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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 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

Zondag 8 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

2e Advent 
Ds. T. de Haan - gezamenlijke dienst met 
de Remonstranten

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

Autodienst: Dirk Bakker tel: 5247492


Zaterdag 14 december 
Grote Kerk 15.30u

Advent Carol Service met medewerking 
van de Oude Bavo Cantorij o.l.v. A. Pauw

Zondag 15 december 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

3e Advent 
Ds. W. van Dijk-Heij

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

tel: 06-22959024


Zondag 22 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

4e Advent 
Ds. J.C. Bos

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

tel: 06-27255945



Van de Torens geblazen �4 december ’19 / januari ‘ 20

Dinsdag 24 december 
Grote Kerk 23.00u

Kerstnachtdienst 
Ds. T. de Haan met medewerking van de 
Oude Bavo Cantorij o.l.v. A. Pauw en 

M. Mallinger

Woensdag 25 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

Kerstmorgen - Kerstspel kinderen 
Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche

Zondag 29 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. J.G. Berbee-Bakhuis.

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

Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709


Zondag 5 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 en OJ 
Autodienst: Dirk Bakker tel: 5247492


Zondag 12 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u

Pastor D. Vonk-van den Berg 

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

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945

Zondag 19 januari 
Kathedrale Basiliek 

St. Bavo 11.00u

Oecumenische dienst 
Verschillende voorgangers

Autodienst: Milko Schotvanger 

tel: 06-22959024



Bijzondere diensten  
Diensten Janskliniek 10.30u 

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

Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u 

� 


Van de redactie 
Het eerstvolgende nummer van dit kerkblad is, net als dit blad, een 
combinatienummer. Deze verschijnt vóór 19 januari en loopt tot en 
met 1 maart 2020. De sluitingsdatum is 9 januari.


De redactie wenst u allen een goede adventstijd en fijne feestdagen!


Rosmarie, Marion, Willemijn en José
�  

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

Zondag 15 december J. Haspels / Bezinningsbijeenkomst

Woensdag 25 december 
11.00u

Mw. C. van Drie / Kerstmorgen

Zondag 29 december Br. Savio Ebben/ RK 

Zondag 5 januari Ds. P. den Dekker

Zondag 19 januari Mw. C. van Drie

Zondag 15 december Ds. A. v/d Wal m.m.v. Paradijsvogels 
o.l.v. Joke Scholten

Zondag 19 januari Ds. J. de Vos m.m.v. Soliste Cora Glas
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De kracht van de herhaling 
En dan is het alweer bijna kerst. Nu ik voor het zevende of 
achtste jaar op een rij mag voorgaan in een kerstviering, merk ik 
dat ik het lastig vind om weer met dezelfde tekst aan de slag te 
gaan als vorig jaar, en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor et 
cetera. Het is niet makkelijk om weer iets nieuws te verzinnen 
over herders, engelen, Jozef, Maria en de baby Jezus. Je voelt 
de druk: je moet dezelfde boodschap op een originele manier 
brengen. De vraag ‘zal het dit jaar weer lukken?’ speelt 
regelmatig door mijn hoofd. Ik denk er stiekem ook bij: dat wordt 
nog wat als ik straks bijna met emeritaat ben, dan ben ik toch 
helemaal leeg gepreekt over kerst?


Ik begin ook wel eens te twijfelen. Als ík opzie tegen het brengen 
van een kerstboodschap, dan zullen anderen wellicht niet echt op 
een kerstboodschap zitten te wachten? Vrede op aarde, licht in het 
donker, worden de woorden door de jaarlijkse herhaling niet leeg en 
hol? Want elk jaar is er wel weer een ander land of gebied waar we 
dan aan denken als het over vrede op aarde gaat en dat zal volgend 
jaar niet anders zijn… 

Je zou je kunnen afvragen: wordt het kerstverhaal niet overvraagd 
doordat we het elk jaar herhalen, we weten het nu toch wel? En 
toen las ik een gedicht van Freek de Jonge 


We trekken Het Verhaal

als ooit de Vlaamse primitieven

niet langer vol verlangen naar ons toe

We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven

Laten de oren hangen naar het consumptieve

Zijn de strekking moe


Daar komt het machteloos besef bij

na elk appèl op het geweten

je doet het toch nooit goed
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Wijs laten wij ons door niemand maken

Woorden die ons moeten raken zijn versleten

en zo zakt de moed


We hebben geen behoefte meer aan vragen

waar we geen antwoorden op weten

en nog het minst van alles

zitten we te wachten op een preek

Maar wat blijft er over van een wereld

zonder geloof in goed en beter

Wat moet er worden van ons leven

als de geest ontbreekt?


Blijf Het Verhaal vertellen

De wereld kan niet zonder

en ieder pasgeboren kind

is behalve een mysterie

bewijs van het wonder

dat het leven steeds opnieuw begint


Ik besefte door Freek de Jonge dat door te denken dat we nu wel 
weten wat de boodschap is, we de verwondering in de weg zitten. 
Daarin zit direct ook een uitdaging voor de kerk. Want we zien als 
kerk onszelf vaak als de bewaarders van het ‘echte’ kerstfeest. 
Maar de vraag is: kunnen wij ons nog wel verwonderen als we 
claimen dat de kerstboodschap van ons is?


Misschien moet ik me niet meer druk maken om de originele 
verpakking van het kerstverhaal. Zoals elke geboorte uniek is, zo is 
ook elk kerstfeest uniek, want elke tijd is uniek. Het besef dat het 
niet ‘mijn’ kerstverhaal is, zal ervoor zorgen dat ik nieuwsgierig blijf 
naar dat jonge leven dat werelden kan veranderen. 


Ik wens u alwéér een mooi kerstfeest toe.


Ds. Willemijn

� 

Van de Torens geblazen �7 december ’19 / januari ‘ 20



Sinterklaas moet bestaan 
We trekken die lootjes. 

We vragen ons af wat die ander graag wil hebben. 

We zingen die liedjes. 

We organiseren die intocht. (Ik hoefde niets te doen.)

We regelen die boot. 

We doen de roetpiet. 

We doen het allemaal. 

Maar Sinterklaas? 

Die bestaat natuurlijk niet echt. 


Wanneer mag iets dat we met z’n allen doen en delen wel weer écht 
zijn? Hoe lang nog verkleinen we onze wereld tot alles wat gemeten 
en getoetst kan worden? Wanneer mag onze wereld weer groot en 
wonderbaarlijk zijn, met alles wat we ons verbeelden en met alles 
dat we ‘doen alsof’? 

 

Ik vraag het echt niet alleen voor Sinterklaas en zijn Pieten, maar 
ook voor die drie vrienden ‘vertrouwen’, ‘hoop’ en ‘liefde’. Ook hen 
heeft nog nooit iemand echt gezien of kunnen bewijzen. Maar ze 
moeten bestaan!


Ds. Tom de Haan

� 


Van de Torens geblazen �8 december ’19 / januari ‘ 20



Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bijzonderheden bij de erediensten 
Advent 
Vanaf 1 december kleurt de kerk paars. Met elkaar zullen we ons 
gaan voorbereiden op het kerstfeest. Elke week een kaars erbij. 
Elke week zal een kind daar ook iets bij zeggen. We zingen een 
projectlied en gaan samen met de kinderen op zoek naar de 
voorouders van Jezus tijdens deze adventzondagen. 


Afscheid pastor Nadia Kroon 
Op zondag 8 december nemen we in een viering afscheid van 
pastor Nadia Kroon. We zullen haar als gemeente laten gaan met 
goede woorden om mee te dragen naar haar nieuwe werk. Elders in 
dit blad leest u meer over dit afscheid. Ds. Tom de Haan zal in deze 
dienst voorgaan.


Kerstnacht 
Tijdens de kerstnachtdienst mogen we elk jaar bijna 1.200 gasten 
verwelkomen in de Grote Kerk. Dankzij de samenwerking met de 
kerstsamenzang op de Grote Markt zullen er ook dit jaar een paar 
duizend extra mensen met ons mee kunnen vieren, via een groot 
scherm op de Grote Markt. Wat veel mensen om het licht van kerst 
mee te delen! Mooi om zo met de hele stad feest te vieren. De Oude 
Bavo Cantorij zal veel mooie liederen ten gehore brengen. Ds. Tom 
de Haan zal in deze kerstnachtdienst voorgaan. Om 22.30u gaan de 
deuren van de kerk open. Om 23.00u begint deze feestelijke dienst.  
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Kerstmorgen 
De dienst op 25 december zal in het teken staan van wat de 
kinderen gaan voorbereiden: de kerstmusical ‘Koning zonder 
kroon’. Een dienst die u niet wilt missen! Ds. Willemijn van Dijk zal 
voorgaan in deze viering.


Nieuwjaarsdienst 
Na de dienst van 5 januari kunnen wij elkaar veel ‘heil en zegen’ 
toewensen. In deze nieuwjaarsdienst zal ds. Willemijn van Dijk 
voorgaan.


Gemeentefoto 
Na afloop van deze nieuwjaarsdienst willen we weer een nieuwe 
foto maken van onze gemeente in de kerkbanken van de Nieuwe 
Kerk. Deze foto komt dan weer, met de namen erbij, op de wand bij 
de uitgang te hangen. Daarmee kunnen we elkaar weer een beetje 
beter leren kennen. 


Jan van der Laan en Gert Dannenberg


Oecumenische viering 
19 januari vieren we met elkaar de oecumene in de gebedsweek 
voor de eenheid van de Christenen. Dat doen we in een 
gezamenlijke dienst in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo met 
voorgangers uit de Oud-Katholieke parochie, de Rooms-Katholieke 
kerken, de Pelgrimkerk, de Remonstrantse kerk, de Lutherse kerk 
en uit onze eigen gemeente. Let op: want de dienst start om 
11.00u. Het thema ‘Buitengewoon’ is door christenen uit 
Griekenland uitgekozen. Het belooft een bijzondere viering te 
worden! 
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Koffie/theemiddag  
Dinsdag 17 december en dinsdag 21 januari bent u tussen 14.00u 
en 15.30u welkom voor een kopje koffie of thee in het wijkgebouw 
van de Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerksplein 28.


Leerhuis 
Donderdag 12 december van 10.00u-11.30u Leerhuis in het 
bijgebouw van de Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22. We lezen 
verder in de brief van Paulus aan de Kolossenzen. 

In het nieuwe jaar beginnen we op donderdag 9 januari met een 
nieuw bijbelboek. In principe komen we 's morgens bij elkaar, maar 
misschien wordt het de middag. Dus informeer daar even naar bij 
Diane Vonk (tel.: 525 39 78) als u van plan bent mee te gaan doen.


Gemeentemaaltijd 
Donderdag 19 december is er een feestelijke 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 november hebben we tijdens het 
bezinningsmoment ingezoomd op het samenwerken als team. We 
hebben onze voorkeursstijlen in denken en doen geïnventariseerd 
als het gaat om de aanpak van veranderingen. Nuttig en belangrijk 
om in de gaten te houden als we tot besluitvorming komen. 

Onze pastor Nadia Kroon deelde ons mee dat zij een nieuwe baan 
heeft gevonden als coördinator van het op te zetten diaconaal 
inloophuis in Soest. Voor Nadia een mooie baan, dichter bij haar 
woonplaats en beslist een felicitatie waard! U leest elders in dit blad 
over haar afscheid. De kerkenraad zal zich in een van de volgende 
vergaderingen buigen over de vraag op welke wijze het vertrek van 
Nadia zal worden opgevangen.

De kerkenraad heeft met plezier en waardering kennisgenomen van 
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het uitgebreide verslag van de commissie Zomeravondmuziek. Het 
verslag ademt een enorme betrokkenheid van alle mensen die bij de 
organisatie van de zomeravonddiensten een rol hebben gespeeld. 
Dat heeft geresulteerd in een heel mooi seizoen!

Uiteraard wil onze gemeente een veilige plaats zijn voor iedereen. 
Helaas is dat niet zonder meer vanzelfsprekend. De kerkenraad 
heeft daarom ds. Willemijn en mij benoemd tot vertrouwens-
personen in de gemeente. U kunt bij een van ons terecht met uw 
vragen, vermoedens en meldingen van alle situaties die afbreuk 
(kunnen) doen aan die veilige plaats.


Stéphan Thijs

� 


Nieuwe baan 
Zoals de meeste mensen weten, ben ik anderhalf jaar geleden naar 
Hilversum verhuisd, om daar in te treden in een klooster van de 
Augustinessen van Sint Monica. In die anderhalf jaar reisde ik heen 
en weer voor mijn werk in Haarlem. Zulk mooi en leuk werk laat je 
namelijk niet zomaar los. 

Toch moest het er een keer van komen, want heel praktisch was het 
niet. Toen er dus een vacature voorbij kwam voor een coördinator 
van een nieuw op te zetten inloophuis in Soest, heb ik gereageerd 
en na een gesprek de baan gekregen. Ik kijk ernaar uit met deze 
mooie, nieuwe uitdaging te beginnen. Tegelijkertijd vind ik het 
jammer om afscheid te nemen van een gemeente, waar ik inmiddels 
diepe wortels heb liggen. Jullie waren mijn eerste gemeente en vers 
van de opleiding mocht ik hier ontdekken wie ik als pastor ben. Ik 
dank jullie voor alle geduld, begeleiding en steun die ik daarbij 
mocht ontvangen. Ik ben dankbaar voor de mooie projecten, de 
veelzijdigheid van de baan en de mooie werkplek. Maar bovenal 
ben ik jullie dankbaar, voor wie jullie zijn. Voor de gesprekken, het 
samen lachen, werken, discussiëren en dromen. 

De adventsperiode zal ik nog meemaken, maar vanaf 1 januari is 
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mijn overstap officieel. Ik hoop in de tussentijd van nog zoveel 
mogelijk mensen persoonlijk afscheid te nemen. Ik wens een ieder 
van jullie vanuit het diepst van mijn hart alle goeds en bovenal Gods 
zegen.


Nadia Kroon


Afscheid Nadia Kroon 
In en na de kerkdienst van 8 december aanstaande zullen wij als 
gemeente afscheid nemen van Nadia. In de dienst krijgt u allen de 
gelegenheid om Nadia een goede wens of zegenbede mee te geven 
voor haar nieuwe werk als coördinator van het inloophuis in Soest. 
U kunt deze wens of bede tijdens de dienst op papier zetten en in 
de daarvoor bestemde derde collectezak doen. Na de dienst is er 
gelegenheid om tijdens een informele receptie persoonlijk afscheid 
te nemen van Nadia.


Stéphan Thijs

� 


Adventsopenstelling 2019 
Zaterdag 7 december  
13.00-13.30 	 Bespeling van het Müllerorgel 

13.30-13.45	 Slingerproef van Foucault 

14.00-14.30 	 Quintette à vent l’ Artiste

14.30-15.00 	 Excursie naar het Müllerorgel 

15.15-15.45	 BRON Saxofoonkwartet

16.00-16.30 	 Singing Unlimited 

 

Zaterdag 14 december   
13.00-13.30 	 Bespeling van het Müllerorgel  

13.30-13.45 	 Slingerproef van Foucault 

14.00-14.30 	 Klarinetorkest 
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14.45-15.15 	 Kennemer Hoornblazers

15.30-16.30 	 Advent Carol Service met de Oude Bavo Cantorij 


Zaterdag 21 december  
13.00-13.30	 Muziek Leger des Heils

13.30-13.45	 Slingerproef van Foucault

14.00-14.30	 Bespeling koororgel Fred Unlandt

14.45-15.15	 Gaudium enim musica kerstkwartet

15.30-16.15	 Koor Amarilli

16.30	 	 Sluiting


Doorlopend: kerstverhalen op zolder en knutseltafel in de kerk 
� 


Belevenismarkt in de Bavo 
Eén kerkraam in de Bavo laat iets zien 
van de schepping. Ti jdens de 
broodbankactie op 30 november, 7 en 
14 december kunt u iets ervaren over 
de zorg voor de mens en de aarde, 
ons gemeenschappelijk Huis. Een 
aantal organisaties laat zien wat we 
daadwerkelijk - soms in het klein - 
kunnen doen om de aarde te 
bewaren. Zoals het hergebruik van 
goederen, de kinderkleding-kringloop, 
maar ook eerlijke groenteteelt en 
ideeën om het gebruik van plastic 
zakken te verminderen. Dus kom naar 
de belevingsmarkt vanaf 13.00u ’s 
middags in de Bavo en koop tegelijk 
een broodbankactie-broodje, dat dit 
jaar verpakt is in een papieren zak. U begrijpt wel waarom.


Henk Vonk 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Vol hoop 
Het is een warme dag in juni. Ik zit op een witte, plastic stoel. De 
vrouwen uit het dorp in Malawi zitten in het stof, op de grond. Ze 
luisteren vol aandacht. Hun blik kleeft vast aan de chief van hun 
dorp. Hij vertelt over een project waar ze al zo lang naar uitkeken: 
de bouw van een kindcentrum. “In zo’n centrum krijgen de jonge 
kinderen les op de kleuterschool, ze krijgen een warme maaltijd, er 
is schoon drinkwater en medische zorg.” legt de chief uit.

“Het is heel belangrijk dat jullie kinderen vroeg gaan leren. Zo zijn ze 
goed voorbereid op de lagere school en kunnen goed doorleren.” 
De vrouwen stralen.


De chief vraagt of de mensen dat willen. Er klinkt de jubel van een 
krachtig ‘ja’. Hij legt uit dat ze zelf mee moeten helpen aan de bouw 
van het centrum: stenen bakken, zand afgraven, water dragen naar 
de bouwplaats. “Doen jullie mee?” Het ‘ja’ dat volgt heb ik nog 
nooit gehoord, het is een oerkreet van de hoop die werkelijkheid 
wordt. De vrouwen staan op uit het zand, ze dansen en juichen. 
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In de zwarte dagen van de armoede gloort een toekomst voor hun 
kinderen. Het licht breekt door.


De Protestantse wijkgemeente Centrum, de Lutherse kerk en de 
Remonstrantse kerk Haarlem vragen ook jouw bijdrage voor een 
toekomst van arme kinderen, voor de bouw van een kindcentrum in 
Malawi. Geef gul op bankrekening NL31 INGB 0000475344 t.n.v. 
Diaconie Protestantse gemeente Haarlem. Hartelijk bedankt!


Hans van Driel

� 


Kerststukjes te koop voor Malawi 
Net als vorig jaren maken Henk Vonk en Jeannine Verhagen weer 
kerststukjes voor het goede doel. Kerststukjes om cadeau te geven 
of om zelf van te genieten. Dit keer gaat de opbrengst naar de bouw 
van kindcentra in Malawi voor onderwijs aan de jongste kinderen. 
Met uw aankoop steunt u rechtstreeks dit mooie doel!


We verkopen onze kerststukjes tijdens de adventsopenstelling van 
de Bavo op zaterdag 14 december tussen 13.00u en 16.00u. Maar 
u kunt ook eerder in de decembermaand een kerststukje door ons 
laten maken in de kleur die u mooi vindt. Bijvoorbeeld in een pot, 
mandje of vaas uit uw eigen collectie.
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U mag zelf bepalen wat u onze creatie waard vindt. Wij leveren onze 
bloemsierkunst en ervaring en u kijkt wat u wilt betalen (wel 
minimum richtprijs). Alles gaat naar het goede doel. We werken 
duurzaam, want we gebruiken materiaal uit eigen tuin en 
hergebruiken versiering uit onze eigen verzameling. 

Informatie en/of bestellingen via jeannine.verhagen@hotmail.com 
onder vermelding van Kerststukjes voor Malawi.


Jeannine Verhagen

� 


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 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

� 


Sirkelslag 2019 
Vrijdagavond 15 november was voor een enthousiaste groep 
kinderen van onze gemeente een mega-spannende avond. Ze 
deden namelijk mee aan Sirkelslag: een spannend en interactief 
spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland.  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Aan de hand van het verhaal van Daniel moesten we gekke, 
moeilijke en leuke opdrachten uitvoeren. Zo moesten de kinderen 
bijvoorbeeld geblinddoekt eten proeven en niet alles smaakte heel 
erg lekker… Tot slot hebben we een mooie collage gemaakt voor de 
bewoners van jeugddorp De Glind.

De kinderen waren enorm fanatiek en hebben als team super goed 
samengewerkt. We kijken terug op een heel gezellige, energieke en 
leerzame avond!

 

Peter vd Beek, Angeliek Knol, Willemijn van Dijk en Barbara vd Pol


�  
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Collectes  
Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag € 10,50, € 20,50 
of € 40,50 per kaart over te maken naar IBAN: NL 85 RABO 0373 
711 492 t.n.v. Commissie Collectebonnen Prot. Gem. Haarlem. 
Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10. 


Opbrengsten 

Collectedoelen  

Datum Diaconie Kerk

6 oktober € 213,50 € 162,78

20 oktober € 222,55 € 170,58

27 oktober € 202,40 € 141,79

Datum Collectes

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

8 december 1e Diaconie  - Oecumenische stichting Vrouwen 
Pastoraat Seksualiteit Geweld (VPSG) 
2e Kerk - Pastoraat nieuwe stijl

15 december 1e Diaconie - Kidshare

2e Kerk

22 december 1e Diaconie - Wijkdiaconie - Kerstgroeten dichtbij

2e Kerk

24 december Eén collecte
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Protestantse Gemeente 

Vorming & Toerusting 
“Als Christus niet is opgestaan, is uw geloof zinloos…” 
Een avond over 1 Korintiërs 15 
 Elk jaar verschijnen er theologische boeken en artikelen over het 
onderwerp ‘opstanding’. Want ‘opstanding’ is een centraal thema in 
het christendom, maar lijkt haaks te staan op wat we redelijk 
vinden. Dat is niet nieuw: al in de jaren vijftig van de eerste eeuw 
blijken christenen in Korinte de gedachte dat ze zouden opstaan, 
dwaas te vinden.

De apostel Paulus schrijft in 1 Korintiërs 15 een intrigerend betoog 
over deze kwestie. Hoe zit zijn betoog in elkaar? Waarom vonden 
sommige Korintische christenen opstanding zo raar? Vanuit welke 
Griekse en Joodse ideeën wordt er geredeneerd? Is de term 
‘opstanding’ wel echt zo essentieel als Paulus wil laten geloven? En 
hoe komt het dat men in de vroege kerk al snel is afgeweken van 
Paulus’ voorstelling van zaken?  
Het bespreken van deze kerntekst over de opstanding kan helpen 
om onze eigen gedachten hierover te vormen.

Cor Hoogerwerf MA is nieuwtestamenticus bij het Nederlands 
Bijbelgenootschap en schrijft een proefschrift over vroegchristelijke 
uitleg van de Bijbel.


25 december 1e Diaconie - Kinderen in de Knel

2e Kerk

29 december 1e Diaconie

2e Kerk
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Datum: dinsdag 28 januari 2020, 20.00u 
Plaats: consistorie van de Grote Kerk, Oude Groenmarkt 25 
Toegang: vrijwillige bijdrage


Clazien Verheul

� 


Oproep vanuit de diaconie 
Het is vast niet aan u voorbij gegaan dat de de Protestantse 
Diaconie Haarlem druk bezig is met het heropenen van de 
kringloopwinkel voor kinderkleding in de Amsterdamstraat 11, 
Haarlem-Oost. Omdat er veel signalen uit de wijk kwamen dat er 
behoefte aan was, is er een doorstart gemaakt. Veel vrijwilligers 
hebben zich ingezet zodat de winkel op zaterdag 30 november 
open kon gaan. 

Deze tweedehandswinkel is er niet alleen voor minima-gezinnen, 
maar ook voor iedereen die bewust tweedehands kinderkleding wil 
kopen vanuit het duurzaamheidsideaal. Er wordt daarom zo veel 
mogelijk gewerkt met tweedehands producten. Daarom is er ook 
met 'De Snuffelmug' een goede samenwerking. Toekomstige 
klanten met een HaarlemPas of mensen die bij de Voedselbank 
geregistreerd staan, krijgen korting op de kinderkleding. Mensen die 
via een briefje van een sociaal wijkteam kunnen aantonen dat ze het 
nodig hebben, krijgen de kleren gratis mee. 


Maar: 

• Er zijn nog vrijwilligers nodig voor in de winkel. Wie wil 

komen ondersteunen? 

• Kunt u kleding leveren? Er is bij het seizoen passende 

kleding nodig (in dit geval winter-kinderkleding). Vooral 
broeken en de wat grotere kindermaten (vanaf maat 122 t/m 
182). Ook warme gebreide sjaals en mutsen zouden van 
harte welkom zijn! 


Van de Torens geblazen �21 december ’19 / januari ‘ 20



• Staan er binnenkort nog braderieën op de planning, waar 
rest-kinderkleding van opgehaald mag worden? Of wordt er 
een brei-actie georganiseerd (bijvoorbeeld sjaals voor de 
winkel)? Jullie zouden ons enorm helpen! 


Voor een impressie kunt u het filmpje bekijken op: 

h t t p s : / / w w w. n h n i e u w s . n l / n i e u w s / 2 5 5 5 8 1 / t o c h - w e e r-
kinderkledingbank-in-haarlem-een-op-acht-kinderen-in-armoede 


Alvast hartelijk bedankt!

Marianne Immink


� 
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Terugblik Landelijke Diaconale Dag 
'Ieder mens telt!' Dat was het thema van de 124e Landelijke 
Diaconale Dag op zaterdag 9 november in Utrecht. Zo’n 1.000 
bezoekers lieten zich inspireren door plaatselijke diaconale 
voorbeelden, bijdragen van minister Hugo de Jonge, directeur 
Jurjen de Groot, diaconaal werker Daniëlle Leder en Igor Kohaniuk 
uit Moldavië. Timzingt sloot de dag af met cabaret.

Diaken zijn is zoveel meer dan geld tellen. Directeur Jurjen de 
Groot verbond het thema ‘ieder mens telt’ met de belofte van Psalm 
8, die bij de opening gelezen werd. 

Volgens minister Hugo de Jonge delen de overheid en diakenen 
dezelfde missie: om te werken aan een zorgzame samenleving 
waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als 
het nodig is voor elkaar zorgen.

Daarna kwam Daniëlle Leder geïnterviewd door de dagvoorzitter. In 
2018 is de Buurttuk ingezet om “achter de voordeur” te komen. 
Bekijk het filmpje op www.diaconiehaarlem.nl. 

Igor Kohaniuk vertelde over het diaconale werk in Moldavië. 
Duizenden kinderen in Moldavië groeien op in een onveilige situatie, 
zonder de stabiele liefde en aandacht van een volwassene. Zij 
hebben recht op voedsel, onderwijs en zorg, maar krijgen niet wat 
ze nodig hebben.

Hierna konden de diakenen kiezen uit 23 verschillende workshops. 
Bijvoorbeeld een workshop voor nieuwe diakenen, voor diakenen 
die vanuit een kleine gemeente werken en voor diakenen die met 
complexe hulpvragen te maken hebben. Er waren workshops over 
de 40-dagen-tijd, over fondsenwerving en over Kids in Actie. Over 
Bijbel lezen met migranten, over kinderen & armoede en over 
diaconaat & Bijbel. En ook was er weer een belevenismarkt waarop 
van alles te zien, horen en ervaren was uit de diaconale praktijk. 

Tijdens de lunch was er alle ruimte voor ontmoeting en het 
uitwisselen van ideeën. Op de belevenismarkt kon men ook met 
diverse consulenten van Kerk in Actie spreken.
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Na de lunch volgde de tweede ronde workshops. Hierna was er 
gelegenheid om in de grote zaal te zingen en werd er geluisterd 
naar het jongereninitiatief “GameChanger”, diaconaat dat jongeren 
raakt. Jongeren hadden onder andere gevangenis en de 
Voedselbank bezocht. “Wat doet dat met je?”, “Hoe betrek je 
jongeren hierbij?” De dag werd afgesloten met een voorstelling van 
cabaretier Tim van Wijngaarden. Wederom was het een geslaagde 
dag. Ik nodig u uit om volgend jaar mee te gaan.


Welmoed Davidson, 

algemeen secretaris

� 
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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 (19 januari t/m 1 maart ’20):  


donderdag 9 januari 2020 
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. 




Ingezonden 
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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 Angeliek Knol angeliek.knol@oosterkerkh
aarlem.nl

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:angeliek.knol@oosterkerkhaarlem.nl
mailto:hcvdlaan@planet.nl
mailto:kerkblad@bavo.nl
mailto:info@stemindestad.nl
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