
 24 december 23:00 uur 

Grote of St.-Bavokerk 

Kerstnachtdienst  
m.m.v. Oude Bavo Cantorij 

 deuren open 22:30 uur 

toegang vrij 

 

25 december 10:00 uur 
Nieuwe Kerk 

Nieuwe Kerksplein  

Kerstochtenddienst  
met kinderkerstspel 

 

 

Advent en kerst in de Grote of St.-Bavokerk 

De Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum 

vormt samen met vele vrijwilligers en de ‘Vriend-

en van de Grote Kerk’ het kloppend hart van de 

Grote of St.-Bavokerk. De vreugde, rust en inspira-

tie van deze kerk delen wij graag met de vele be-

zoekers. Juist ook in de tijd van advent en kerst.  

Vandaar de gratis openstellingen op de  zaterda-

gen van advent en de bijzondere kerkdiensten 

rondom kerst. Een tijd om stil te staan, op adem 

te komen en verbondenheid met elkaar te vieren. 

Tijd voor een nieuw begin, ingeluid door de ge-

boorte van Christus.  

De meest actuele informatie vindt u op: bavo.nl  

     

De Broodbankactie en de diaconie 

De Broodbankactie staat ieder jaar in het teken 

van de werken van barmhartigheid. De diaconie 

van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-

Centrum organiseert deze actie samen met de 

Lutherse Kerk en Stem in de Stad. De diaconie 

helpt mensen voor wie geen helper is: mensen die 

aangewezen zijn op noodhulp, behoefte hebben 

aan een luisterend oor of die van andere instan-

ties geen hulp meer ontvangen.  

Meer informatie vindt u op: diaconiehaarlem 

 
ADVENT EN KERST  

GROTE of ST. -BAVOKERK  

HAARLEM 

https://www.bavo.nl/
https://diaconiehaarlem.nl/


 

Zaterdag 14 december  
13:00 - 13:30  Bespeling Müllerorgel 
13:30 - 13:45 Slingerproef van Foucault 
14:00 - 14:30  Klarinetorkest 
14:45 - 15:15  Kennemer Hoornblazers 
15:30 - 16:30 Advent Carol Service met de  
 Oude Bavo Cantorij 
Doorlopend:  Broodverkoop, kerstverhalen op  
 zolder en knutseltafel 
   

 

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 - 16:00  Koor Amarilli 
16:30 Sluiting 
 
 
 

Zaterdag 30 november 
13:00 - 13:30 Bespeling Müllerorgel   
13:30 - 14:30  Opening Broodbankactie  
14:45 - 15:00  Slingerproef van Foucault 
15:15 - 15:45  Strijkorkest Clavis Ensemble  
16:00 - 16:30 Carol Singers (Heemskerk) 
Doorlopend:  Broodverkoop 
 

Zaterdag 7 december 
13:00 - 13:30 Bespeling Müllerorgel 
13:30 - 13:45 Slingerproef van Foucault 
14:00 - 14:30 Quintette à vent l’Artiste 
14:30 - 15:00 Müllerorgel-excursie 
15:15 - 15:45 BRON Saxofoonkwartet 
16:00 - 16:30 Singing Unlimited 
Doorlopend:  Broodverkoop, kerstverhalen op 

zolder en knutseltafel 
 

Zondag 8 december  
12:00 - 17:00 De Bavo is tijdens de Haarlemse 
 kerstmarkt geopend 

Advent en kerst in de Bavo 

Thema Broodbankactie: 
 ‘Zorg voor de aarde en de mens, 

ons gemeenschappelijk huis’ 
 

Grote of St.-Bavokerk Haarlem 
Entree Oude Groenmarkt of Grote Markt 

 
 
 

De Broodbankactie is op zaterdag 30 novem-
ber, 7 en 14 december met broodverkoop 
van 13:00 tot 17:00 uur. De prijs is € 5,00 per 
brood. De bakkers van ‘Van Vessem’ bakken 
deze heerlijke broden in hun vrije tijd. Dit 
jaar staat de ‘Heelheid van de aarde’ cen-
traal, naar aanleiding van een brief van Paus 
Franciscus, die dit thema heeft ingesteld als 
achtste werk van barmhartigheid. 
 
De opbrengst van de Broodbankactie is voor 
Thijsse’s Hof te Bloemendaal en het oplei-
dingsrestaurant ‘Smaak’ te Haarlem. In de 
kerk wordt uitleg gegeven over het werk van 
beide goede doelen. 
 
De  spectaculaire opening van de Broodbank-
actie op 30 november om 13:00 uur wordt 
verzorgd door leerlingen van het Eerste 
Christelijk Lyceum te Haarlem onder leiding 
van Christa Filius.  
 
In de kooromgang is op de zaterdagen 30 no-
vember en 7 december een belevingsmarkt 
op het gebied van duurzaamheid. Op alle za-
terdagen zijn er kraampjes met artikelen 
rondom advent en kerst. 
 


