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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 7 juli 
Grote Kerk 10.00u

Pastor A. Knol

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945

 

Grote Kerk 19.00u Vesper – Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton 
Pauw; Henny Heikens, orgel.

Zondag 14 juli 
Grote Kerk 10.00u


Pastor A. Knol - Gezamenlijke dienst met 
Lutheranen en Remonstranten

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709


Grote Kerk 19.00u Anglicaanse evensong – The Anglican 
Singers A’dam o.l.v. Martin van Bleek; 
James Pollard, orgel.

Zondag 21 juli 
Grote Kerk 10.00u


Avondmaal

Ds. M. Overbosch

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hans Klarenberg 

tel: 06-47948802


Grote Kerk 19.00u Orgelvesper – Theo Jellema, orgel; 
werken van Piet Post (1919-1979) en 

J.S. Bach
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Zondag 28 juli 
Grote Kerk 10.00u


Pastor A. Knol

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945


Grote Kerk 19.00u Anglicaanse Evensong – The Choir of St.  
Peter’s Church, St. Albans o.l.v. Nick 
Robinson; Alex Flood, orgel

Zondag 4 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Ds. H. Spoelstra

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Jeannine Verhagen 

tel.: 5275292


Zondag 11 augustus 
Grote Kerk 10.00u

ds. B.A.M. Luttikhuis - Gezamenlijke 
dienst met Lutheranen en Remonstranten

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Herman Valk 

tel: 06-27255945

 

Zondag 18 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Ds. T. de Haan - Jazzdienst

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Dirk Bakker tel: 5247492

 

Zondag 25 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Avondmaal

Ds. J. van Aller

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Milko Schotvanger 

tel: 5261204

Zondag 1 september 
Grote Kerk 10.00u

Pastor A. Knol, ds T. de Haan en 

ds. M. de Waal

Crèche, KiK en Kindernevendienst

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945

Grote Kerk 19.00u Anton Pauw, orgel & Anneke van Haaften, 
viool – Bachconcert



Diensten Janskliniek  
Aanvang: 10.30u 

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

Zondag 7 juli Pastor G. Zaal / RK

Zondag 28 juli Mw. C. van Drie

Zondag 4 augustus Pastor G. Zaal/ RK

Zondag 18 augustus Mw. C. van Drie

Zondag 1 september Pastor G. Zaal / RK
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In verband met het verlof van wijkpredikant ds. Willemijn van Dijk 
openen we in dit blad niet met een overdenking maar met een ander 
soort artikel, dit keer een interessant stuk vanuit de Diaconie.  

Diaconie zet zich op de kaart!  
De wijkdiaconie van de Grote Kerk heeft in maart 2018 een 
training gevolgd ‘wat doet een diaken’ en is daarna zelfbewuster 
aan de slag gegaan. Zo wordt er van een diaken verwacht dat 
hij /zij maatschappelijk -binnen én buiten de kerk- relevant bezig 
is. Lukt dat in Haarlem Centrum? Lees het persoonlijke verhaal 
van Hans Nagelkerke, diaken van de Grote Kerk, over zijn 
ervaringen. 


Sinds november 2016 ben ik diaken en als persoon ben ik 
“doenerig”, wat goed past bij de taak van een diaken. Uiteraard 
moet het geen “werken” worden want naast fulltime werk met de 
nodige reistijd moet het een zinvolle vrijetijdsbesteding zijn en leuk 
blijven.

Nadat ik samen met andere wijkdiakenen de leerzame en actieve 
training ‘wat doet een diaken’ had gehad kon ik veel duidelijker met 
mijn rol als diaken aan de slag.

Mijn ervaring is dat vele handen licht werk maken. Die training hielp 
me goed op weg, want men leerde ons dat de diaconie een plaats 
midden ín de samenleving heeft – vanúit de kerk naar buiten. Doe 
de kerkdeuren open en sta (weer) midden in de samenleving! Zo 
vertaal ik het en daar voel ik me goed bij. De diaconie kan gewoon 
met anderen samen gaan bouwen aan een beter bestaan voor 
iedereen, dat is voor mij een belangrijke gedachte. 

Ik ben aan de slag gegaan en heb anderen enthousiast gevonden 
om een Tafel vol Betrokkenen bij elkaar te brengen. In 2018 startten 
we in samenwerking met de Wijkraad, BUUV, en het Sociaal 
Wijkteam een wandelgroep Vijfhoek/Raaks! Vanuit dit clubje ging ik 
samen met Daniëlle Leder – diaconaal werker van het College (die 
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van de Tuk-Tuk) – en de andere diakenen Henk Vonk, Marianne 
Immink en Niek Rooseboom, aan de slag. Op 30 oktober zaten we 
met zeven kerken en zeven maatschappelijke organisaties, 
waaronder Stem in de Stad, en de gemeente Haarlem in een eerste 
verkenningsbijeenkomst rond de tafel: het Diaconaal Platform. Deze 
bijeenkomst was geslaagd want hieruit is de wil ontstaan om samen 
iets te ondernemen.

Inmiddels hebben wij twee themabijeenkomsten achter de rug. Eén 
over het onderwerp “één op de vier mensen zit er psychisch 
doorheen en wat kunnen we doen voor deze doelgroep”.             
Jan Eerbeek die de diaconale publieksprijs 2018 ontving voor het 
“My Home-project”, was de gastspreker. In het My-Home project 
zorgt een permanente groep vrijwilligers samen voor een aantal 
mensen die psychisch kwetsbaar zijn. We hebben geleerd dat het 
vermijden van stigmatiserende woorden belangrijk is. 

Dat kwam ik ook tegen bij de tweede themabijeenkomst van het 
Platform rond kinderarmoede, waar we onder meer het rugzakjes-
project hebben opgezet. Uit deze bijeenkomst is de Haarlemse 
Alliantie tegen Kinderarmoede gestart: een werkgroep met als 
doelstelling om in Haarlem in 2030 kinderen niet meer de dupe te 
laten zijn van armoede.

Inmiddels zijn bij het Diaconaal Platform Centrum tien kerken en 
veertien maatschappelijke organisaties betrokken, die op deze wijze 
in steeds veranderende samenstelling “hernieuwd” kennismaken. 
Het aftasten tijdens het overleg kent de vorm van: kennismaken, 
inleiding op het thema, in groepen consultatie met (mogelijk) een 
actiepunt voor vervolg. Zo ontdekken we elkaar weer. We gaan op 
zoek naar de weg naar de kerkelijke gemeenten en naar de 
hulpvraag.

Tot slot een persoonlijke noot: de kerken hebben samen zoveel 
meer te bieden mits ze gaan samenwerken met andere leuke en 
enthousiaste kerken. Het is serieus waar: alle kerken heten je 
welkom. Volgens mij zitten we zelf nog in een historisch keurslijf en 
vinden het moeilijk om de kerkdeuren te openen en dogma’s van 
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ons af te gooien. Maar er zijn (ook buiten de kerken) veel heel mooie 
mensen die begrijpen dat je gelukkig wordt als je ‘goed doet voor 
de ander.’ Bewijs is dat veel maatschappelijk gespecialiseerde 
organisaties aanschuiven. 

Tot in de 19e eeuw was het gezicht van maatschappelijk welzijn in 
de kerk: een broodbankmuntje als je een kerkdienst bijwoonde. Dat 
klopte toen, maar nu zeker niet meer. Ik ben verrast hoeveel 
waardering er nog steeds voor de kerken is. Het beeld van de kerk, 
dat ze mensen verbindt en onbaatzuchtig helpt, leeft nog sterk. En 
wat is er voor een mens fijner dan betekenis te hebben voor de 
medemens. Door samen te werken kunnen we dit waar maken.


Hans Nagelkerke


�

Uit de Wijk 

Bij de erediensten 
Zondag 7 juli gaat voor onze pastor A. Knol.

Zondag 14 juli is eveneens pastor A. Knol onze voorganger.

Zondag 21 juli gaat voor ds. M. Overbosch uit Zwolle. We vieren 
deze zondag het Heilig Avondmaal.

Zondag 28 juli is onze pastor A. Knol onze voorganger.

Zondag 4 augustus gaat ds. H. Spoelstra voor. Hij is als predikant 
in deeltijd verbonden aan de Waalse gemeente in Haarlem. De 
Waalse gemeenten in Nederland zijn ook deel van de Protestantse 
Kerken in Nederland (PKN). We zijn verheugd, dat we deze dienst 
met elkaar kunnen vieren en kennismaken.

Zondag 11 augustus is onze oud-wijkpredikant ds. B.A.M. 
Luttikhuis onze voorganger. We vieren deze dienst samen met de 
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Lutheranen en de Remonstranten.

Zondag 18 augustus gaat voor in de jaarlijks Jazzdienst ds. T. de 
Haan. Voor meer informatie verwijzen naar een bericht elders in dit 
kerkblad.

Zondag 25 augustus gaat voor ds. J. van Aller.

Zondag 1 september is een bijzondere dienst. Tijdens deze dienst  
zal ds. M. de Waal worden bevestigd als diaconaal predikant bij 
Stem in de Stad. Voorgangers zijn ds. T. de Haan en pastor A. Knol. 
Als wijkgemeente zijn we verbonden met Stem in de Stad. Het is 
goed dat deze bevestiging zal plaatsvinden in de Grote Kerk, 
dichtbij Stem in de Stad, zodat velen deze dienst kunnen bijwonen.


� 


Uit de wijkkerkenraad 
In de laatste vergadering van het seizoen 2018-2019 werd als eerste 
uitgebreid gesproken over de vacatures in de kerkenraad, die al 
enige tijd niet ingevuld zijn. Er worden twee diakenen gezocht en 
een wijkouderling. We willen u als gemeente vragen: heeft u 
suggesties welk gemeentelid we daarvoor kunnen benaderen? 
Heeft u één of meerdere namen, zou u die dan willen doorgeven aan 
de scriba: scriba@bavo.nl? Alvast bedankt!

Als bezinningsmoment was gekozen voor duurzaamheid. De zorgen 
die er zijn over het milieu en de aarde. Aan de hand van het tweede 
scheppingsverhaal in Genesis bespraken we een aantal door 
Angeliek opgestelde vragen. In dat tweede scheppingsverhaal is 
sprake van het beheren of bewaken/bewaren van de paradijstuin. 
Terwijl in het eerste scheppingsverhaal wordt gesproken over het 
onderwerpen van de aarde. Genoeg stof om over te praten. Een 
opmerking die gemaakt werd is me vooral bijgebleven: ‘Goed 
omgaan met de natuur is de kern van ons mens-zijn’.

We hebben ons als wijkgemeente, net als de twee andere 
wijkgemeenten, aangemeld bij ‘wij-de-kerk’. Deze stichting is 
opgericht door mensen die vinden dat iedereen ongeacht haar of 
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zijn geaardheid zichzelf moet kunnen zijn in haar of zijn 
kerkgemeente. Met als motto: ‘Wat ons drijft is de liefde van 
Christus’ (2 Kor. 5: 14a). Het logo van deze stichting zal ook op 
onze website gezet worden.

Daarna kwam aan de orde de noodkreet vanuit het jeugdwerk, er 
worden vrijwilligers gezocht. Is het iets voor u, of wilt u informatie 
hierover, neemt u dan contact op met jeugdouderling Barbara van 
de Pol.

Op zondag 1 september zal ds. Marjolijn de Waal, diaconaal 
predikant bij Stem in de Stad, worden bevestigd tijdens de 
ochtendviering in de Grote Kerk.

Op 29 september wordt de startzondag gehouden. Op deze zondag 
vindt een kerkproeverij plaats. De werkgroep in onze wijkgemeente 
heeft de eerste vergadering achter de rug, er komt nog uitgebreide 
informatie over.

De broodbankactie heeft dit jaar als thema duurzaamheid, het 
achtste werk van barmhartigheid. Ook hierover volgt nog informatie.

De samenwerking met andere gemeenten in het Centrum was ook 
onderwerp van gesprek, waarin verschillen we, wat kunnen we van 
elkaar leren. 

We hebben natuurlijk ook vanuit de kerkenraad onze hartelijke 
gelukwensen overgebracht aan Willemijn, Stephan en Babet van 
Dijk-Heij, bij de geboorte van Felix, hun zoon en broertje, geboren 
op 2 juni jl.


Ik wens u een goede zomer toe,

Hartelijke groet, 

Gert Dannenberg

� 


Vesper Oude Bavo Cantorij 
Op zondag 7 juli treedt de Oude Bavo Cantorij o.l.v. cantor-organist 
Anton Pauw op in de serie Zomeravonddiensten in de Grote Kerk. 
De dienst vindt plaats in het intieme gedeelte van de kerk, het koor, 
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waar vroeger de mis werd opgedragen en de getijdendiensten 
plaatsvonden.  
Het opvallendste werk op het programma is het stuk 'Alleluia' van 
de Amerikaanse componist Randall Thompson (1899-1984). Op 9 
juli is het precies 35 jaar geleden dat hij overleed. In tegenstelling 
tot wat de titel doet vermoeden is 'Alleluia' een ingetogen stuk. Dit 
heeft alles te maken met het ontstaansjaar 1940, met de bezetting 
van Frankrijk door Nazi-Duitsland als directe aanleiding. Het ging op 
8 juli van dat jaar in première. De componist schreef er zelf over:

A very sad piece. The word "Alleluia" has so many possible 
interpretations. The music in my particular Alleluia cannot be made 
to sound joyous. It is a slow, sad piece, and...here it is comparable 
to the Book of Job, where it is written, "The Lord gave and the Lord 
has taken away. Blessed be the name of the Lord. Het bestaat uit 
een onafgebroken herhaling van het woord 'Alleluia', pianissimo 
beginnend en aanzwellend tot fortissimo. met alleen aan het slot 
een 'Amen'.

De andere koorwerken - alle a cappella - die klinken zijn van de 
Zweed Otto Olsson (Psalm 120) en de Italiaan Bruno Bettinelli ('Ave 
Maria').

Henny Heikens bespeelt het Müller-orgel in deze dienst. Als 
tegenhanger van 'Alleluia' besluit de avond met het uitbundige 
'Hora gaudiosa' ('Vreugde-uur') van Marco Enrico Bossi.

Voorganger in de viering, die om 19.00 uur begint, is Nadia Kroon.


Anton Pauw

� 


Zomermiddagbijeenkomsten  
In het wijkgebouw van de Nieuwe Kerk 
Voor de komende zomermaanden heb ik twee activiteiten 
gecombineerd. De theemiddagen en de zomermiddagbijeen-
komsten in de Nieuwe Kerk. Op de dinsdagmiddagen 16 juli en 20 
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augustus bent u van 14.00 – ca. 15.30u welkom in het wijkgebouw 
aan het Nieuwe Kerksplein 28. 

Op 16 juli hebben we als thema gedichten. Een middag met 
gedichten over vakantie, vrije tijd of juist een wat serieuze 
ondertoon. Neem vooral uw eigen favoriete gedicht mee. We 
spreken over wat nu eigenlijk poëzie is. We proberen met elkaar een 
elfje te schrijven. Dat is gemakkelijker en leuker dan u denkt. De 
mooiste publiceren we. 

Een voorbeeld: 


Zomer 
vrije tijd 

tijd voor elkaar 
om samen te genieten 

nu 

Op 20 augustus is het thema schelpen. Deze middag zal Henk Vonk 
iets vertellen over Nederlandse en tropische schelpen. Hij is al jaren 
een verwoed verzamelaar ervan en weet er veel over te vertellen. 
Uiteraard zal hij de nodige schelpen meenemen om zijn verhaal toe 
te lichten. Heeft u zelf een mooie schelp waar u meer van wilt 
weten, neem die dan gerust mee. Iedereen is welkom op deze 
middagen, het is niet aan leeftijd gebonden. Ik kijk uit naar uw 
komst.


Hartelijke groet, 

Diane Vonk

!  

Naar de kerk met je buren!  
Misschien heeft u in de editie van juni al gelezen over de 
startzondag en de ‘kerkproeverij’. Als u het niet gelezen hebt, of 
vergeten bent, bij deze: noteer 29 september vast in uw agenda! Op 
deze zondag willen we, in het bijzonder, nieuw ingekomen leden 
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uitnodigen om kennis te maken met de kerk en een kerkdienst te 
‘proeven’. 

Met nieuw ingekomenen denken we aan mensen die al als lid 
geregistreerd staan, maar (nog) niet bekend zijn met de kerkelijke 
gemeente. Natuurlijk is iedere gast of nieuwkomer elke week 
welkom, maar toch kan de drempel om een vreemde kerk binnen te 
stappen hoog zijn. Tijdens deze startzondag willen we die drempel 
wat verlagen door u te vragen hen persoonlijk uit te nodigen. 

We zullen nieuw ingekomen leden zoveel mogelijk proberen te 
koppelen aan gemeenteleden, die in dezelfde straat of buurt wonen. 
Zo kan u uw buurtgenoot een extra welkom gevoel bieden, zowel in 
de buurt als in de kerk. Meer info volgt te zijner tijd.


Hartelijke groet,

namens het pastoraal team en de startzondagwerkgroep,

Angeliek Knol 

  

De droom van mama Dorcas 

Op 13 juni hebben we in Kenia de school in Koiban geopend. Dit is 
een project dat we als Protestantse gemeente en Lutherse kerk 
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gesteund hebben met vele giften. Ook stichting Wilde Ganzen deed 
mee.

We hebben een school, mede voor kinderen met een beperking 
geopend. De school heeft vier grote klaslokalen. Ook hebben we 
met onze steun een dormitory gebouwd. Dat is een gebouw waar 
100 kinderen kunnen wonen. De opening was een geweldig feest. 
We hebben gelachen, gedanst en gezongen.



In 2014 kwam ik voor het eerst in 
Koiban. Daar ontmoette ik mama 
Dorcas, een vrouw van 95 jaar. Zij had 
een droom. Ze wilde een school 
bouwen voor k inderen met een 
beperking. Ze had een stuk grond van 
vier acres dat ze overgedragen heeft 
aan de gemeenschap op voorwaarde 
dat er een school op gebouwd zou 
worden. Ik hoorde daarvan via de kerk. 
Onze ZWO-commissie vond dat een 
mooi plan.


Een vrouw van 95 jaar heeft een droom, dat is toch geweldig. Ik ken 
mensen die zestig jaar jonger zijn en helemaal geen droom hebben. 
Ja misschien toch: om rijk te worden. Dat is pas armoedig. Mama 
Dorcas is een arme vrouw, ze woont in een lemen hutje. Ze is rijk 
want ze heeft gewerkt aan haar droom iets voor anderen na te laten.

Het is feest in Koiban. We klappen mee op het ritme van de drums. 
We lachen bij weer een grap van de jonge presentator. Blijdschap 
vult het dorp. Er zijn toespraken. Toen het parlementslid hoorde dat 
wij daar een school gingen bouwen, heeft de overheid snel 
gereageerd. Ze hebben ook twee klaslokalen gebouwd. Ook gaf ze 
de school een officiële vergunning waardoor er leerkrachten 
kwamen die door de regering betaald kunnen worden. De 
vertegenwoordiger van de county vertelt hoe ze met een bulldozer 
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het terrein geëgaliseerd hebben voor de bouw. Hij belooft hier twee 
klaslokalen te gaan bouwen voor de kleuterschool. Ook een 
Keniaanse telecomprovider bouwt op dit moment twee klaslokalen. 
De droom van mama Dorcas wordt werkelijkheid.


Hans van Driel

� 


Ongedoopten verdwijnen uit het ledenbestand 
In het ledenregister van de Protestantse Kerk worden vanaf 1 juni 
alle ongedoopte leden van 18 jaar en ouder voortaan opgenomen 
als meegeregistreerden. Dat kan alleen als deze persoon samen 
met iemand die wel is gedoopt ingeschreven staat. In onze 
gemeente is een aantal mensen die niet met iemand anders 
ingeschreven staan die gedoopt is. Voor deze mensen geldt dat zij 
ingeschreven kunnen worden als vriend van de gemeente. Als zij 
dat niet willen dan worden ze uitgeschreven als lid. De grootste 
groep van ongedoopte leden zijn de vroegere geboorteleden van de 
leden van de Hervormde Kerk. In de komende maanden ontvangen 
deze leden een brief van het Kerkelijk Bureau met de vraag voor 
welke optie zij willen kiezen.


Met vriendelijke groet, Diane Vonk,

Ledenadministrateur wijkgemeente Haarlem Centrum 

� 


Plattegrond wijkindeling in secties 
Op verzoek van het pastoraal team heeft Gerben Valkema voor ons 
de indeling van de wijk in beeld gebracht. Zo is het voor ieder 
gemeentelid heel eenvoudig om te zien in welke sectie hij of zij is 
ondergebracht. In Haarlem hebben we het makkelijk kunnen 
indelen, want de mensen met postcode 2011 horen bij sectie 1, de 
mensen met postcode 2012 in sectie 2 enz. Een klein gedeelte van 

Van de Torens geblazen �15 juli en aug. ‘19



de Haarlemmers met postcode 2015 horen eveneens bij onze 
gemeente onder sectie 3.Voor de voorkeursleden hebben we dat 
nog niet in beeld kunnen brengen. Dat komt misschien in de 
toekomst nog. Onderstaande afbeelding komt binnenkort ook op de 
website te staan.


Diane Vonk


�  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Collectes  
Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag € 10,50, € 20,50 of 

€ 40,50 per kaart over te maken naar IBAN: NL 85 RABO 0373 711 492 
t.n.v. Commissie Collectebonnen Prot. Gem. Haarlem. Contactpersoon: 
de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10. 


Opbrengsten 

Collectedoelen  

Datum Diaconie Kerk

5 mei € 135,66 € 293,41

19 mei € 134,27 € 91,02

26 mei € 392,75 € 254,90

Datum Collectes

7 juli 1e Diaconie - Vakantiepret voor kinderen in 
armoede

2e Kerk

14 juli 1e Diaconie  - Maatschappelijk werk in Haarlem 
van en door de diaconie

2e Kerk

21 juli 1e Diaconie - Jeugddiaconaat

2e Kerk

28 juli 1e Diaconie - Schuldhulpmaatje 

2e Kerk

4 augustus 1e Diaconie - Wereldwijde Diaconale Doelen 

2e Kerk
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Protestantse Gemeente 

Vorming & Toerusting 
Wie de workshop Godindesupermarkt in januari gemist heeft, kan 
het verhaal van de workshop nu lezen in het boek SuperWaar. Ook 
voor wie meegedaan heeft die avond, is het boek interessant. Alle 
aspecten van duurzaam eten worden erin besproken: voedsel-
verspilling, dierenleed, arbeidsomstandigheden in de landbouw. 
Maar ook de dilemma's waar je tegenaan loopt als je anders wilt 
gaan eten, komen aan de orde. Is bijvoorbeeld de keuze voor 
biologische producten altijd beter? Er staan veel praktische tips in 
het boek en ook recepten. Zie www.superwaar.nu.


Clazien Verheul

� 


11 augustus 1e Diaconie 

2e Kerk -  Werelddiaconaat - Onderwijs in 
gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

18 augustus 1e Diaconie 

2e Kerk

25 augustus 1e Diaconie - Hospicegroep Haarlem

2e Kerk

1 september 1e Diaconie - Aangepaste gezinsdiensten

2e Kerk - Missionair werk en kerkgroei
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Jazzdienst 
In de jaarlijkse jazzdienst, tijdens Haarlem Jazz & More, zal het 
trio Under the Surface  een aandeel hebben. Hun laatste, volledig 
geïmproviseerde live-album draagt de toepasselijke naam Trinity, en 
neemt je mee naar een verborgen wereld van tederheid, woede, 
veiligheid, vreugde, eenzaamheid, rust en verdriet. Stuk voor stuk 
thema’s die ook in de kerk een belangrijke rol spelen. Mis deze 
bijzondere zondagmorgen dus niet.


Over Under the Surface 
Joost Lijbaart, Bram Stadhouders en Sanne Rambags zoeken én 
onderzoeken samen ruimte en stilte door middel van improvisatie. 
Hun unieke muzikale taal hebben ze tot in de verste uithoeken van 
de wereld met hun publiek kunnen delen. Van Mali tot Mexico, 
Noorwegen tot India, van Bolivia tot Libanon.


Tom de Haan

� 


Wandeling Stadsklooster Haarlem 
Op 8 juni was de eerste wandeling van het Stadsklooster Haarlem. 
We vroegen 't Gilde om een wandeling door Middeleeuws Haarlem 
langs de voormalige kloosters te organiseren. De volgende 
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https://joostlijbaart.com/groups/under-the-surface/


wandeling is op 10 augustus.

Het Middeleeuwse Haarlem was een stad van kloosters en kerken. 
Rond het jaar 1465 telde Haarlem zo’n 20 kloosters binnen zijn 
muren. Het waren religieuze gemeenschappen van zusters en 
broeders, die zich naast een contemplatief   leven richtten op de 
minderbedeelden in de stad. Na de Reformatie kwam daarin 
verandering, maar in de 19de eeuw was er weer godsdienstvrijheid 
en vestigden weer enkele congregaties zich in onze stad. Afgelopen 
najaar is het Haarlems Stadsklooster opgericht. Geen traditioneel 
klooster, maar een imaginair klooster waar plek is voor iedereen.


Je  kunt meewandelen op zaterdag 10 augustus: start om 13.30u 
voor de Vleeshal op de Grote Markt. De duur van de wandeling is 
ongeveer 1,5 uur. Kosten deelname € 4,00 per persoon, te voldoen 
bij aanvang van de wandeling.

Je kunt je aanmelden bij het Gilde Haarlem door te bellen naar tel. 
06-16410803 op werkdagen van 9.00–10.00u of 18.00–19.30u of 
je kunt een mail sturen naar gildewandelingen@gmail.com .


Tom de Haan 
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Kidskamp 2019 
37 bordjes, 37 bekertjes, 37 slaapmatjes en 37 slaapzakken in een 
scoutinggebouw. Bij binnenkomst in de grote hal treffen we een 
kleurrijke, droomachtige situatie waar mega-snoep uit het plafond 
komt vallen en een grote chocoladerivier ons meesleept richting het 
onbekende. Waar zijn we beland? 

Op het kidskamp van de Protestantse kerk van Haarlem. En nog 
preciezer, in de chocoladefabriek van Willy Wonka uit het boek 
Sjakie en de Chocoladefabriek. Dat had zich voor deze gelegenheid 
even verplaatst naar een scoutinggebouw in Alkmaar om het thema 
voor het kidskamp vorm te geven. Met succes. 

24 kinderen, 4 tienerleiders en 9 man/vrouw leiding arriveerden op 
de vrijdag voor Pinksteren op het kampterrein. Dat de 
weersvoorspellingen iets minder waren, mocht de pret niet drukken. 
Op zaterdagochtend hebben we een vossenjacht gedaan. Daarna 
was een deel van het programma binnen. Met wel 30 djembes 
arriveerde Maryamma Workshops om een workshop te geven. Die 
middag is er ook nog flink gebakken, geknutseld, afval verzameld 
en ‘gebellenblaasd’ in de chocoladefabriek. Wat extra leuk was, 
was dat Willy Wonka zelf (in de persoon van Marloes Komin) af en 
toe langskwam en de kinderen iets vertelde of liet zien over de 
gulzigheid, de hebzucht, de tv-verslaving en het ongeduld van zijn 
bezoekers (gebaseerd op het boek). 

Op zondagochtend hebben we een kleine viering gehouden met het 
Godly Play verhaal van Abraham en Sara. Overeenkomst tussen 
beide? Sjakie vond familie en vriendschap uiteindelijk belangrijker 
dan bezit. Abraham en Sara lieten alles achter, en staan aan het 
begin van de grote familie waar iedereen bij hoort. 

Zo voelde het kidskamp een beetje, alsof we voor een weekend een 
heel grote familie waren, met kinderen die we wel of niet van te 
voren al kenden. Er was een mooie verdeling van kinderen die er 
waren via kerk, via school, speeltuinvereniging en andere contacten, 
tussen jongens en meisjes, tussen 9- en 10+. Het kidskamp heeft 
zo niet alleen het doel kinderen een weekend te vermaken, maar 
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vooral om verschillende kinderen met elkaar in contact te brengen, 
een mini-vakantie te bieden waar dat niet altijd vanzelfsprekend is 
en iets waardevols mee te geven als muziek, verhalen en 
vriendschap. 

Grote waardering en dank aan het team dat dit heeft georganiseerd 
en mogelijk gemaakt.


Hartelijke groet, Angeliek Knol 


�  
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Ingezonden 

Lunchconcerten Grote Kerk  
13.15-13.45u 
13 juli	 	 Gemengd koor Cantamus

27 juli	 	 Vocaal Ensemble Capella Sine Vinculis

3 augustus	 Apostolisch Genootschap

10 augustus	 Koororgelbespeling Fred Unlandt

17 augustus	 Koor van het Apostolisch Genootschap

24 augustus	 Vocaal Ensemble Amarilli

1 september	 Fred Unlandt op koororgel

� 


Engelen beelden 
Tot 29 juli exposeert Ela Venbroek in de Bavo. Ela Venbroek-
Franczyk deed de inspiratie voor haar grote en kleine engelen op 
tijdens haar zoektocht naar de kern van de eenvoud die haar jeugd 
en opleiding in Polen karakteriseerde. In het gekloofde hout vond zij 
voor het eerst in haar loopbaan de ware aard van de tijd terug. De 
jaarringen symboliseren voor haar het machtige maar langzame 
verglijden van de jaren. Elke engel die zij maakt of liever laat maken 
door haar ogen heeft een individueel karakter, een eigen naam en 
vooral een eigen verhaal. Zij laat het ruwe hout voor zichzelf 
spreken en weet met een enkele toevoeging en een voorzichtige 
bewerking haar beeldhouwwerk tot leven te wekken.


Namens de expositiecommissie, 

Anneke Abma

� 
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Tijd geven, tijd krijgen, bijzondere tijd 
In de week van 28 sept t/m 5 okt 2019 organiseren wij, de 
Protestantse Stichting Zorgvakanties, een vakantieweek voor 
mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Dit vanwege hun 
lichamelijke beperking/zorgvraag. Wij bieden dit aan in het luxe 
aangepaste zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn. Gelegen in een 
bosrijke omgeving midden in de natuur.

In deze week staat aandacht en tijd nemen, centraal. Een 
enthousiaste vrijwilligersgroep maakt dit mogelijk. Wij zijn echter op 
zoek naar jou als zorg-professional om de continuïteit van zorg 
mede te waarborgen. Ben jij een BIG-geregistreerd verpleegkundige 
of een actief werkende verzorgende IG en toe aan een leuke 
uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou. Deze bijzondere ervaring in 
ruil voor jouw ervaring. 

Nieuwsgierig? Op onze website www.pszv.nl vind je bij “in gesprek 
met”, de verhalen van onze gasten en een vrijwilliger. Contact of 
vragen? Mail naar info.pszv@gmail.com of vul het contactformulier 
in op www.pszv.nl. 


Siep Rienstra

� 
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Volgend kerkblad 
Uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad:  


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


De redactie wenst iedereen een fijne zomer! 

http://www.pszv.nl
mailto:info.pszv@gmail.com
http://www.pszv.nl


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 29 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


Contact
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