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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 
Tijdens de diensten is er crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar en Kom in 
de kring (KiK) voor kinderen vanaf 3 jaar tot groep 2. Er is kinder-
nevendienst (Knd) in twee groepen: groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. 
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Zondag 1 september 
Grote Kerk 10.00u


Doopdienst 

Ds T. de Haan

Crèche, KiK en Knd groep 3 t/m 5

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945

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

Zondag 8 september 
Grote Kerk 10.00u


Pastor A. Knol 

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 en 6 t/m 8

Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709


Grote Kerk 19.00u Vesper – The Gents o.l.v. Annemiek van 
de Ven; Anton Pauw, orgel; Sweelinck, De 
Klerk, H. Boerema

Zondag 15 september 
Grote Kerk 10.00u


Avondmaal

Ds. W. van Dijk-Heij

M.m.v. Oude Bavo Cantorij o.l.v. A. Pauw

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 en 6 t/m 8 
Autodienst: Hans Klarenberg 

tel: 06-47948802


Grote Kerk 19.00u Concert met samenzang – Koor voor 
nieuwe Nederlandse religieuze muziek 
o.l.v. Antoine Oomen



Diensten Janskliniek  
Aanvang: 10.30u 

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

Zondag 1 september Pastor G. Zaal / RK

Zondag 15 september Bezinningsbijeenkomst mw. J. Haspels

Zondag 22 september E. Citroen pastoraal werker uit Lisserbroek

Zondag 29 september Br. S. Ebben / RK

Zondag 6 oktober Pastor G. Zaal / RK

Van de Torens geblazen �4 september ‘19

Zondag 22 september 
Grote Kerk 10.00u


Ds. G.J.D. de Haan

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 en 6 t/m 8 
Autodienst: Jeannine Verhagen 

tel.: 5275292


Grote Kerk 19.00u Vesper – Koor van de Kathedraal St.-
Bavo o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen; Ton 
van Eck, orgel

Zondag 29 september 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 en 6 t/m 8 
Autodienst: Herman Valk 

tel: 06-27255945


Grote Kerk 19.00u Vesper – Ensemble Quadrivium o.l.v. 
Guido Groenland; feest van Sint Michaël, 
werken van Grandi, Marenzio, Cazzati

 

Zondag 6 oktober 
Grote Kerk 10.00u

Israëlzondag 
Ds. T. de Haan

Crèche, KiK en Knd groep 3 t/m 5

Autodienst: Dirk Bakker tel: 5247492



Vakantiegeluk 
Afgelopen week zat psychiater Dirk de Wachter in de talkshow 
van Jinek aan tafel. Hij vertelde daar onder andere over de 
mensen die hij op het vliegveld had zien wachten om op vakantie 
te gaan: ‘Ze zagen er allemaal heel ongelukkig uit, ik zag 
huilende kinderen en ouders die op zoek waren naar koffers of 
ruzie zaten te maken.’ De Wachter vroeg zich af waarom mensen 
niet gewoon thuis bleven, of eigenlijk adviseerde hij vooral dat 
eens te doen. Immers, het is mooi weer en ook in je eigen tuin 
kan het heel lekker toeven zijn. 


Nu had ik, zonder dat ik me ervan bewust was, het advies van Dirk 
de Wachter al opgevolgd. Ik heb namelijk net drie weken vakantie 
achter de rug en ik heb dat ingevuld zonder op vakantie te gaan. In 
plaats daarvan heb ik genoten van mijn eigen (mini)achtertuintje, en 
van de wat grotere achtertuin van mijn ouders toen ik even op hun 
huis mocht passen. Daarnaast gaf het mij eindelijk eens tijd om 
spontaan dingetjes te ondernemen, dagjes weg te gaan, ‘een 
bakkie’ te doen met vriend(inn)en en familieleden en de stad waar ik 
woon (Amsterdam) weer eens te bewonderen in vakantietempo. 
Immers, een stad is veel leuker als je vakantie hebt, dan wanneer je 
gehaast op de fiets van a naar b crost. En kijkend naar het aantal 
rolkoffers dat mij normaalgesproken voor de voeten loopt, moet de 
stad wel een stedentripje waard zijn. Bijkomstig voordeel, ik hoef 
geen rolkoffer achter me aan te slepen.  

Nou waren er allerlei redenen waarom het eigenlijk gewoon zo liep 
en uitkwam dat ik thuis bleef (eigenlijk was mijn vakantie al 
begonnen toen ik pas echt de knoop doorhakte niet weg te gaan). 
Maar toch voelde ik door de woorden van De Wachter een soort 
erkenning voor deze schijnbaar uitzonderlijke vakantie-invulling. Ik 
krijg namelijk vaker de vraag waar ik heen ben geweest, dan of ik 
weg ben geweest. En ik betrapte mezelf erop dat ik wel erg vaak de 
behoefte voel om uit te leggen waarom ik niet op reis zou gaan. 
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Eventueel vul ik dat nog aan met te vertellen over mijn plan om in de 
winter wel ver weg te gaan. Maar ik blijk dus niet de enige die daar 
last van heeft, want De Wachters opmerking had al op veel bijval 
mogen rekenen. Respondenten hadden het als vrijbrief opgevat om 
thuis te blijven. 

Waarom er behoefte is aan zo’n vrijbrief, is natuurlijk de vraag. 
Misschien is het een generatie-dingetje. Misschien is, om de 
woorden van Dirk de Wachter te gebruiken, ‘de neurotische dwang 
om op reis te gaan, zo ver weg en zo exotisch mogelijk’ een 
zoveelste vorm van competitie geworden: ‘Kijk mij eens? Zie mij 
eens gaaf doen en gelukkig zijn?’. Maar De Wachter legde het 
accent vooral op de maatschappelijke druk om alsmaar gelukkig te 
zijn en ons onvermogen om om te gaan met tegenslag. Vakantie is 
in die trend bij uitstek de tijd waarin we bovenmatig gelukkig 
moeten zijn. Dat moet leuk, gezellig en fantastisch zijn. Die 
veeleisende verwachtingen zijn in de praktijk een recept voor stress, 
onvrede en depressieve gevoelens bij het aanschouwen van 
andermans ‘gelukkige’ vakantiekiekjes. De paradox van deze 
maatschappij is dus dat we zo hard streven naar geluk dat we er 
ongelukkig van worden. 

Ik citeer nog één keer De Wachter, wanneer hij een lange 
driedubbele rij aan de top van de Mount Everest wil duiden: ‘We 
willen alsmaar naar de top, maar in het dal is het ook mooi 
verblijven’. Een bijna Bijbelse uitspraak zou ik zeggen. Het doet mij 
denken aan het donkere dal uit Psalm 23 waar God nog steeds is. 
Maar nog meer denk ik aan Jezus’ bergrede. Het geluk is volgens 
Jezus, niet bij hen die alles bereikt hebben, of bij hen die streven 
naar geluk. Het geluk is niet bij hen die op de top vertoeven of de 
perfecte vakantie geboekt hebben. In tegendeel: ‘Gelukkig de 
treurenden, gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden... etc.’ (Zie: 
Mattheus 5) 

Nou is het jammer dat het adagium vandaag is dat geluk maakbaar 
is, iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent en wat je voortdurend 
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na dient te streven. Dat zou de bergrede bijna alsnog als een 
zoveelste positivity speech doen klinken: ‘Zorg dat je treurt, want 
dat is de weg naar geluk, tjakkaa!’ Maar dat is het allesbehalve. In 
de bergrede wordt juist iets anders dan het individuele geluk als 
hoogste goed gesteld. Misschien is in onze geluksmaatschappij de 
oude vertaling daarom wel weer krachtiger: ‘Zalig zijn zij, gezegend 
zijn zij’. Want zegen creëer je of bemachtig je niet. Het is geen 
individuele prestatie. Zegen dwing je niet af door op vakantie te 
gaan of de top na te streven. In plaats daarvan is zegen iets dat je 
ontvangt, dat je gegeven wordt vanuit een ander of de Ander. Het is 
relationeel. 

Dat voelt in eerste instantie misschien wat passief of machteloos. 
Maar is het ook niet net als het advies van De Wachter, een 
vrijbrief? Het geeft ons ook het recht om te treuren, om even niet 
bezig te zijn met ons eigen geluk. En het geeft ons zelfs een vrijbrief 
om thuis in de achtertuin te vertoeven. En, of je nou gelukkig bent of 
niet, je een gezegend mens te voelen. 


Angeliek Knol


�
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Uit de Wijk 

Bij de erediensten 
Zondag 1 september gaat ds. T. de Haan voor. Het is een 
feestelijke doopdienst waarin twee dopelingen worden gedoopt, 
namelijk Felix Willem Fredrik, zoon van Willemijn en Stefan Van Dijk- 
Heij en Lucas Samuel Alexander, zoon van Euredice en Pieter Jaap 
Brussee (nieuw in de gemeente). 

Tevens wordt er aandacht geschonken aan Helena Mulder, zij maakt 
de overgang van de kindernevendienst naar de OJ. 

Op deze zondag vervalt de bevestiging van ds. M. de Waal. Op haar 
eigen verzoek ziet zij af van haar benoeming als diaconaal predikant 
bij Stem in de Stad.

Zondag 8 september gaat pastor A. Knol voor (voor het laatst als 
waarnemer). 

Zondag 15 september is ds. W. van Dijk-Heij terug van verlof, zij 
zal in deze dienst weer voorgaan. Tijdens deze dienst vieren we het 
avondmaal en de Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw zal de 
viering muzikaal ondersteunen. 

Zondag 22 september gaat ds. G.D.J. de Haan voor. ’s Middags 
om 15.00u vindt er een interreligieuze regenboogviering plaats in de 
Bavo (meer informatie vindt u elders in het blad).

Zondag 29 september is het startzondag en gaat ds. W. van Dijk-
Heij voor. Het is bijzondere startdienst, waarover u elders in dit 
kerkblad meer kunt lezen. 

Zondag 6 oktober is het Israëlzondag en gaat ds. T. de Haan voor.
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Einde verlof in zicht 
Beste mensen,


Op zondagmorgen 2 juni zijn wij de gelukkige ouders geworden van 
Felix Willem Fredrik. Wat zijn we blij met zijn komst! Van jullie kregen 
wij veel kaartjes en cadeautjes, wat mooi om te ervaren dat de 
komst van Felix niet alleen ons heel blij maakt, maar dat velen van 
jullie samen met ons blij zijn om hem. Ik geniet volop van deze 
kleine man en van de tijd van het verlof. 

Inmiddels heeft Felix zijn eerste vakantie al achter de rug en maken 
we ons op voor het werkzame leven. Maar eerst zal Felix op 1 
september worden gedoopt en zullen de namen klinken die wij hem 
gegeven hebben. Willem, naar opa Van Dijk, Fredrik, naar opa Reith, 
de opa van Stefan, en Felix, zijn eigen naam. Heel bijzonder dat 
deze namen zullen klinken in onze eeuwenoude kerk waar zoveel 
mensen vóór hem zijn gedoopt en waar al zoveel namen zijn 
verbonden met de naam van God. Wij zijn blij dat Tom de 
doopdienst wil leiden. Wij verheugen ons op dit feest!

Al snel na de doop ga ik weer aan het 
werk. Ondanks dat ik het ook best 
moeilijk vind om deze eerste maanden 
weer achter me te laten, kijk ik er ook 
naar uit om weer lekker aan de slag te 
gaan; jullie allemaal weer te ontmoeten, 
te bezoeken, om mijn hoofd weer te 
mogen gebruiken, om samen te vieren 
en met elkaar mee te leven. Vanaf 9 
september ben ik weer aan het werk. 
Mijn dagen veranderen iets, ik ben dan 
werkzaam op de maandag, woensdag-
ochtend, donderdag en vrijdag. Tot snel 
weer!


Ds. Willemijn
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OJ 
Na een zomerstop, begint op zondag 1 september weer OJ, dat 
vanaf dan weer eens per twee weken plaatsvindt. OJ is Open 
Jongerenwerk voor jongeren vanaf 12 jaar (of eerste klas 
middelbare school) en is een samenwerking met de Lutherse 
Gemeente, de Oosterkerk en de Ontmoetingskerk.  
OJ is interactief, door middel van discussie, spel, creativiteit, film 
etc. er komen verschillende interessante thema's aan bod. Een 
greep uit het vorige seizoen: duurzaamheid, paas-challenge, zeven  
werken van barmhartigheid. OJ is niet alleen leerzaam, maar ook 
een goede plek om leeftijdsgenoten uit verschillende kerken (beter) 
te leren kennen.  
Aanmelden is niet nodig. OJ start vanuit de kerkdienst, waar-
vandaan de OJ'ers tegelijk met de kinderen van de kinder-
nevendienst naar hun eigen plek gaan. 

Data in 2019 zijn: 1, 15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 
november, 8 en 22 december. Voor vragen of meer informatie neem 
contact op met Angeliek Knol (angeliek.knol@oosterkerkhaarlem.nl).


Koffie/theemiddag  
Dinsdag 17 september bent u tussen 14.00 en 15.30u welkom voor 
een kopje koffie of thee in het wijkgebouw van de Nieuwe Kerk aan 
het Nieuwe Kerksplein 28.


Gemeentemaaltijd 
Donderdag 19 september 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. 


� 
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Van de wijkkerkenraad 
De maand september is een tijd waarin een nieuw kerkelijk seizoen 
begint met activiteiten, zoals u in het kerkblad kunt lezen. De 
periode van zwangerschapsverlof voor Willemijn is deze maand 
voorbij en we zijn blij dat ze op 9 september weer kan beginnen. 

Het is al ruim bekend gemaakt: op 2 juni is Felix Willem Fredrik 
geboren, zoon van Willemijn en Stefan, broertje van Babet. Namens 
onze wijkgemeente: van harte gefeliciteerd! We wensen jullie al het 
goede met Felix. Op 1 september zal hij worden gedoopt. 

Het is ook een tijd van afscheidnemen van pastor Angeliek Knol. Zij 
heeft ons al die maanden van zwangerschapverlof op een prima 
manier geholpen bij de vervanging van Willemijn. Hartelijk dank voor 
alles wat je hebt gedaan! 

Namens de wijkkerkenraad, 

Henk Vonk

� 


Even voorstellen 
Mijn naam is Stéphan Thijs. Ik ben getrouwd met Marion Kroon en 
samen hebben we drie jongens. Na een kleine zoektocht zijn wij 
ruim 10 jaar geleden lid geworden van onze wijkgemeente. 

Sinds december van het vorig jaar ben ik ouderling. Nadat ik eerder 
al een paar keer de boot had afgehouden, was het moment 
gekomen om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het reilen en 
zeilen van onze gemeente. Omdat ik het, zoals ik bij mijn 
bevestiging heb gezegd, belangrijk vind dat deze geloofs-
gemeenschap bestaat en voort kan gaan. Midden in een wereld en 
een tijd waarin dat niet meer zo vanzelfsprekend is.

In eerdere tijden en andere plaatsen ben ik enkele jaren 
jeugdouderling geweest en ook een periode kerkrentmeester. En nu 
dan ouderling. In dit ambt zal ik mij voor een belangrijk deel op het 
bestuurlijk vlak bezighouden. Als een van de leden namens onze 
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wijkgemeente in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Haarlem en vanaf september als opvolger van Henk 
Vonk, als voorzitter van de kerkenraad. Met zoveel enthousiaste en 
betrokken mensen om mij heen kijk ik er naar uit om op die manier 
mijn bijdrage te leveren aan het samen gemeente zijn.


Stéphan Thijs

  

Van het jeugdwerk 
Per 1 september start er een proef van het jeugdwerk: elke eerste 
zondag van de maand blijven de oudste kindernevendienst-
kinderen (groep 6 t/m 8) de hele dienst in de kerk. Zo kunnen zij ook 
ervaren hoe het eraan toegaat in de dienst en voelen ze zich nóg 
meer onderdeel van de gemeente. In het nieuwe jaar zullen we 
evalueren hoe de ouders dit hebben ervaren en wat de kinderen er 
zelf van vinden. En misschien heeft u ook feedback of tips voor 
ons? Spreek me dan vooral aan, ik ben benieuwd naar uw 
ervaringen.

 

We zoeken overigens nog steeds enthousiaste gemeenteleden die 
ons willen helpen bij het jeugdwerk. Vooral bij de crèche (kinderen 
van 0 jaar t/m groep 2) en kindernevendienst (groep 3 t/m 8) hebben 
we dringend versterking nodig. Ook als u een enkele keer per 
seizoen mee kan/ wil helpen, zijn wij al heel blij.

 

Barbara van de Pol

� 


Open monumentendagen 
Op zaterdag 14 en zondag 15 september zijn weer de open 
monumentendagen. De Bavo is vanzelfsprekend ook geopend en 
daarnaast is er dit weekend het Korenlint. Zie ook deze website 
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en https://www.korenlint.nl. Het thema is ‘Plekken van plezier: naar 
welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun 
plezier?’

Ook dit jaar is er weer een gemeentetafel met informatie over onze 
wijkgemeente. En om die informatie een gezicht te geven, vragen 
wij gemeenteleden om een uurtje of anderhalf bij deze infostand te 
staan. We hopen op deze manier bezoekers te informeren over het 
kerkgebouw, over onze gemeente en wat ons bezielt, en als mensen 
dat aangeven, met bezoekers in gesprek te gaan. We zoeken met 
name voor zondagmiddag nog versterking. Heb je tijd en wil je 
meedoen? Stuur dan een mailtje naar nelleke@fortwachters.nl.


Nelleke Bouma

� 


Regenboogviering 
Op 22 september om 15.00u is er een 
bijeenkomst in het kader van de 
Vredesweek waarin de veelkleurigheid 
van de Haarlemse samenleving wordt 
gevierd. Niet iedereen is gelijk, maar 
wel gelijkwaardig. Vaak genoeg 
schuren ook de verschillen en lukt het 
helemaal niet om een ander te leren 
begrijpen en te erkennen. In een 
bijzondere viering in de Grote Kerk 
vertellen verschillende mensen waar 
het voor hen schuurt en hoe dat pijn kan doen, maar ook over waar 
ze op hopen. Tot de sprekers behoren onze stadsdominee, een 
rabbijn en een imam. 

De kerk staat in het teken van een regenboog en de veelkleurigheid 
heeft betrekking op diverse aspecten: religie, geaardheid, afkomst, 
man of vrouw, jong of oud. Een groot diversiteitskoor, voor deze 
viering samengesteld, zingt troostende en hoopvolle liederen. 
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Belangstellenden kunnen als koorlid vooraf oefenen om 13.00u. Zie 
ook kerkhaarlem.nl/regenboogviering.

Het volledige programma van de Vredesweek in Haarlem vindt u 
hier. 

� 


Vrijwilligersavond 
Helaas hebben we moeten besluiten om de vrijwilligersavond die 
gepland stond voor 26 september as. te verplaatsen. In de 
afgelopen maanden was er door ziekte en het inwerken van nieuwe 
stafmedewerkers onvoldoende capaciteit op het kerkelijk bureau 
om de organisatie van deze avond op te pakken. De avond wordt 
verplaats naar 2020. Zodra er een datum bekend is zullen we u hier 
over informeren.


Joke Rooseboom

� 


Startzondag 
Zin om met mij naar de kerk te gaan op 29 september? 
We nodigen je van harte uit om op zondag 29 september iemand 
mee te nemen naar de kerkdienst. In dat weekend zetten kerken in 
het hele land de deuren open om kennis te maken met de kerk en 
een kerkdienst te proeven een zogenaamde ‘kerkproeverij’. Onze 
gemeente doet ook mee!

Kerkproeverij vormt de gelegenheid om iemand die je persoonlijk 
kent uit te nodigen. De kerkdienst is deze zondag een ‘gewone’ 
kerkdienst. We zorgen er voor dat de kerkdienst goed te volgen is 
voor mensen die niet gewend zijn om een kerkdienst te bezoeken 
en aantrekkelijk is om mee te maken. Daar hebben we jou bij nodig!

We kunnen er als kerk naar streven gastvrij en verwelkomend te zijn, 
maar als we geen uitnodiging doen aan mensen om ons heen, wie 
gaat er dan proeven van de gastvrijheid en liefde van God? Daarom 
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aan jou de vraag om iemand mee te nemen. Dat is natuurlijk best 
spannend. Denk dan ook goed na over wie je uitnodigt: een buur, 
een kennis of vriend die niet (meer) naar de kerk gaat en met wie u 
een relatie hebt, die u vertrouwt. Hou de uitnodiging vrijblijvend: 
“Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik 
zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor 
gasten.” En nodig hen persoonlijk uit, niet via een briefje door de 
brievenbus. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat 
ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.

We willen de leden die in de afgelopen jaren nieuw zijn binnen 
gekomen in onze wijkgemeente maar nog niet bekend zijn met de 
wijkgemeente speciaal uitnodigen voor deze zondag. Daar hebben 
we ook jouw hulp bij nodig. We hebben een uitnodiging laten maken 
voor deze kerkdienst en hebben hulp nodig bij het persoonlijk 
bezorgen van deze uitnodigingen. Vanaf zondag 1 september liggen 
ze klaar in de kerk. Fijn als je er één of meerdere meeneemt om 
mensen bij jou in de buurt bij voorkeur persoonlijk uit te nodigen. 

Aansluitend aan de kerkproeverij willen we het nieuwe seizoen met 
jong en oud starten. Ook de gasten zijn van harte welkom om mee 
te doen! We starten eerst met koffie en thee en we hopen op enkele 
bakkers die iets lekkers bij de koffie willen verzorgen. Je kunt je 
hiervoor aanmelden bij: Barbara barbaravandepol@gmail.com. 
Daarna zijn er diverse activiteiten voor jong en oud. Denk hierbij 
aan: samen zingen, tableau vivant, escape room, rondleiding, 
verhalentafel, etc. We verwachten dat het programma rond 13.00u 
is afgelopen. 


Namens de werkgroep kerkproeverij/startzondag,

Angeliek Knol, Barbara van de Pol, Marianne Immink, 

Niek Rooseboom en Joke Rooseboom

� 


Van de Torens geblazen �15 september ‘19



Terugblik zomermiddagbijeenkomsten 
Het waren twee leuke bijeenkomsten in het wijkgebouw. De eerste 
middag lazen we gedichten en verbaasden mensen zichzelf over 
hun niet vermoede dichttalent. Lees maar:


Koffie	 	 	 	 	 Vrede

elke dag	 	 	 	 is ver weg

samen of alleen	 	 	 niet te zien


je kunt ervan genieten	 	 wanneer zal die komen

koffie	 	 	 	 	 ooit


De tweede middag vertelde Henk Vonk over schelpen. Het was zeer 
geanimeerd en het was leuk dat veel mensen zelf schelpen hadden 
meegenomen. Volgend jaar zomer zullen we zeker iets vergelijk-
baars gaan doen.


Een hartelijke groet, 

Diane Vonk 

� 


Uitbreiding autoluwe zone  
Zoals u wellicht al hebt vernomen is de autoluwe zone in de 
binnenstad van Haarlem met ingang van 1 juli 2019 uitgebreid. Dit 
heeft met name consequenties voor diegene die met de auto de 
kerkdiensten in de Grote Kerk bezoeken. 


Wat is er precies veranderd?  
Vanaf 1 juli 2019 worden meer straten in de binnenstad autoluw. Dat 
betekent dat in die straten al het gemotoriseerd verkeer alleen 
toegang heeft tussen 6.00 en 11.00u om te kunnen laden en lossen. 
Iedereen wordt geacht te parkeren buiten het autoluwe gebied. 


Wat betekent dit voor u? 
We hebben bij de Grote Kerk een ontheffing voor twee parkeer-
plaatsen bij het Noorderportaal (aan de kant van de winkelentree). 
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Een van deze parkeerplaatsen is gereserveerd voor de autorijdienst, 
de andere kan worden gebruikt door een kerkganger. De 
parkeerontheffing ligt bij de entree van de kerk en moet in de 
geparkeerde auto zichtbaar worden neergelegd. Om de autoluwe 
zone na de kerkdienst te kunnen verlaten heeft u een pas nodig. 
Deze ligt ook bij de entree maar moet na gebruik weer worden 
geretourneerd. Met name dit laatste is niet ideaal en daar zijn we 
dan ook nog over in gesprek met Gemeente Haarlem of dit op een 
andere manier is te organiseren. 


Op deze kaart kunt u de autoluwe zone zien (de stippen op de kaart 
geven aan waar de beweegbare palen staan) en staat aangegeven 
waar u op loopafstand van de kerk kunt parkeren. 


Joke Rooseboom

� 


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 

Datum Diaconie Kerk Vesper

2 juni € 184,95 € 160,75 € 582,12

9 juni € 708,73 - € 683,27

16 juni € 127,15 € 98,57 € 684,47

23 juni € 406,37 € 234,82 € 484,64

30 juni € 172,37 € 131,70 € 223,51
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Collectedoelen  

Datum Collectes

1 september 1e Diaconie - Aangepaste gezinsdiensten

2e Kerk - Missionair werk en kerkgroei

8 september 1e Diaconie  - Kerk in Actie

2e Kerk - JOP Jeugdwerk

15 september 1e Diaconie - Wereldhuis van Stem in de Stad

2e Kerk

22 september 1e Diaconie - Vredesweek 

2e Kerk

29 september 1e Diaconie - Werelddiacconaat - Zorg voor 
eenzame ouderen in Moldavië

2e Kerk

6 oktober 1e Diaconie - Israëlzondag - Stem in de Stad

2e Kerk - Kerk en Israël - Leren door ontmoeting 
en dialoog
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7 juli € 216,00 € 135,40 € 359,88

14 juli € 195,32 € 137,50 € 604,99

21 juli € 147,99 € 101,30 € 235,08

28 juli € 130,86 € 84,90 € 642,02



Protestantse Gemeente 

Vorming & Toerusting 
We hebben een heel gevarieerd najaarsprogramma! In de volgende 
nummers van het kerkblad volgt meer informatie, maar nu alvast 
een korte aankondiging zodat u de data in de agenda kunt noteren.


Clazien Verheul

� 


Opening Waalse kerk in Haarlem 
Na een prachtige restauratie is de Waalse Kerk op het Begijnhof 
klaar om weer in gebruik genomen te worden. De oudste kerk van 
Haarlem (ook PKN) staat er weer prachtig bij: oud in uitstraling en 
modern in gebruik! De kerkenraad van de Waalse Kerk is van plan 
dat gebruik te stimuleren voor de eredienst, de directe omgeving en 
anderszins. In het gebouw hangt een voor Nederland uniek 
monument: een bijzonder plafond zoals 'boven de rivieren’ nergens 
gevonden wordt. Niet alleen dit onderdeel, maar de hele kerk is het 
bezichtigen waard! Op 21 en 22 september a.s. zijn er  
feestelijkheden ter ere van de opening.


Jur Visser


29 september 	
(Startzondag) 

Rondleiding door de Bavo door Gerrit Bosch en 
Maria Bij de Vaate

29 oktober Rinze Marten Witteveen over de historische Jezus

6 november 
(woensdag!)

Muzikaal verteltheater met Philippe Claudel, Het 
kleine meisje van meneer Linh 

27 november 
(woensdag!)

Jos Wienen over asielrecht

Van de Torens geblazen �19 september ‘19



De financiën van de gemeente in 2018 
In de juni vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters en 
de Algemene Kerkenraad is de jaarrekening van de Protestantse 
Gemeente Haarlem over 2018 besproken en ook vastgesteld. 
Daarmee is het jaar 2018 boekhoudkundig gezien afgesloten. 

Voor 2018 was een operationeel resultaat begroot van € 52.000. 
Uiteindelijk is er een lager positief operationeel resultaat 
gerealiseerd van € 19.000. In 2018 bedroegen de totale 
opbrengsten: € 1.671.084 (in 2017 € 1.527.027) en de totale kosten: 
€ 1.651.990 (in 2017 € 1.507.018).


De meest opvallende zaken in de jaarrekening zijn:


Opbrengsten 
Het aantal betalende bezoekers van de Grote Kerk is wederom 
gestegen. Van 122.000 betalende bezoekers in 2017 naar 141.000 
betalende bezoekers in 2018. Dit resulteert in een toename van de 
entreegelden (↑ € 18.000) maar ook in een toename van de 
winkelomzet (↑€ 29.000). 

Tijdens de renovatie van de Nieuwe Kerk in 2017 was er een groot 
gedeelte van het jaar geen verhuur. Na de renovatie kan de Nieuwe 
Kerk weer worden verhuurd en zien we dat in 2018 de inkomsten uit 
verhuur fors hoger zijn dan in 2017. In 2017 waren de verhuur-
inkomsten nog € 23.000 in 2018 bedroegen de inkomsten uit 
verhuur in de Nieuwe Kerk € 51.000. Ook de verhuurinkomsten van 
de Oosterkerk zijn in 2018 weer licht gestegen.

De rentebaten (de gecombineerde opbrengsten -dividenden en 
rentes- van onze beleggingsportefeuille) stegen in 2017 naar 

€ 95.000. In 2018 heeft deze trend zich doorgezet en stegen de 
rentebaten naar € 107.000. 

De inkomsten uit “levend geld” zijn in het afgelopen jaar helaas 
weer licht gedaald van € 258.000 in 2017 naar € 252.000 in 2018. 
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De collecteopbrengsten en de opbrengsten van bijzondere acties 
blijven vrijwel gelijk, de daling wordt grotendeels veroorzaakt door 
de teruglopende inkomsten uit de vrijwillige bijdragen via 
Kerkbalans. 


Kosten 
In 2018 waren de predikantskosten lager. Dit komt door de 
openstaande vacature in 2018 voor een fulltime predikantsplaats in 
wijk Centrum. In 2017 bedroegen de predikantskosten nog 

€ 499.000. De predikantskosten in 2018 waren € 456.000.

In 2018 is er een kleine formatie uitbreiding geweest binnen de 
kostersformatie en de administratieve formatie op het Kerkelijk 
Bureau. Hierdoor zijn de totale salariskosten van de medewerkers 
gestegen van € 376.000 in 2017 naar € 407.000 in 2018.

Al met al zijn we in financieel opzicht tevreden over 2018. Er 
resulteert een klein batig saldo dat aan het vermogen is 
toegevoegd. Hierdoor blijft het mogelijk om een gemeenschap in 
Haarlem te vormen die zich laat inspireren door het Woord van God. 


We hopen hiermee een indruk te hebben gegeven van het financiële 
reilen en zeilen van onze gemeente. Als u meer gedetailleerd kennis 
wilt nemen van de cijfers, dan kan dat natuurlijk: de jaarrekening 
2018 ligt voor u ter inzage op het kerkelijk bureau.


Met vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,

Joke Rooseboom

� 


De bestedingen van de diaconie 
Helaas kan het college van diakenen – de overkoepelende diaconie 
van de drie wijkgemeenten – geen ‘extra rendement’ over 2018 
besteden. De koersen van de beleggingen gingen eind vorig jaar 
onderuit, waardoor het kalenderjaar 2018 met een negatief resultaat 
is afgesloten. Inmiddels is dat verlies weer bijgetrokken. Maar het 
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ijkpunt voor het bepalen van het rendement op de beleggingen ligt 
nu eenmaal bij de jaarwisseling. Van dat moment wordt letterlijk de 
balans opgemaakt. De diaconie heeft goede hoop dat er volgend 
jaar weer extra rendement te verdelen is. Het college van diakenen 
kon vorig jaar van het rendement van 2017, voor zowel plaatselijke, 
landelijke als wereldwijde doelen, een bedrag van (drie keer) ruim 

€ 160.000 uitkeren. Daarover hebben wij vorig jaar in de 
zomermaanden bericht, want die bedragen zijn in het voorjaar 
verstrekt aan tal van organisaties. En zo kon de diaconie het jaar 
daarvoor ook dergelijke bedragen besteden. Maar dit jaar dus niet 
over het rendement van 2018. 

Een troost is dat die verdeling van het extra rendement – een gevolg 
van het in 2017 genomen besluit om het vermogen niet meer te 
laten toenemen – helemaal losstaat van bestedingen die in de 
begroting van de diaconie staan. Die begroting is met opzet wat 
‘conservatief’. Met de verwachte inkomsten en bestedingen kan het 
college van diakenen het bureau – Zomerkade 165 (1e verdieping) – 
in stand houden, diaconaal werk bekostigen en een aantal 
organisaties steunen zoals Stem in de Stad, die eveneens diaconaal 
werk uitvoert en rekent op een bijdrage van de diaconie. Ook voor 
de nood in de wereld zijn bedragen begroot. Bedragen die hoe dan 
ook beschikbaar zijn. 

Op de kosten van het diaconaal bureau is de laatste jaren behoorlijk 
bezuinigd door de verhuizing van de Wilhelminastraat naar de 
Oosterkerk en een personeelswisseling. Ook heeft de diaconie van 
het bureau een tweedelijns voorziening gemaakt en ondersteunt 
daarmee andere organisaties die uitvoerend diaconaal werk doen; 
omdat zij vaak ook meer deskundigheid in huis hebben. Deze 
verandering is niet helemaal consequent doorgevoerd, want nog 
steeds kunnen mensen via de website van de diaconie hulp-
aanvragen indienen. Voor de secretaris van de diaconie is deze 
hulpverlening veelal minder bewerkelijk. 
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Het college heeft besloten de opbrengst van het pand aan de 
Wilhelminastraat toe te voegen aan het vermogen, omdat het in de 
boekhouding ook al bij het vermogen hoorde. Door een andere 
belegging rendeert het mogelijk meer. Deze rendementen kan de 
diaconie dan jaarlijks uitkeren aan diaconale doelen of uitkeringen.  

Intussen heeft de Algemene Kerkenraad op 27 juni jl. ingestemd 
met de jaarrekening 2018 van het college van diakenen. Een 
verkorte versie staat op de website en de volledige jaarrekening is 
op te vragen bij de algemeen secretaris: tel.: 5310138, e-mail: 
info@diaconiehaarlem.nl. Ook het jaarverslag 2018 is op die wijze 
op te vragen. 


Met vriendelijke groet, namens het College van Diakenen, 

het moderamen: Immy Nieboer, Zannie Wiersma en Sietse Bouma

� 


Vertelvoorstelling: De vrouw in de spiegel 
Graag wijs ik u op de Vertelvoorstelling ‘de vrouw in de spiegel’  
door Eveline Masetti. Zij is verhalenverteller en ouderenpastor 
Haarlem-Noord.

De voorstelling gaat over Zien en Gezien worden, waarin de 
woorden ‘alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is 
onzichtbaar voor de ogen’, een belangrijke rol spelen.

Het is een meeslepende vertelvoorstelling waarin verteller Eveline 
laat zien hoe de Bijbelse personages Bartimeüs, de Kanaitische 
vrouw en Maria Magdalena haar op een andere manier naar zichzelf 
kunnen laten kijken. Het is haar persoonlijke verhaal waarin zij u 
mee neemt op reis, van het donker, door de schemering naar het 
licht.

De middag wordt georganiseerd door Ds. Do Kisjes van de 
Ontmoetingskerk. 

Tijd: 14.00 – 16.00u ( een uur voorstelling en een uur nagesprek)

Datum: donderdag 3 oktober

Kosten: 3 euro.
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Plaats: Frankrijklaan 4

Ds. Do Kisjes zou graag weten hoeveel mensen er komen. Het zou 
daarom fijn zijn als u mij wilt laten weten, als u van plan bent er naar 
toe te gaan.


Met een hartelijke groet, Diane Vonk


  

Van de Torens geblazen �24 september ‘19



Ingezonden 

Lunchconcerten Grote Kerk  
13.15-13.45u 
21 september	Jeugdstrijkorkest Clavis Ensemble

28 september	Koor Nijefurd Sjongt uit Friesland

� 
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Volgend kerkblad 
Uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad:  


donderdag 26 september 2019 
Bij voorkeur per e-mail, fysieke post en adreswijzigingen voor

postadressen s.v.p. per adres kerkelijk bureau. 




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

di en woe-middag 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 
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: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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