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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 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

Zondag 13 oktober 
Remonstrantse Kerk 
10.30u

Wisseldienst met muziek 
Ds. S. du Croo-de Jongh

OJ

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945


Zondag 20 oktober 
Nieuwe 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: Milko Schotvanger tel: 
06-22959024


Zondag 27 oktober 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. D. Kisjes-de Vries

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 en 6 t/m 8 , OJ 
Autodienst: Herman Valk tel: 
06-27255945

Zondag 3 november 
Nieuwe Kerk 10.00u

Gedachteniszondag 
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: 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 6 oktober Pastor G. Zaal / RK

Zondag 20 oktober Mw. C. van Drie

Zondag 3 november Pastor G. Zaal / RK

Zondag 20 oktober Ds. A. Bosma uit Sassenheim. m.m.v. 
kinderkoor Living Colours o.l.v. Annelies 
Koole
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Vol van aandacht 
Afgelopen kerkenraad hebben we een begin gemaakt met het 
boekje: Leiderschap met lef. ‘Tien kansen voor de ambtsdrager’. 
Dit boekje bestaat uit tien kansen waar je je als kerkenraad door 
kan laten inspireren. Dat zijn kansen als: werk samen als team, 
waardeer verschillen, kijk over kerkgrenzen heen. We gaan de 
komende tijd ons verdiepen in deze tien kansen.  


De eerste kans is getiteld: ‘laat je bezielen’. Het stukje dat we lazen 
was allereerst een oproep om ook in de kerkenraad met elkaar mee 
te leven en persoonlijke dingen te delen. 

Door al het vergaderen en de vele dingen die je graag wilt regelen 
als kerkenraad, kan je soms wel eens vergeten waarom je bijeen 
vergaderd bent. Een kerkenraadsvergadering is een andere soort 
vergadering dan op het kantoor. Hopelijk is er op het kantoor ook 
aandacht voor de persoonlijke omstandigheden, maar in de kerk 
zou in elk geval ook de vraag gesteld moeten worden ‘hoe gaat het 
met je?’. Want met aandacht luisteren en de ander zien is ‘core 
business’ van de kerk. Dat gaat niet vanzelf, daar zullen we met 
elkaar in moeten blijven oefenen, de kerkenraad voorop. 


Naast dat we hebben besloten dat een rondje ‘wel en wee’ op de 
agenda komt, hebben we ons ook geoefend in aandachtig luisteren 
deze kerkenraadsavond. Dat deden we door samen een Lectio 
Divina te doen. Een Lectio Divina is een meditatieve lezing van de 
bijbel. Het gaat hierbij niet om de wetenschappelijke exegese, maar 
om een persoonlijke overweging bij een tekst. Je luistert een paar 
keer naar een tekst en beantwoordt in stilte een aantal vragen die 
gesteld worden. Het is een heel oude manier van met de bijbel 
omgaan. Het komt voort uit de kloostertraditie. Denk maar eens aan 
de woestijnvaders die, omdat geschreven teksten schaars waren, 
hele delen van de bijbel uit hun hoofd leerden door ze continue te 
reciteren. 


Van de Torens geblazen �5 oktober ‘19



In de kerkenraad hebben we ons gewaagd aan een Lectio Divina. 
En het viel goed. Naast dat de tekst dichterbij kan komen, is het 
ook ontspannend. Samen stil zijn, kan rust geven. 


Ik kan me voorstellen dat er misschien wel meer mensen zijn die wel 
eens Lectio Divina willen uitproberen. Je kan het alleen doen, of in 
een groep. Hierbij wat tips om thuis aan de slag te gaan met deze 
bijzondere manier van bijbellezen. De tips zijn gebaseerd op het 
boek ‘Tussen hemel en aarde’ van Kick Bras.


Voorbereiding 
1. Ga op een rechte stoel zitten, met je rug recht, je voeten op 

de grond en je handen in je schoot. Je kan de handen 
openleggen als een schaal; een ontvankelijke houding. 


2. Ga met je aandacht naar je ademhaling. Haal adem vanuit je 
buik. Blijf je hier enige tijd op concentreren. 


3. Herhaal hardop of in stilte op het ritme van je ademhaling de 
woorden ‘O God, kom mij te hulp.’ 


Lectio 
Lees een bijbeltekst twee keer hardop voor. 

Je kan elke tekst gebruiken die je maar wilt. Het Nederlands 
Bijbelgenootschap heeft een Bijbelleesrooster, maar er zijn ook 
leessuggesties vanuit Taizé of andere organisaties. 

Hierbij wat suggesties om mee te beginnen:

Marcus 6: 45-52

Johannes 20: 11-18

Jesaja 61: 1-3

Johannes 8: 1-11

Psalm 139: 1-18
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Meditatio 
Beantwoord in stilte de volgende vragen:


- Waar valt je aandacht op? Waarom valt daar je aandacht op?

- Wat raakt je, heeft je iets te zeggen? Waarom? 

- Komen er naar aanleiding van deze tekst andere teksten bij 

je boven, of een lied, of een beeld, of een herinnering? 

- Heeft de boodschap die deze tekst voor jou heeft ook 

bepaalde consequenties? 


Oratio 
Verwoord in een kort gebed wat deze meditatie bij je opriep.


Contemplatio 
Richt je aandacht weer op je lichaam, zit rechtop, adem rustig in en 
uit, voel hoe je gedragen wordt door de stoel, de grond, en daarin 
door God. Rust in dat gedragen worden. 


Zou u het fijn vinden om eens te ervaren hoe het is om in een groep 
samen een Lecto Divina te doen? Laat het mij weten.


Ds. Willemijn van Dijk 


�
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Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bijzonderheden bij de erediensten 
Zondag 13 oktober  begint de dienst om 10.30u in de Remon-
strantse Kerk, Oranjekade 1. Het is een muziekdienst met als 
vanouds een prachtige sopraan, Charlotte Riedijk, en Gerrie Meijers 
aan het orgel. Het thema ‘Alles is liefde’ wordt bezongen in werken 
van moderne componisten. Ds. Sabine du Croo verzorgt een 
inhoudelijke toelichting bij het thema.

Op zondag 20 oktober verruilen we de Grote Kerk weer een tijdje 
voor de Nieuwe Kerk; een knusse en bovenal warme omgeving. 
Deze zondag zal de Oude Bavo Cantorij in de dienst zingen en 
vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Ds. Willemijn gaat in 
deze viering voor. 

Zondag 27 oktober is het Bijbelzondag. We staan deze dienst, nog 
meer dan anders, stil bij de bijbel en wat dit boek voor ons 
betekent. Voorganger in deze dienst is pastor Do Kistjes.

Zondag 3 november is het gedachtenis zondag. Naast het noemen 
van de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn 
overleden, willen we de ruimte bieden om namen te noemen van 
dierbaren die zijn overleden uit eigen persoonlijke kring. Want ik 
weet dat er in families, bij vrienden, buren etc. van onze gemeente 
mensen zijn weggevallen het afgelopen jaar. En daarnaast zijn er 
wellicht ook mensen die het fijn zouden vinden als de naam van 
iemand die hen lief is, maar die al langere tijd geleden overleden is, 
weer eens klinkt, in Godsnaam. We noemen zondag 3 november de 
namen van deze mensen. Gemeentelid, of niet, allemaal mensen 
geliefd door God.

Heeft u iemand die u die zondag wilt gedenken, en vindt u het fijn 
als die naam ook zal klinken in de dienst? Vanaf 20 oktober ligt er 
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een papier bij de in- en uitgang van de Nieuwe Kerk dat u hiervoor 
kunt invullen. U kunt ook namen mailen naar ds. Willemijn; 
predikant@bavo.nl 

De dienst van 3 november zal een dienst van muziek, zingen, stilte 
en woorden zijn. Neem gerust ook mensen uit uw omgeving mee! 
De Oude Bavo Cantorij zal in deze dienst zingen.


Weer aan de slag 
Het voelt goed om weer aan de slag te zijn na mijn zwangerschaps-
verlof. Het is mooi om van veel mensen te horen ‘fijn dat je er weer 
bent!’. Ik vind het ook fijn om er weer te zijn. 

Inmiddels ben ik bezig met het oppakken van de plannen die ik voor 
mijn verlof heb gemaakt; een kring rondom verlies, de cursus Kids & 
Kerk weer starten, nieuwe huiskamerbijeenkomsten, een starters-
kring, samen met Peter en Angeliek mij buigen over het jeugdwerk. 
Genoeg om me mee bezig te houden. U hoort daarover binnenkort 
uiteraard meer. 


Herfstvakantie 
In de week van 21 oktober verblijven wij, traditiegetrouw, op 
Ameland. Wij waaien even uit en genieten van de zee, het strand en 
het gezelschap. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met 
pastor Diane Vonk; d.agvonk@planet.nl, tel: 525 3978.


Ds. Willemijn


Koffie/theemiddag  
Dinsdag 15 oktober 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 31 oktober 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 
Een nieuwe voorzitter  
Na vele jaren voorzitter te zijn geweest van de wijkkerkenraad kan ik 
met genoegen melden dat Stéphan Thijs voorzitter is geworden. Ik 
heb met plezier de taak van voorzitter vervuld. Dat kon dankzij de 
goede samenwerking met Gert Dannenberg als scriba. Hartelijk 
dank voor de samenwerking in al die jaren. Mijn taak als diaken zal 
ik de komende jaren nog graag blijven doen.


Met vriendelijke groet, 

Henk Vonk 


Van de nieuwe voorzitter 
De eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie was ook de 
eerste vergadering van ds. Willemijn na haar verlof. Als bezinnings-
moment deed zij met ons een lectio divina, een meditatieve manier 
van Bijbellezen die in kloosters is ontwikkeld. Op die manier lazen 
wij op een indringende manier Lucas 15: 1-10, de lezing van zondag 
15 september.  

Henk Vonk heeft in deze vergadering letterlijk de voorzittershamer 
aan mij overgedragen. Met bloemen van de kerkenraad en een 
persoonlijk woord en cadeau van Gert Dannenberg werd onze dank 
voor het vele werk van Henk als voortreffelijk voorzitter kracht 
bijgezet. Het is fijn dat Henk zijn werk als diaken blijft voortzetten.

Het was de laatste kerkenraadsvergadering van pastor Angeliek 
Knol, als vervangster van ds. Willemijn. We hebben de afgelopen 
maanden kort geëvalueerd en daarbij vastgesteld dat het van beide 
kanten goed is bevallen. Voor Angeliek is de zin om straks zelf als 
predikant in een gemeente aan het werk te gaan alleen maar groter 
geworden. Dat mogen we als gemeente best als een compliment 
opvatten!

Het is steeds moeilijker geworden om mensen te vinden voor het 
ambt van ouderling of diaken. Dat heeft verschillende redenen, 
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maar vaak blijkt dat men aarzelingen heeft bij een bepaald aspect 
van het werk. Voor de een zijn dat bijvoorbeeld de vergaderingen, 
voor een ander het voorgaan in de eredienst. In de kerkenraad 
wordt nagedacht over een andere invulling van de ambtelijke taken, 
waarbij misschien ook taken en verantwoordelijkheden kunnen 
worden gesplitst. Wanneer de gedachten hierover wat meer 
concreet zijn geworden, zal ook de gemeente in het proces worden 
betrokken.


Stéphan Thijs

� 


Leerhuis  
Vanaf donderdag 3 oktober begint het leerhuis weer op de 
vertrouwde plaats in de Witte Herenstraat 22. Sommige gemeente-
leden doen al jaren trouw mee, anderen hebben laten weten dat ze 
wel aan een leerhuis mee willen doen. Ze zijn van harte welkom.  

Ds. van Kammen heeft laten weten er het komende seizoen geen 
tijd voor te hebben. Dit seizoen wil ik (Diane Vonk) graag met u in 
het leerhuis in gesprek gaan.

Voor wie het leerhuis niet kent: de manier waarop we werken is 
samen een bijbeltekst lezen, soms wordt een korte, summiere uitleg 
door de voorganger gegeven en daarna bespreken we wat iedereen 
raakt, opvalt, waar vragen bij zijn. We gebruiken regelmatig een 
andere vertaling erbij, dat geeft soms een andere kijk. 

Omdat het voor mij nieuw is en we op nieuwe deelnemers rekenen 
zullen we de eerste keer ook vooral kijken hoe we er samen 
leerzame en vruchtbare bijeenkomsten van kunnen maken en een 
bijbelboek kiezen waar we ons dit seizoen in willen verdiepen.

De eerste keer zullen we ons buigen over de kortste brief van 
Paulus, die aan Filemon. 

Even praktisch: we komen samen op een donderdagochtend in het 
bijgebouw van de Lutherse Kerk. We starten om 10.00u. Een 
kwartier van tevoren is de koffie en thee klaar. Rond half 12 gaan we 
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naar een afronding.

De volgende twee data in 2019 zijn: 31 oktober en 28 november.

Vanaf januari 2020 proberen we weer op de eerste donderdag van 
de maand bij elkaar te komen. Voor meer informatie kunt u bij mij 
terecht.


Met een hartelijke groet, 

Diane Vonk (tel. 5253978)

� 


Groetenkaart 
Vanaf oktober gaan we weer beginnen met het versturen van een 
groetenkaart aan één van onze gemeenteleden die om wat voor 
reden dan ook niet meer naar de diensten kunnen komen als teken 
van onze verbondenheid met hen. Ali Schaafsma heeft dat jaren 
gedaan en nadat zij er vanwege haar gezondheid mee moest 
stoppen is dat stil komen te liggen. Dat is jammer.

Voorlopig versturen we één keer in de maand een kaart naar iemand 
uit onze gemeente en het is fijn als zo veel mogelijk mensen daar 
hun naam opzetten. We doen dat op de zondag dat we ook de 
Maaltijd van de Heer vieren. De eerste keer is het dus op 20 
oktober. De kaart zal als vanouds op de tafel liggen bij 
binnenkomst.

Voorlopig neem ik deze taak op me en zorg ik voor de namen en 
adressen. Als er iemand in de gemeente is, die dit taakje op zich wil 
nemen dan hoor ik dat graag.


Met een hartelijke groet vanuit het pastoraal team, 

Diane Vonk

� 
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Actie schoenendoos 
Beste mensen,

Net als andere jaren verwacht u hier een stukje over de actie 
schoenendoos. Helaas is Edukans met deze actie gestopt. Bijna 25 
jaar hebben we  daar met   elkaar aan mee gedaan en menige doos 
versierd en gevuld op mogen sturen. Ik wil iedereen dan ook 
hartelijk danken voor zijn of haar inzet. Zonder jullie hulp was het 
niet gelukt.

Of er een vervolgactie of iets met een andere opzet komt weet ik 
nog niet. Maar zodra er iets bij mij bekend is laat ik het weten.


Groet,

Ineke Leeuwenstein

� 


Van de diaconie 
Koffie en thee voor Stem in de Stad 
Onlangs kreeg de wijkdiaconie het herhaalde verzoek om (fairtrade) 
pakken koffie en thee in te zamelen voor Stem in de Stad. Graag 
geven we dat verzoek aan u door om op elke eerste zondag van de 
maand een pak koffie of thee in te leveren in de mand onder de 
liedboeken. Hierdoor kan Stem in de Stad gastvrij zijn en een kopje 
koffie aanbieden aan alle bezoekers. 


Namens de diaconie,

Henk Vonk


Verzoek van de broodbankcommissie  
We gaan advent 2019 aan de slag met het achtste werk van 
Barmhartigheid: ‘'Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeen-
schappelijk huis, de aarde waarop wij leven.’’ Dit initiatief is op 18 
juni 2015 gepubliceerd door Paus Franciscus en is een grote 
paraplu over de andere zeven werken van Barmhartigheid: Het 
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houdt in dat wij de zorg voor de mensen op deze aarde dragen. Dat 
zullen wij ook vooral samen moeten doen. Dat betekent aandacht 
voor de natuur; de dieren, planten, insecten en de mens. Op de 
zaterdagen 30 november, 7 en 14 december worden niet alleen de 
bekende broodjes verkocht. Er is ook een belevingsmarkt rond het 
koor in de Bavo waar u later meer informatie over krijgt. In de 
voorbereiding vraagt de commissie:

a) Wie wil zijn behang-klaptafel uitlenen?

b) Wie heeft stof ter beschikking om broodzakken van te maken? 
Uw reacties zijn welkom bij Henk Vonk tel. 5253978 of  
h.vonk3@icloud.com. Namens de broodbankcommissie hartelijk 
dank. 

� 


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

4 augustus € 225,07 € 151,96

11 augustus € 242,71 € 158,56

18 augustus € 452,67 € 353,77

25 augustus € 150,94 € 135,59
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Collectedoelen  

� 


Protestantse Gemeente 

Vorming & Toerusting 
Wie was Jezus? 
Rinze Marten Witteveen over De historische Jezus

De bijbel is geen geschiedenisboek, maar een boek van 
verkondiging. Dat onderscheid is in de kerk heel lang niet gemaakt: 
geschiedenis en verkondiging vielen samen. Dat werd pas anders in 
de 18e eeuw, met de Verlichting, toen ‘de mens zijn door hem zelf 
veroorzaakte onmondigheid aflegde’, zoals Kant het verwoordde.  
De nieuw verworven mondigheid hield geen halt voor de Bijbel. Men 
stelde vragen over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en 
vooral van de Evangeliën. Geven de Evangeliën een betrouwbaar 
beeld van Jezus zoals hij werkelijk is geweest? Of is ‘de echte 

Datum Collectes

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

2e Kerk - Kerk en Israël - Leren door ontmoeting 
en dialoog

20 oktober 1e Diaconie  - Ondersteuning diaconie Haarlem

2e Kerk

27 oktober 1e Diaconie - Nederlands Bijbelgenootschap

2e Kerk

3 november 1e Diaconie - Straatpastoraat

2e Kerk - Najaarszendingsweek - Onderwijs voor 
groeiende kerk Zambia
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Jezus’ ondergegaan in de verhalen die de evangelisten over zijn 
leven vertellen?  
Ook de verhalen over de wonderen van Jezus werden in het licht 
van de voortschrijdende natuurwetenschappelijke kennis als een 
probleem gezien. En als je ervan uitgaat dat de vier evangelisten 
hun eigen visie op Jezus geven, is het dan mogelijk om achter de 
evangeliën de mens te vinden met wie het christendom begon? 
Dit soort vragen, die nu niet meer weg te denken zijn uit de 
nieuwtestamentische wetenschap, zal ds. Rinze Marten Witteveen 
bespreken op 29 oktober.


Datum: dinsdag 29 oktober 2019, 20.00u 
Plaats: Consistorie van de Grote Kerk 
Toegang: vrijwillige bijdrage


Het kleine meisje van meneer Linh 
Muzikaal verteltheater

Het verhaal begint in Vietnam. Meneer Linh vlucht na een 
bombardement samen met zijn kleindochter het land uit. Na een 
lange boottocht komen ze aan in een Franse havenstad, waar ze 
onderdak vinden in een asielzoekerscentrum. Op een dag vindt er 
een bijzondere ontmoeting plaats. 
Het is een verhaal over ontheemd zijn, vriendschap, schuld en 
hoop, gebaseerd op de gelijknamige novelle van Philip Claudel. Met 
spel van Thea Rijsewijk en dwarsfluitmuziek door Ric Stokes. 
Zie: www.muzikaalverteltheater.nl/linh. Deze avond organiseren we 
samen met Inspirerende Bronnen Schalkwijk.


Datum: woensdag(!) 6 november 2019, 20.00u 
Plaats: Nieuwe Kerk 
Toegang: vrijwillige bijdrage


Clazien Verheul

� 
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Biblereadings  
Nieuwe serie Bijbelavondjes in 
The Irrational Library in de 
Doelstraat. Al weer het achtste 
seizoen. Ken je mensen voor 
wie de kerk misschien te 
spannend is, maar die wel eens 
gezamenlijk in de bijbelverhalen 
willen duiken? Nodig ze dan uit!


Tom de Haan


�
Gedenk je geliefden 
De dood is nooit ver weg. En toch lijkt het alsof er maar bar weinig 
plaats voor is. Na de eerste bijeenkomst in 2018, biedt de Grote 
Kerk op zondagmiddag 3 november opnieuw een dak voor wie de 
dood kent.

Het is in de kerk een goede traditie om in de donkerste dagen van 
het jaar stil te staan bij hen die stierven. In veel kerken worden dan 
namen genoemd en kaarsen aangestoken. Dan blijkt telkens hoe 
goed het is om de naam van die ene te laten klinken. Juist omdat 
de wereld om je heen die naam allang vergeten lijkt of geen ruimte 
meer biedt voor jouw verlies.

Als stadsdominee wil ik deze traditie toegankelijk maken juist ook 
voor mensen die geen lid van een kerk zijn. Zodat de naam van haar 
of hem nog één keer hardop mag klinken en je een kaarsje kunt 
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branden. Ook stadsdichteres Willemien Spook en violiste Suzanne 
Groot werken mee deze viering.

Geef uiterlijk zaterdag 2 november de naam of namen door die voor 
jou genoemd moeten worden, via haarlemkerk@gmail.com of 
Facebook.

Voorafgaand aan de viering kun je bij de ingang ook nog één of 
meerdere namen doorgeven.

Neem op zondagmiddag 3 november dus de tijd om stil te staan bij 
wie je bent verloren en kom naar de Grote Kerk. Ingang aan de 
Oude Groenmarkt.

Aanvang 16.00u, deuren open om 15.45u.


Ds. Tom de Haan

� 


Oproep vanuit de Janskliniek 
In verpleeghuis Janskliniek wordt elke zondagmorgen een viering 
gehouden voor de bewoners en cliënten. Samen met voorgangers 
en organisten maken vrijwilligers dat mogelijk. Om dat te kunnen 
blijven doen zijn we op zoek naar: nieuwe vrijwilligers die eens per 
maand willen helpen om bewoners te begeleiden naar en tijdens de 
kerkdienst. Na de viering en de koffie brengt u ze weer terug naar 
hun woning. De ervaring leert dat het dankbaar werk is en veel 
voldoening geeft.


Ik zie uit naar uw reactie, 

Carla van Drie, geestelijk verzorger Janskliniek, 

bereikbaar via telefoon 8914000 of mobiel: 06 18554328,  
email: carla.vandrie@kennemerhart.nl

� 
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Oecumene 

Even (opnieuw) voorstellen 
Lize de Regt 
Voor velen van u ben ik geen onbekende meer, maar sinds 1 juli 
jongstleden heb ik in kerkelijk verband een andere rol op mij 
genomen, namelijk die van de nieuwe secretaris van de Raad van 
Kerken te Haarlem. Bij de Raad van Kerken-Haarlem zijn ca. 20 
kerken aangesloten.

Onze doelstelling is drieledig, te weten:


• het bevorderen van samenwerking met en streven naar 
eenheid tussen de diverse kerken, 


• het bevorderen van de gezamenlijke dienst van de kerken aan 
de samenleving en 


• het bevorderen van de ontmoeting met mensen van andere 
religieuze achtergrond en/of cultuur.


De RvK Haarlem vergadert ongeveer drie keer per jaar.


Voorbeelden van activiteiten: Kerkennacht, het “Familiediner” (drie 
keer gehouden) en het houden van oecumenische vieringen.

Gelukkig hebben we wat fondsen en juist daardoor zijn we wat 
actiever geworden met het besteden van gelden. Voorbeelden 
hiervan zijn:


- het ondersteunen van de Vredesweek (22 t/m 29 september 
2019)


- het financieel helpen bij de Vastenmaaltijd (project van de 
Evangelische Broedergemeente)


- het financieel ondersteunen van Haarlem Mozaïek (maaltijd 
voor nieuwe Haarlemmers).
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Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Raad van 
Kerken: www.kerkpleinhaarlem.nl


Hartelijke groet, Lize de Regt 

rvkhaarlem@gmail.com

� 


Vanuit Stem in de Stad 
Beste lezeressen en lezers van dit kerkblad,

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik 
mij aan u voor te stellen. Mijn naam is 
Marleen Wijdeveld en sinds 1 juni als coördi-
nator Ontmoeten en Inspireren werkzaam bij 
Stem in de Stad. Met deze indiensttreding is 
een grote persoonlijke wens van mij, als 
Haarlemse in hart en nieren, in vervulling 
gegaan. 

Begin jaren negentig kwam ik voor het eerst 
in aanraking met Stem in de Stad en nadien 

regelmatig bij allerlei activiteiten van diaconale en maatschappelijke 
aard. Iedere keer werd ik bevestigd in mijn wens een rol van 
betekenis te mogen spelen voor deze mooie organisatie. 

Mijn loopbaan in de maatschappelijke opvang bracht mij als 
vrijwilliger bij Stichting De Regenboog, inloophuis De Kloof en het 
Drugspastoraat Amsterdam, later als betaalde kracht bij HVO-
Querido en nu bij Stem in de Stad. 

Het doet mij goed om te merken dat Stem in de Stad ook voor u, 
gemeenteleden en parochianen in Haarlem, veel betekent. En dat u 
met elkaar zorgt draagt voor het gastvrije kopje koffie voor de 
bezoekers van ons Aanloopcentrum. Wij danken u daarvoor heel 
hartelijk en ontvangen deze graag. Op dit moment is er, met de 
naderende herfst en winter, ook behoefte aan slaapzakken en 
tentjes voor die bezoekers die helaas buiten de nachten door 
moeten brengen. Namens hen dank ik u hiervoor ook zeer hartelijk.
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Als u in de stad bent, kunt u natuurlijk altijd even binnenlopen voor 
een praatje en een kopje koffie of thee.


Tot ziens!

Marleen Wijdeveld

� 


Oecumenische ontmoetingsdag 
Kijken over muren heen - Kennismaking met het leven van en 
de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland 
Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 
11 oktober 2019 in samenwerking met de Diaconale Stichting 
Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland de 
oecumenische ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken 
bij het werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel 
Complex Zaanstad. 


Tijd: vrijdag 11 oktober 11.00 – 15.00u Ontvangst vanaf 10.30u

Locatie: Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J. Allanstraat 
185, Westzaan


Aanmelden kan via onze website:

 www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de agenda vindt u het 
uitgebreide programma. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. 
Telefoon: 06-55884486.

  

Van de Torens geblazen �21 oktober ‘19

https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact
https://www.oecumenischplatformnh.nl/agenda
mailto:info@oecumenischplatformnh.nl


Ingezonden 

Nieuwe Kerk Concert 
'Nana' Ketevan Roinishvili (cello) , Daniel Kool (piano) 
Zaterdag 26 oktober, aanvang: 15.30u

Toegang: vrij (collecte bij de uitgang).


Ivana Alkovic en Maarten den Hengst - Pianoduo Amacord

� 


De Paaslach 
Thema van de monumentendagen dit jaar was ‘Plekken van plezier’. 
Bij het nadenken over plezier in de kerk ontdekten wij de Paaslach: 
priesters in de Middeleeuwen (en ook later) vertelden op 
Paasochtend moppen om de gemeente vrolijk te stemmen.

Het resultaat: In de kooromgang van de Bavo hangen moppen en 
cartoons, die hopelijk een (paas)lach teweeg brengen.

drie voorbeelden hier:
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Rosmarie Neff

� 
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De predikant stond na de dienst bij de uitgang om mensen 
een hand te geven.


Zo kwam er ook een jonge man van rond de dertig naar hem 
toe. De predikant gaf hem een hand en zei:


'Het wordt tijd dat je toetreedt tot het leger van de HEER.'

De jongeman zei:'Daar ben ik al lid van.'


Waarop de predikant zei:

'Maar ik zie je zo weinig, slechts met Kerst en Pasen’


'Dat klopt' zei de jongeman:

'Ik behoor tot de geheime dienst.’



Digitale grafiek – Pieter Berkhout 
Van 21 oktober tot en met 24 november zal in de kooromgang werk 
te zien zijn van de Haarlemse kunstenaar Pieter Berkhout.

Pieter Berkhout heeft in de afgelopen jaren als schilder en tekenaar 
zijn mogelijkheden uitgebreid met camera en computer. In de kerk 
exposeert hij resultaten van deze nieuwe richting als "digitale 
grafiek". Dat wil zeggen dat hij de werken beschouwt als etsen of 
litho's, maar dan gemaakt met de computer. Het zijn abstracte 
werken op groot formaat geprint. Berkhout hoopt dat de symbolen 
en vormen appelleren aan ons universele gevoel en dat ze oproepen 
tot contemplatie. Hij stimuleert de kijker om het werk intuïtief te 
beleven zonder een letterlijke betekenis er in te willen zien. "Op een 
gegeven moment voel je wat het verbeeldt, maar als iemand het je 
vraagt, dan weet je het niet".  

Van de Torens geblazen �24 oktober ‘19



Pieter Berkhout heeft zich na zijn studie aan de Rietveldacademie 
als beeldend kunstenaar aanvankelijk in Amsterdam gevestigd. In 
1991 heeft hij in Haarlem de kunstacademie opgericht samen met 
Fokelien Faber. Momenteel woont en werkt hij in Haarlem.

 

De Bavo zal in het weekend van de Kunstlijn (2/3 november) ook op 
zondag open zijn.

 

Namens de Expositiecommissie,

Aly Speelman


�  
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Volgend kerkblad 
Het kerkblad wordt voor de eerste zondag van de volgende 
maand |(digitaal) verspreid. De uiterste inleverdatum voor het 
eerstvolgende wijkblad (november):  


donderdag 24 oktober 2019 
Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig aan te leveren. 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 Stéphan Thijs

(voorzitter)

voorzitter@bavo.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:voorzitter@bavo.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

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:hcvdlaan@planet.nl
mailto:kerkblad@bavo.nl
mailto:info@stemindestad.nl
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