit 
op de startzondag: een rondleiding door de Bavo, onder leiding van 
Penny Sandford en Henk Kaan. Daarna hebben we drie avonden 
met lezing en discussie georganiseerd: Gerrit Immink sprak over 
bidden, Karel Blei over Karl Barth, en Jan Offringa over de band van 
de kerk met Israël. Op een mooie avond over het Liedboek, met 
Pieter Endedijk en Anton Pauw, hebben we vooral veel gezongen. 
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Ook de workshop God in de supermarkt, die we samen met 
Inspirerende Bronnen Schalkwijk in de Ontmoetingskerk hebben 
gehouden, was een groot succes. We hebben een groep trouwe 
bezoekers, meestal 20-30 mensen, met een uitschieter naar 15 en 
naar 70. 
In het nieuwe seizoen zullen we zeker weer een activiteit samen met 
Schalkwijk organiseren. Er zal ook weer een avond over het 
Liedboek zijn, deze keer in de veertigdagentijd, en we zullen weer 
interessante sprekers uitnodigen. 
Suggesties voor onderwerpen of sprekers zijn welkom; spreek 
iemand van de commissie aan: Jaap van Dorp, Bart Baak, Klaas en 
Janny Veenhof, Clazien Verheul; of mail naar 

cverheul@compaqnet.nl. 


Clazien Verheul

� 


Het Bavo middaggebed is vernieuwd! 
Geniet vanaf 6 mei van een geheel vernieuwd middaggebed. Meer 
eenvoud, meer schoonheid en meer samen bidden, dat is de 
nieuwe liturgie in een notendop. Gecentreerd rond een kaarsritueel 
en met eenvoudige gebeden en muziek (orgel of cd), is het een 
heerlijk moment om midden op de dag tot rust te komen en 
aandacht te schenken aan God en jezelf.

Eind mei zal ook de vernieuwing van de kapel gereed zijn, o.l.v. 
Gerrit Bosch en Marco Goes, waardoor het nieuwe middaggebed 
nog meer tot zijn recht zal komen.


De liturgie: 
Muziek

Welkom en aansteken kaars

Taizélied (3x)

Inspirerende tekst

Stilte
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Kort gebed

Kaarsritueel

Iedereen krijgt de gelegenheid een gebedskaarsje aan te steken

Zegen

Muziek


Het nieuwe middaggebed is een initiatief van de Oecumenische 
Werkgroep ‘De Grote Kerk door de Week’ en Stadsklooster 
Haarlem. De liturgiecommissie bestaat uit: Louise Koster, Arno 
Favier, Jacoliene Wijk, Emile Vriens en ondergetekende.


Graag tot ziens!

Nadia Kroon

� 


Terugblik regionale diaconale dag  
De Landelijke Diakenendag is altijd een bron van inspiratie. Het is 
indrukwekkend om te horen wat er allemaal landelijk gedaan wordt. 
Op zaterdag 6 april vond de eerste regionale diaconale dag voor de 
ring Haarlem plaats. Kerk in Actie richt zich dit jaar op “kinderen en 
armoede” en ook bij ons is dit een doorlopend thema. 

De bijeenkomst in de Oosterkerk was bedoeld om kennis te maken 
met elkaar en ook om elkaar te inspireren door het delen van 
activiteiten. In de ochtend werden ervaringen uitgewisseld en 
nieuwe impulsen werden doorgegeven.’s Middags hebben 
gastsprekers van SchuldHulpMaatje gesproken. Klassikaal werden  
aansluitend ideeën uitgewisseld om de doelgroep te bereiken.

Lees het complete verslag op https://diaconiehaarlem.nl/terugblik-
regionale-diaconale-dag-6-april/. Ook de presentaties van de 
gastsprekers kunt u hier bekijken.


Welmoed Davidson 
Algemeen secretaris
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Ingezonden 

Nieuwe Kerk Concert 
Helix Trio 
Birthe Blom - viool

Joël Waterman - altviool

Amber Docters van Leeuwen - cello


Zaterdag 11 mei, aanvang: 15.30u

Toegang: vrij (collecte bij de uitgang).


Ivana Alkovic & Maarten den Hengst - Pianoduo Amacord

� 


Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)  
(van eind augustus 2019 – eind april 2020)  
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? 
Waarom is 1 Korinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe 
beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor een man? 
Hoe kijken we tegenwoordig aan tegen de wonderen van Jezus en 
welke invloed heeft Augustinus op de huidige theologische 
inzichten gehad? 

Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor 
Geïnteresseerden. Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn 
en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het 
verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend 
waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe 
inzichten. Kortom: een ervaring! 

De cursus, die oorspronkelijk plaatsvond onder verantwoorde-
lijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), wordt nu 
zelfstandig georganiseerd in Amsterdam.  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De cursus is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of 
lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus 
drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 
weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, 
Amsterdam). 

Per jaar bedragen de kosten € 235,00 (gespreide betaling is 
mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar 
slechts een aantal uit het aanbod van 12 vakken te volgen. 

Meer informatie en aanmelding kan bij ondergetekende; secretaris: 
Pieter Licht, via telefoonnummer 06 83 99 55 20 of per e-mail: 
pieter.licht@gmail.com, of via de website: www.tvg-amsterdam.nl 

Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids 
worden toegezonden. 


Dr. Pieter Licht

� 
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Volgend kerkblad 
Uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad: 


woensdag 22 mei 2019 
Bij voorkeur per e-mail, fysieke post en adreswijzigingen voor 
postadressen s.v.p. per adres kerkelijk bureau. 


mailto:pieter.licht@gmail.com


Contact 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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-
Heij

06 - 12 87 47 81

predikant@bavo.nl

verlof tot begin september

Waarneming tijdens verlof: Pastor Angeliek Knol, 06 - 44 89 63 51

angeliek.knol@oosterkerkhaarlem.nl (di 13.00u-14.00u en donderdag)

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 
Gemeente Haarlem	

NL 07 RABO 0373 7114 33

voor bijdragen en overige zaken

mailto:info@bavo.nl
mailto:info@bavo.nl
mailto:info@bavo.nl
mailto:koster@bavo.nl
mailto:d.agvonk@planet.nl
mailto:scriba@bavo.nl
mailto:predikant@bavo.nl
mailto:angeliek.knol@oosterkerkhaarlem.nl
mailto:d.agvonk@planet.nl
mailto:tjdhaan@gmail.com
mailto:kerkelijkwerker@bavo.nl
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Wijkkas Lodewijk Houthoff

(penningmeester)


06 - 41 21 96 36

wijkkaswijkgemeentecentr
um@gmail.com

NL23 INGB 0000 5985 81 
Prot. Gem. Haarlem-
Centrum 

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 

mailto:wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com
mailto:info@diaconiehaarlem.nl
mailto:niekrooseboom@live.nl
mailto:nelleke@fortwachters.nl
mailto:barbaravandepol@gmail.com
mailto:marianne.kool@gmail.com
mailto:hcvdlaan@planet.nl
mailto:kerkblad@bavo.nl
mailto:info@stemindestad.nl
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