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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 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

Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709

Zondag 10 november 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij

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

Autodienst: Hans Klarenberg 

tel: 06-47948802


Zondag 17 november 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

Ds. W. van Dijk-Heij

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

tel.: 5275292


Zondag 24 november 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. M.J.L. de Waal

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

tel: 06-27255945

Zondag 1 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

1e Advent 
Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945



Bijzondere diensten  
Diensten Janskliniek 10.30u 

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

Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u 

Zondag 3 november Pastor G. Zaal / RK

Zondag 17 november Mw. C. van Drie

Zondag 1 december Pastor G. Zaal / RK / 1e Advent

Zondag 17 november Ds. J. van Aller. m.m.v. Interkerkelijk koor 
Aalsmeer 
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Bij de ‘gedachteniszondag’ 
In de maand november gedenken we in de kerk samen de 
overledenen. De namen uit nabije kring klinken opnieuw en er 
worden lichtjes ontstoken. Een wijze van koesteren en uiting 
geven aan hoop en vertrouwen. Zichtbaar maken dat ze in de 
liefde van God thuis gekomen zijn.  

Het verlies van een geliefde heeft een invloed die je niet kunt 
voorzien. Net vorige week liet radioman Frits Spits zich interviewen 
over het boek dat hij schreef over zijn Greetje. Hij kan niet anders. 
Het geeft hem lucht en woorden om erover te praten en over de 
muziek die hem helpt. De overlevende spreekt uit dat het 
onverdraaglijk is dat alles maar verder gaat terwijl de geliefde er niet 
meer in deelt. Het ervaren dat wie jij was, er niet meer is, nu zij/hij er 
niet meer is. De vertrouwde, bekende liefdesrelatie is weg. Soms 
komt de gedachte op dat dan misschien alles tevergeefs is 
geweest. Als het immers voorbij kan gaan. 

Kan een Bijbelse gedachte hier een weg wijzen? In eerste instantie 
valt op dat personages in de bijbelverhalen aan het einde van hun 
leven komen en ter ruste gaan bij hun voorouders. In de boeken 
over en van de profeten krijgt het spreken over leven en dood een 
toegespitste inhoud. Dat begint al bij Mozes die de mensen een 
keuze voorhoudt (in het vijfde bijbelboek Deuteronomium hoofdstuk 
30). Hier krijgt LEVEN de betekenis van zich met hart en ziel 
toewijden aan God en dan blijft de dood achter als houding van 
afkeer van God om andere goden te vereren. Toegepast op de 
wijsheidsteksten is er leven in overvloed voor wie het aandurft om 
zich in wijsheid te ontwikkelen. Maar de dwaze zet haar/zijn hart er 
niet op om inzicht te vergroten en blijft in doodsheid achter. In de 
evangelieverhalen zet deze lijn zich door. De ontmoetingen die 
Jezus heeft, gaan over leven en dood. Jezus roept mensen weg uit 
dorheid van schaamte en schuld naar een bevrijd bestaan en naar 
een nieuw leven. 
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Dit onderscheid tussen onze persoonlijke ervaringen met leven en 
dood en hoe in bijbelse teksten over leven en dood wordt 
nagedacht, hecht ons persoonlijk leven en lijden vast aan ons leven 
met God. Wij koesteren de namen en herinneringen van wie ons lief 
zijn en tegelijk zoeken we naar wie we zelf nu op dit moment zijn. 
Het verlies van een geliefde stelt ons vertrouwen op de proef. We 
zijn er immers zelf mee verloren geraakt. Hoe vinden we de weg 
naar het leven terug? Hoe het gebeurt is onhelder, maar het komt, 
dat de eerste stap gezet wordt om verder te gaan. In psalm 103 is 
het vluchtige leven van wie wij zijn, vervlochten met de liefde en de 
belofte van wie God is, van generatie naar generatie. Zo kleurrijk als 
het leven zelf.


Met vriendelijke groet, 

Do Kisjes-de Vries

� 
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Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bijzonderheden bij de erediensten 
Zondag 3 november zal in het teken staan van de gedachtenis van 
overleden geliefden. Ds. Willemijn zal voorgaan in deze viering. 
Heeft u iemand die u die zondag wilt gedenken, en vindt u het fijn 
als die naam ook zal klinken in de dienst? Voorafgaand aan de 
dienst kunt u dat dan doorgeven. 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.

De dienst van zondag 10 november zal in het teken staan van 
komende en aftredende ambtsdragers; Maria de Kleijn zal worden 
bevestigd als kerkrentmeester en we zullen afscheid nemen van 
Henk Dekker en John Helsloot als respectievelijk kerkrentmeester 
en diaken. Ds. Willemijn gaat voor in deze dienst.

Op zondag 1 december zal het eerste lichtje op weg naar Kerst 
ontstoken worden. Door de donkere dagen van deze maand heen 
zullen we steeds meer lichten aansteken en daarmee ook uiting 
geven aan het geloof dat het licht het wint van het donker en maken 
we plaats voor licht in ons eigen leven en hart. De kinderen starten 
deze zondag het adventsproject. Zo gaan we samen op weg naar 
het Kerstfeest. Ds. Willemijn gaat in deze viering voor.
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Cursus Kids & Kerk 

Aanmelden kan bij ds. Willemijn predikant@bavo.nl of Peter van der 
Beek: jeugdpastorpeter@gmail.com


Retraite pastores  
Afgelopen 15 en 16 oktober waren wij als pastores van de PGH 
samen 24 uur op retraite in Hilversum. We hadden het geluk te gast 
te zijn bij onze eigen Nadia in haar klooster Casella. Wat een 
prachtige gebouwen en omgeving! De gastvrijheid straalde er aan 
alle kanten vanaf; niet alleen vanwege het prettige gastenverblijf en 
de lekkere maaltijden, maar ook in de vieringen die we bijwoonden 
werden we direct gevraagd mee te doen door gebeden uit te 
spreken of teksten voor te lezen. Heel bijzonder.

Vorig jaar tijdens de retraite hebben we veel tijd besteed aan het 
leren kennen van elkaar aan de hand van onze biografie. Dit jaar 
hebben we onze tijd als team gebruikt om te praten over onze 
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Cursus Kids & Kerk  
Op de Kids & Kerk cursus ontdek je de basics van kerk, Bijbel & christelijk geloof.  
 
Vanaf 4 november, 6 keer op maandagmiddag.  
In het wijkgebouw aan het Nieuwekerksplein. 
 

Meld je nu aan!   

mailto:predikant@bavo.nl
mailto:jeugdpastorpeter@gmail.com


inspiratie-bronnen. Het bracht mooie gesprekken op gang naar 
aanleiding van de symbolen die we meebrachten; een boekje, lied, 
gedichtenbundel, wandelschoen, knuffel van Jezus etc. Het waren 
uren die ons als team weer dichter bij elkaar hebben gebracht. We 
kwamen tot de conclusie dat we het fijn vinden om als team samen 
te werken. Wij hebben een klik!


  
v.l.n.r.: Angeliek, Diane,Egbert, Tom, Peter en Jan 

Willemijn, Nadia en Do 

Ds. Willemijn


In Memoriam Jan Geursen, emeritus predikant 
26 november 1935 – 6 oktober 2019 
Het volkomen onverwachte overlijden van Jan Geursen heeft ons 
erg aangegrepen. Dat hij deel uitmaakte van onze kring betekende 
veel voor ons. Hij was bescheiden en bedachtzaam aanwezig, maar 
ook met een grote bewogenheid, die soms met profetisch vuur tot 
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uiting kon komen. Iemand noemde hem op de dag van zijn 
begrafenis niet ontoepasselijk “de kleine profeet”. Al vroeg kreeg hij 
van zijn leermeesters op catechisatie en in de collegezaal de 
woorden van (de kleine profeet) Micha ingeprent: “Hij heeft u 
bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt: 
niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en 
ootmoedig te wandelen met uw God.”(6:8) En – zei een van hen – 
vergeet niet: “Het is de Heer, die het recht der armen, der 
verdrukten gelden doet!” (Psalm 146) Zij hebben hem voor de 
theologie laten kiezen. Maar het had ook de muziek kunnen zijn – 
want in zijn emeritaat hebben wij hem nog leren kennen als een 
attent (kerk)organist en componist. Wij zijn blij met zijn keuze: met 
hart en ziel was hij theoloog en predikant. Zo was hij in ons midden, 
met zijn vaak treffende opmerkingen, waaruit je kon opmaken 
hoeveel hij had gelezen en verwerkt, en met zijn hartelijke aandacht 
voor de ander. Wij hebben veel van hem geleerd en genoten van zijn 
gezelschap. We denken met dankbaarheid terug aan deze dierbare 
collega en vriend. Moge hij leven in het Licht!

 

Namens zijn zusters en broeders in het ambt, 

Hans van der Heiden


De dankdienst voor zijn leven, op 11 oktober in de Grote Kerk, werd 
geleid door ds. René van den Beld en ingetogen begeleid door 
organist Anton Pauw.

� 


Koffie/theemiddag  
Dinsdag 19 november 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.
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Leerhuis 
Donderdag 28 november van 10.00-11.30u Leerhuis in het 
bijgebouw van de Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22. We lezen 
verder in de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Nadere 
informatie bij Diane Vonk, tel.: 525 39 78. 


Gemeentemaaltijd 
Donderdag 28 november 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. 

� 


Van de wijkkerkenraad 
In de kerkenraadsvergadering in oktober zijn we begonnen met de 
vraag aan elkaar ‘hoe gaat het met je?’ Zo proberen we met elkaar 
bezig te zijn op een manier die verder gaat dan het aflopen van een 
agenda. Het bezinningsmoment draagt daar ook aan bij. We 
bespraken in dat kader de dingen die voldoening en inspiratie 
geven in het werk als ambtsdrager.

De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om met de PGH  
deel te nemen aan de actie De Groene Kerken. Dit is een initiatief 
van Kerk in Actie en Tear. Zij willen stimuleren dat kerken duurzamer 
en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame 
expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. Een Groene Kerk zet 
tenminste één duurzame stap per jaar. Het daadwerkelijke 
‘vergroenen’ van de kerken is ingedeeld in de volgende thema’s:

1.	 geloof en inspiratie,

2.	 energie en klimaat,

3.	 schepping en natuur,

4.	 bewust inkopen,

5.	 omgaan met geld en

6.	 beleid en aanpak.

Veel van deze stappen zullen voor de vier wijkkerken worden 
opgepakt door het College van Kerkrentmeesters.  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Wij zullen als wijkkerk(enraad) ons richten op de thema’s 
‘Schepping en natuur’ en ‘Geloof en inspiratie’.

In de ‘even bijpraten’ sessie eerder dit jaar is vanuit de gemeente de 
wens naar voren gebracht om een plek in de kerk in te richten waar 
stil kan worden gestaan bij het begin en het einde van het leven. De 
kerkenraad wil graag invulling geven aan deze wens en zal een 
projectgroep formeren die de opdracht krijgt om een voorstel te 
doen voor de inrichting van een gedachtenishoek.

Tenslotte is in deze vergadering ook de startzondag/kerkproeverij 
geëvalueerd. Er zijn mooie ontmoetingen geweest. Uit de reacties 
van onze gasten bleek dat wij als kerkgemeenschap iets heel moois 
te bieden hebben voor mensen die daar voor open staan.


Stéphan Thijs

� 


Doorpraten over… christelijke meditatie 
Wat is christelijke meditatie eigenlijk? Hoe doe je dat en wat brengt 
het je? Je bent van harte welkom om te komen doorpraten over 
Christelijke meditatie en mee te doen aan een Lectio Divina.  


Vanuit de wens om generatiegenoten uit de kerk te leren kennen en 
samen door te praten over de thema’s van leven, geloof en traditie, 
is vanuit de wijk Centrum het initiatief genomen om dertigers en 
veertigers (ongeveer) bij elkaar te brengen.  

‘Doorpraten over… christelijke meditatie’ staat gepland op dinsdag 
19 november van 20.00 – 22.00u 

Voor wie: iedereen die zich verbonden voelt of wil voelen met de 
PGH.  

Dus: wil je ook wel eens met anderen in gesprek? Wil je gemeente-
leden beter leren kennen? Meld je dan aan voor een inspirerende 
avond.
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Waar: Nieuwe Kerksplein 28 (naast de Nieuwe Kerk)

Aanmelden: We vinden het fijn om te weten wie er komen, stuur 
daarom een mailtje naar barbaravandepol@gmail.com


Barbara van de Pol

� 


Adventsopenstelling 2019 
Binnenkort kunt u genieten van warme koffie en chocolademelk, 
sfeervolle muziek, interessante rondleidingen en prachtige decoratie 
tijdens de Adventsopenstelling in de Bavo. Dit jaar met een vol 
programma van getalenteerde musici en enthousiaste koren. Verder 
zal ook het Müllerorgel klinken en is er zelfs een excursie mogelijk 
naar dit indrukwekkende instrument. De slinger van Foucault zal 
natuurlijk ook weer zwaaien. Verder is er voor de kleinen een 
knutseltafel en kerstverhalen op zolder.

Kijk hieronder voor het programma van 30 november. Uiteraard is 
de toegang weer gratis. De tientallen vrijwilligers verwelkomen u 
graag.


Tot ziens! 

Nadia Kroon


Programma zaterdag 30 november 
13.00-13.30u  	Bespeling Müllerorgel	

13.30-14.30u 	Opening Broodbankactie 

14.30-14.45u 	Slingerproef van Foucault 

15.00-15.30u	 Clavis Ensemble strijkorkest 

15.45-16.15u  Carol Singers  uit Heemskerk  

� 
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Broodbankactie 2019 
De broodbankactie staat ieder jaar in het teken van één van de 
Werken van Barmhartigheid. Dit jaar is het thema; Zorg voor de 
mens en de aarde: ons gemeenschappelijk ‘huis’. Dit is het 8e Werk 
van Barmhartigheid dat in 2015 is ingesteld door Paus Franciscus

De openingsmanifestatie van de broodbankactie is op zaterdag 30 
november om 13.30u in de Grote Kerk. Leerlingen van het Eerste 
Christelijk Lyceum o.l.v. Christa Filius verzorgen de opening waarin 
alle Werken van Barmhartigheid zullen worden getoond. Aansluitend 
leest de stadsdichter Willemien Spook het Broodbankgedicht 2019 
voor. 

De opbrengst gaat enerzijds naar het opknappen van Thijsse’s Hof 
waar schoolklassen milieu-educatie aangeboden krijgen, anderzijds 
naar het milieuvriendelijke opleidingsrestaurant ‘Smaak’ voor 
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Met de aankoop van een broodje steunt u deze goede doelen. De 
bakkers van Van Vessem bakken deze broodjes in hun vrije tijd voor 
de verkoop op 30 november, 7 en 14 december.

In de kerk wordt op 30 november en 7 december een belevings-
markt Duurzaamheid gehouden, die ook in het teken staat van 
bovengenoemd thema.

Op de markt rond het koor vindt u uitleg over het werk van Thijsse’s 
Hof en opleidingsrestaurant Smaak. U kunt ook ervaren hoe u in het 
kader van duurzaamheid iets kunt doen in relatie tot de zeven  
werken van Barmhartigheid, zoals bijvoorbeeld: het eten van eerlijke 
groenten, het hergebruiken van kleding en kaarsvet, het gebruik van 
Haarlems Hout en het verminderen van het gebruik van plastic.

De actie wordt gedragen door de diaconieën van de PGH en de 
Lutherse Gemeente.


Voor meer informatie over de broodbankactie kunt u kijken op: 
https://www.bavo.nl/nieuws/broodbank-actie-2019-op-de-
adventszaterdagen-in-de-bavo/
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Namens de broodbankcommissie, 

Henk Vonk


� 


� 


Terugblik zomeravondmuziek 
Het was weer een mooi zomeravondmuziek-seizoen 
Het is weer voorbij. Op zondag 29 september sloot het Ensemble 
Quadrivium het seizoen 2019 van de Zomeravondmuziek met een 
mooi optreden af. Anton Pauw had voor 2019 weer een gevarieerd 
en  hoogkwalitatief programma samengesteld. En dat vertaalde zich 
in de belangstelling voor de vespers. Er waren dit jaar grote 
publiekstrekkers met het Choir of St. Peterschurch (350), het 
Hoorns Byzantijns mannenkoor (220) en het koor van de Engelse 
Kerk & Anglican Singers (220). Al met al goed voor bijna 35% van 
het totaal aantal bezoekers van dit jaar. 
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Het gemiddeld aantal bezoekers lag dit jaar iets lager dan in 2018, 
maar wel ruim hoger dan in de jaren voor 2018. De ‘augustus-
onderbreking’, die met ingang van 2018 voor twee jaar wordt 
beproefd, lijkt geen merkbaar resultaat te hebben op de 
bezoekersaantallen in de maand september.  

In publicitair opzicht was het ook een vruchtbaar jaar. De 
berichtgeving op de Facebook-pagina van de Grote Kerk werd 
goed gevolgd en ook de huis-aan-huisbladen en het Haarlems 
Dagblad besteedden vrijwel elke week aandacht aan een vesper. 
Daar zijn we blij mee, want dat werkt ook mee aan de ‘smoel’ van 
onze wijkgemeente. 

Dit jaar is er bewust voor gekozen om wat in te teren op de 
financiële reserves, die in de loop van de jaren zijn opgebouwd. We 
willen de vespers vanuit de opbrengst van de collectes en giften 
financieren, uiteraard met een gezonde buffer om grote tegenvallers 
op te vangen, of anders gezegd ‘levende muziek van levend geld’. 

We zijn en blijven natuurlijk erg dankbaar voor alle gulle giften. Met 
hogere inkomsten kunnen we weer kwalitatief betere en/of grotere 
gezelschappen de Bavo binnenhalen. Ook zijn we dankbaar voor de 
inzet van allen voor en achter de schermen, zoals de vrijwilligers, de 
ambtsdragers, de Vrienden van de Grote Kerk, de voorgangers en 
de kosters, die er elk jaar voor zorgen dat de vespers succesvol 
zijn. 

We hebben nu alweer zin in het seizoen 2020 en hopen u dan (weer) 
te treffen!


Namens de zomeravondmuziek-commissie,

Erik van der Starre

� 
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Persoonlijke terugblik van Marleen 
Het was volgens mij een geslaagde ochtend. Na een prachtige 
viering, met zang van Pieter Stam kwam het Startzondag-
programma na de dienst.

Ik heb met Marianne Immink het onderdeel 'Tableau Vivant' geleid.

Helaas hadden we de 1e ronde geen bezoekers. We zijn toen zelf 
aangeschoven bij Godly Play, verhaal over Esau en Jacob. Was erg 
mooi.

In de tweede ronde hadden we gelukkig wel deelnemers.

De deelnemers mochten als groep één verhaal uitkiezen. In de 
verhalen ging het over 'ontmoeten'. Ze konden kiezen uit:

1.       Jozef ontmoet zijn broers,

2.       Verloren zoon,

3.       Jezus bij de put ontmoet Samaritaanse vrouw en

4.       Bruiloft te Kana.

Ze kozen voor het verhaal van de verloren zoon. De groep heeft na 
overleg een prachtig tableau vivant opgesteld. 
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De opdracht die de groep aan de gemeente mee wilde geven: God 
is blij met al zijn/haar kinderen. Je kunt altijd opnieuw beginnen! 
Amen 

Met vriendelijke groet, 

Marleen van Anken

� 


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

1 september € 237,66 € 170,15 € 400,31

8 september € 159,71 € 120,51 € 524,84

15 september € 210,65 € 148,25 € 279,71

22 september € 163,92 € 108,05 € 385,27

29 september € 279,62 € 130,37 € 242,51
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Collectedoelen  

� 


Datum Collectes

3 november 1e Diaconie - Straatpastoraat

2e Kerk - Najaarszendingsweek - Onderwijs voor 
groeiende kerk Zambia

10 november 1e Diaconie  - Dankdag - Lang leve de 
zelfhulpgroep 

2e Kerk

17 november 1e Diaconie

2e Kerk

24 november 1e Diaconie

2e Kerk - Plaatselijk gemeentewerk

1 december 1e Diaconie - Kerstbijdrage - Voor alle mensen 
die financiële hulp krijgen van de diaconie en het 
noodfonds van de kerken willen wij met kerst iets 
extra geven. 

2e Kerk -Missionair werk en kerkgroei
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Protestantse Gemeente 

Vorming & Toerusting 
Het kleine meisje van meneer Linh 
Muzikaal verteltheater woensdag 6 november, 20.00u, Nieuwe Kerk  
(zie vorig kerkblad voor meer informatie). 


De wet en het hart 
Een avond over asielrecht met burgemeester Jos Wienen 
De piek van de vluchtelingenstroom naar Europa van 2015 ligt 
alweer jaren achter ons. Maar de vragen rond asiel en asielrecht zijn 
niet verdwenen. 

De burgemeester van Voerendaal haalde in 2016 zelf een gezin uit 
de noodopvang en hielp ze onderduiken. In 2018 speelde de vraag 
of Lili en Howick in Nederland mochten blijven. En de Bethelkerk in 
Den Haag werd vorig jaar wereldnieuws door het Armeense gezin 
Tamrazyan met succes kerkasiel te verlenen. 

Wat is onze houding tegenover deze kwesties? Speelt je geloof een 
rol bij zulke vragen? En hoe zit dat als je burgemeester bent?

Burgemeester Jos Wienen, vanuit zijn vorige standplaats Katwijk 
bekend met vluchtelingenopvang en de daaraan verbonden 
discussies, ontving in 2016 de VluchtelingenWerkAward voor 
'Burgemeesters met lef'. Op 27 november spreekt hij in de Nieuwe 
Kerk over de vragen rond asielrecht.


Datum: woensdag! 27 november 2019, 20.00u 
Plaats: Nieuwe Kerk 
Toegang: vrijwillige bijdrage


Clazien Verheul

� 
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Opbrengst extra collecte orkaan Dorian 
Op zondag 29 september hebben wijkgemeenten Centrum, 
Schalkwijk en Oost extra gecollecteerd voor de slachtoffers van de 
orkaan Dorian.

 

Opbrengsten 

 


Inclusief de verdubbelaar hebben we € 3.209,14 overgemaakt aan 
het Rode Kruis. Nogmaals, iedereen bedankt voor de inzet!

 

Met vriendelijke groet,

 

Welmoed Davidson

Algemeen secretaris

� 


Verslag bezoek Talent Present uit Rotterdam 
aan Haarlem 
Op donderdag 23 mei 2019 heeft een delegatie van de diaconie en 
Stem in de Stad een aantal Rotterdamse projecten zoals de 
Pauluskerk en Talent Present bezocht. Laatst genoemde organisatie 
heeft op dinsdag 24 september een bezoek gebracht aan Haarlem.

Na de rondleiding in de Grote Kerk, werd er gezamenlijk gegeten in 
de consistorie. Hier werden ervaringen en verhalen uitgewisseld. 
Stadsdominee Tom de Haan kon goed sparren met buurtpastor ds. 
Bram Robbertsen uit Rotterdam.  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Centrum € 279,62

Oost € 176,40

Schalkwijk € 328,55

Via de bank € 820,00

Totaal € 1.604,57



Er zijn in Rotterdam voldoende kerkactiviteiten, maar in de buurt 
moeten diverse terugkerende buurtactiviteiten nog opgestart 
worden. In Haarlem zijn er veel niet-kerkelijke activiteiten en 
initiatieven voor kinderen in de buurt, maar relatief weinig 
kerkactiviteiten voor kinderen. Met de methode van Godly Play wil 
men in Haarlem kinderen op een open en belevende wijze kennis 
laten maken met de bijbelverhalen. Daniëlle Leder, diaconaal werker 
PGH, vertelde over de Buurttuk en het nieuwe initiatief de 
Kinderkledingbank in Oost. 

De delegatie ging vervolgens op bezoek bij Stem in de Stad. Daar 
werden ze opgevangen door Kalle Brüsewitz, coördinator van het 
Aanloopcentrum. Omdat Kalle ook bij het bezoek aan Rotterdam 
aanwezig was, konden er eveneens ervaringen uitgewisseld en 
praktische vragen gesteld worden. Hierna volgde een rondleiding.

Myrna Bockhoudt, coördinator vrijwilligers en vluchtelingen, heeft 
aansluitend de groep meegenomen naar Sûr Atelier. Hier werd 
verteld over het concept en samenwerking met o.a. Stem in de 
Stad. Iedereen werd hartelijk bedankt voor de warme ontvangst.


Welmoed Davidson, 

Algemeen secretaris


Sûr Atelier is een concept waarbij ontwerpers, sociale ondernemers 
en kunstenaars samenwerken en hun verhaal vertellen en laten zien. 
Bij Gather, in het voormalige V&D pand, begon Sûr met twee oude 
industriële machines van Marktplaats en twee makers uit AZC De 
Koepel in Haarlem, zonder een vastomlijnd plan voor de ontwerpen. 
Binnen één jaar is Sûr uitgegroeid naar 9 industriële machines, 16 
statushouders en een echte collectie met kleding, tassen en home 
accessoires. Per 4 september 2018 heeft Sûr Atelier een nieuwe 
winkel + atelier + café op de Gedempte Oude Gracht 87 in Haarlem 
geopend. Hier worden de collecties ontworpen en geproduceerd. 
� 
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Stilstaan bij de Dag van de Armoede 
Op donderdag 17 oktober was het de Dag tegen Armoede. Daniëlle 
Leder zit namens de Diaconie in de sinds kort opgerichte 
Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede samen met de Antonius 
Gemeenschap, Stichting Leergeld, Haarlem Effect en de Gemeente 
Haarlem.

De Alliantie heeft op die dag bij de historische ‘Broodbank’ van de 
Grote Kerk aandacht gevraagd voor de armoede in Haarlem. De 
plek waar in de Middeleeuwen brood werd uitgedeeld aan de armen 
van de stad. Want ook in deze tijd kent Haarlem nog een 
‘onderkant, een rafelkant’, aldus Joris Obdam van de Antonius 
Gemeenschap. Minimaal 10% van al onze stadsgenoten heeft 
namelijk te maken met een vorm van armoede. Veel organisaties 
maken zich sterk om de gevolgen en de oorzaken ervan te 
bestrijden.

Een aantal sprekers kwam aan het woord die direct met de 
problematiek rond armoede te maken hebben zoals Schuldhulp-
maatje, de Voedselbank. Ook ervaringsdeskundigen hebben verteld 
hoe armoede hen raakt. Na afloop nam wethouder Floor Roduner 
(wethouder schulden en minima) een broodmes in ontvangst met de 
boodschap: ‘Wij hopen dat er nooit meer een tijd zal komen dat we 
vanaf de Broodbank weer letterlijk broden aan de hongerige armen 
moeten uitdelen’. 


Daniëlle Leder, 

diaconaal werker

� 
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Ingezonden 

Kunstgein ’19 Ite Siegers 

� 


Van de Torens geblazen �24 november ‘19



Nieuwe Kerk Concert 
Pianoduo Amacord met pianisten Ivana Alkovic en Maarten den 
Hengst 
Zaterdag 23 november, aanvang: 15.30u

Toegang: vrij (collecte bij de uitgang).


Maarten den Hengst


� 
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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 (1 december’ 19 t/m 19 januari ’20):  


donderdag 21 november 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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