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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 19 januari 
Kathedrale Basiliek 

St. Bavo 11.00u

Oecumenische dienst 
Gezamenlijke voorgangers

Crèche, Knd en OJ

Autodienst: Milko Schotvanger 

tel: 06-22959024

Zondag 26 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u


m.m.v Oude Bavo 
Cantorij

Ds. T. de Haan 

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

Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709


Zondag 2 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Werelddiaconaat - Gezamenlijke viering 
met Lutheranen en Remonstranten

Ds. W. van Dijk-Heij 

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5, OJ 
Autodienst: Hans Klarenberg tel: 
06-47948802


Zondag 9 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u

Doopdienst 
Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 en 6 t/m 8 
Autodienst: Jeannine Verhagen tel.: 
5275292



Bijzondere diensten  
Diensten Janskliniek 10.30u 

Zondag 19 januari Mw. C. van Drie

Zondag 26 januari Ochtendgebed o.l.v. mw. C. Teunissen

Zondag 2 februari Dhr. P. den Dekker

Zondag 9 februari Bezinningsbijeenkomst o.l.v. mw. J. 
Haspels

Zondag 16 februari Pastor E. Citroen

Zondag 23 februari Ochtendgebed o.l.v. dhr. H. Nagelkerke

Zondag 1 maart Pastor E. Citroen
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Zondag 16 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

Ds. B.A.M. Luttikhuis

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

Autodienst: Herman Valk tel: 
06-27255945


Zondag 23 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 en 6 t/m 8 
Autodienst: Dirk Bakker tel: 5247492


Zondag 1 maart 
Nieuwe Kerk 10.00u


m.m.v. Oude Bavo 
Cantorij

1e zondag 40-dagentijd 
Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5, OJ

Autodienst: Hetty Valk tel: 06-27255945



Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u 

� 


Stilte en verzet 
Op een woensdagmorgen zit ik in de Doopsgezinde Kerk in de 
Frankestraat. Ik doe daar mee aan de Stiltemeditatie samen met 
zeven andere mensen. Het is daar midden in de Stad altijd echt 
stil. Een enkele keer hoor je in de verte het dichtslaan van een 
deur en elke minuut hoor je een korte tik, wanneer de klok in de 
kerk een minuut verschuift.

Deze morgen dwalen mijn gedachten wat af. Het lukt mij niet mij 
puur en alleen op mijn ademhaling te concentreren. En zo bevind ik 
mij opeens met mijn gedachten veertig jaar eerder toen ik in deze 
zelfde ruimte over mijn geloofsbelijdenis sprak. Toen, in de tijden 
van de protesten tegen kruisraketten en kernenergie, baseerde ik 
deze belijdenis op het denken van Dorothee Sölle, theologe en 
voorvechtster van vrouwenemancipatie en de vredesbeweging.

Onlangs stuitte ik opnieuw op haar werk. Het heeft in die jaren niets 
aan actuele zeggingskracht verloren. In haar boek ‘Mystiek en 
Verzet’ houdt zij een pleidooi, om, zoals zij dat noemt ‘de weg naar 
binnen te gaan’. Op deze weg leer je te ervaren dat alle levende 
wezens en alle dingen op deze aarde onderling met elkaar 
verbonden zijn. Zij staat bepaalt niet alleen in deze gedachten. Ze 
bevindt zich in goed gezelschap van wijzen uit het Soefisme, 
Boeddhisme en Christendom en, in deze tijd, van talloze 
milieuactivisten. Die ervaring, zegt Sölle, leidt automatisch tot een 

Zondag 19 januari Ds. J. de Vos m.m.v. Soliste Cora Glas

Zondag 16 februari Ds. S. Zijlstra m.m.v. Cantorij Hoofddorp
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houding van verzet. Verzet tegen de verregaande polarisatie in onze 
samenleving. Verzet tegen de enorme kloof tussen arm en rijk, het 
onderscheid tussen zwart en wit, christen en moslim. Verzet ook 
tegen het almaar verder razen van onze samenleving, toenemende 
werkdruk en dominantie van het economisch denken.

En zo is het stil met elkaar zitten niet alleen een activiteit die mijzelf  
rust brengt en mijn bewustzijn versterkt. Het is ook een daad van 
verzet, klein en misschien niet hemelbestormend, maar het sterkt 
mij als ik hiervandaan straks weer naar buiten loop. Ik adem diep in 
en laat de lucht via mijn neus weer naar buiten stromen.

Lieuwe Koopmans


Lieuwe Koopmans is sinds december projectleider van het 
Stadsklooster Haarlem. Hij is actief lid van de Doopsgezinde 
Gemeente en werkt sinds 1994 als zelfstandig trainer, coach en 
organisatieadviseur met een bijzondere interesse voor vraagstukken 
rondom zingeving en werk. 
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Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bijzonderheden bij de erediensten 
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: de dienst start om 11.00u. Het 
thema ‘Buitengewoon’ is door christenen uit Malta uitgekozen. Het 
belooft een bijzondere viering te worden! 

Op 26 januari gaat ds. Tom de Haan bij ons voor. Samen met de 
Oude Bavo Cantorij gaat dat vast een fijne dienst worden. 

Op 2 februari vieren we gezamenlijk met de Lutheranen en de 
Remonstranten een ZWO-dienst. Ons Malawi-project zal extra 
aandacht krijgen in deze dienst en na afloop van de viering kunt u 
heerlijke taarten kopen en proeven om ons project te ondersteunen. 
Voor meer informatie zie bericht elders in dit blad. Voorgangers in 
deze dienst zijn ds. Sietse van Kammen, ds. Sabine du Croo de 
Jongh en ds. Willemijn van Dijk. 

Op 9 februari is het feest in de gemeente. Lizz, Tygo en Félien 
worden gedoopt. In dit blad stellen zij zich aan u voor. Het voelt 
goed om nieuw leven te verwelkomen en om stil te staan bij dit 
eeuwenoude sacrament. Ds. Willemijn gaat voor in deze dienst. 

Op 16 februari zal ds. Bernard Luttikhuis bij ons voor gaan. Fijn om 
een predikant waar zo veel mee gedeeld is in de afgelopen jaren 
hier weer in ons midden te hebben. 

Op 1 maart staan we met elkaar stil bij het begin van de 40-
dagentijd; een tijd van inkeer en verstilling. Deze periode luiden we 
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niet zo stil in met de bijdrage van de Oude Bavo Cantorij. 


Zingen in gelegenheidskoor 22 maart 
22 maart is een gezamenlijke PGH-viering in de Ontmoetingskerk. 
Daarvoor willen we een gelegenheidskoor samenstellen met 
enthousiaste zangers en zangeressen uit de drie verschillende 
wijken onder leiding van Anton Pauw. We oefenen samen met de 
Oude Bavo Cantorij op de donderdagen 5, 12 en 19 maart. Locatie: 
consistorie, Oude Groenmarkt 25. Opgeven bij Diane Vonk 
(d.agvonk@planet.nl). 


Verder na verlies 
We ontkomen er niet aan. In ons leven verliezen we dierbare 
mensen. Elk verlies is anders, heeft een eigen gewicht en een eigen 
impact. En iedereen gaat anders om met dit verlies. 

Soms heb je het gevoel dat je alleen staat in je verlies. Daarom kan 
het goed zijn om met mensen te praten die weten waar je het over 
hebt. De gesprekskring ‘Verder na verlies’ is zo’n kring. Een kring 
waar je je verhaal kwijt kan en in alle openheid kan luisteren hoe 
anderen hier mee omgaan. 

Op dinsdag 11 februari zal de eerste bijeenkomst zijn. Gedurende 
vier bijeenkomsten, die om de week plaatsvinden, staan we stil bij 
wie we missen, wie diegene voor ons was en hoe ons pad nu verder 
loopt. Wat zorgt ervoor dat we verder kunnen? Waar halen we de 
moed voor de toekomst vandaan? Deze onderwerpen zullen de 
revue passeren. 

De kring is bedoeld voor mensen die langer dan een jaar geleden 
een geliefd iemand hebben verloren. Dat kan gaan om een partner, 
kind, ouder, broer, zus, vriend of vriendin, etc.

Aanmelden voor de kring kan bij ds. Willemijn van Dijk 
predikant@bavo.nl / 0612874781 of bij pastor Diane Vonk 
d.agvonk@planet.nl / 5253978. Informatie over locatie en tijdstip 
volgt. 
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Cursus Kids & Kerk  
Vanaf 3 februari gaat het tweede deel van de cursus Kids&Kerk van 
start. Alle kinderen van groep 6 tot en met 8 van de basisschool zijn 
welkom op maandagmiddag 3 februari van 15.15u tot ongeveer 
16.30u in het wijkgebouw bij de Nieuwe Kerk. In dit tweede deel 
gaan we ons verdiepen in de rituelen van de kerk, te beginnen bij de 
doop. De zondag daarop (9 februari) kunnen we direct van dichtbij 
die doop meemaken!


Koffie/theemiddag  
Dinsdag 21 januari en 18 februari 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 30 januari  en donderdag  27 februari van 10.00u-11.30u  
in het bijgebouw van de Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22. We 
beginnen in januari met een nieuw bijbelboek: Richteren.   Nadere 
informatie bij Diane Vonk (tel.: 525 39 78). 


Gemeentemaaltijd 
Donderdag 30 januari en 27 februari 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 
In de laatste kerkenraadsvergadering van 2019 hebben we onze 
manier van vergaderen met elkaar besproken. Het gaat in elke 
vergadering zowel om aandacht voor de mensen rond de tafel als 
om aandacht voor de zaken die aan de orde zijn. We kwamen tot de 
conclusie dat we in de agenda voor de vergadering beter moeten 
aangeven of het gaat om informeren, meningsvorming of 
besluitvorming. 

Sinds kort is de evaluatie van de eredienst een vast punt op onze 
agenda. In dat kader hebben we in december de vorm van de 
viering van het Heilig Avondmaal besproken en dan in het bijzonder 
het moment waarop de ambtsdragers in het liturgisch centrum gaan 
staan. Ook daar kan heel verschillend over worden gedacht. 
Besloten is dat de ambtsdragers aan het begin van de viering naast 
de predikant gaan staan.

Ook is besloten om in het nieuwe jaar door te gaan met het 
kinderlied.

De kerkenraad heeft ingestemd met drie doopverzoeken, waarvan 
één van buiten onze wijkgemeente. Dit alles gebeurt uiteraard met 
inachtneming van de kerkorde. Hieronder stellen de doopouders 
zich voor. 

De komende tijd zullen wij ons gaan bezinnen op de invulling van de 
vacature die met het vertrek van Nadia Kroon is ontstaan. Formeel 
gezien zal deze vacature door de Algemene Kerkenraad van de 
PGH worden ingevuld, maar dat gebeurt uiteraard in nauw overleg 
met de wijkkerkenraad. We zullen in ieder geval de tijd nemen om 
rustig met elkaar te bekijken waar behoefte aan bestaat en hoe de 
vacature ook voor de langere termijn het beste kan worden 
ingevuld.


Stéphan Thijs

� 
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Van de doopouders 
Hannah & Jordi 
In 2012 zijn Jordi en ik vanuit 
A m s t e rd a m i n H a a r l e m 
komen wonen. Sinds een 
aantal jaar kom ik regelmatig 
i n d e k e r k v a n d e 
wijkgemeente Centrum. Op 9 
februari wordt onze zoon 
Tygo gedoopt in deze kerk. 
Onze oudste zoon Stach is in 
2017 tegelijk gedoopt met zijn 
nichtje Lara, in Bergambacht. 
Tygo wordt ook samen met zijn nichtje gedoopt.

De doop is voor mij een bevestiging van Gods liefde en trouw aan 
ons, al vanaf het moment dat we geboren worden. Het geeft mij een 
warm en veilig gevoel en ik hoop dat het onze zoons kracht geeft 
om de keuzes in hun leven te maken die voor hen het beste zijn. 
Daarom ben ik blij dat we Tygo in deze kerk kunnen laten dopen.

Daarnaast past de doop van Tygo in een traditie; wij zijn ook 
gedoopt en ik vind het mooi die traditie aan onze zoons door te 
geven. 

 

Hannah


Elmar & Stefanie 
Wij zijn Elmar en Stefanie, 
trotse ouders van twee 
dochters, Lara en Félien.

Lara is gedoopt in onze kerk 
in Bergambacht, samen met 
haar neefje Stach. Na de 
geboorte van Félien en Tygo 
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kwam de wens om nogmaals samen onze kinderen te laten dopen, 
dit keer in Haarlem.

Wij zijn erg dankbaar dat ons opnieuw een kind is toevertrouwd. Net 
als Lara, willen wij daarom ook Félien graag laten dopen. Wij 
geloven dat God houdt van zijn mensen. Het teken van zijn liefde en 
verbond is de doop. Dit teken willen wij haar meegeven.




Ernst & Jolanda 
Hallo, wij zijn Ernst, Jolanda, 
Sten en Lizz van Wijk. Vijf jaar 
geleden zijn wij verhuisd van 
Amsterdam naar Haarlem. 2,5 
jaar geleden zijn wij getrouwd 
en inmiddels zijn wij twee 
fantastische kinderen rijker. 
Onze zoon Sten wordt volg-
ende maand twee jaar en 
onze dochter Lizz is nu vijf 
maanden oud. 

Ernst werkt als account manager bij Keyser&Mackay in Amsterdam 
en Jolanda werkt als intensive care verpleegkundige in het Spaarne 
Gasthuis, daarnaast heeft zij dwarsfluit gestudeerd. 

Sinds wij in Haarlem wonen waren we op zoek naar een gemeente 
waar ook mensen van onze leeftijd zitten en vinden de 
aanwezigheid van kinderen belangrijk. Na een leuk kennismakings-
gesprek met Willemijn van Dijk willen wij graag deze gemeente 
beter leren kennen en deel van de gemeente uitmaken. Wij zijn erg 
blij en dankbaar dat wij Lizz te midden van de gemeente mogen 
laten dopen en zien dit ook als een mooi begin.

Wil je verder met ons kennismaken? Spreek ons gerust aan! We 
vinden het leuk om u verder te leren kennen.


Groeten, Ernst & Jolanda

� 
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Kerkbalans 2020  
Het landelijke motto van de actie Kerkbalans 
2020: “Geef voor je kerk”. In Haarlem geven wij 
aandacht aan het “missionair” zijn van de kerk, 
de verbinding tussen kerk en samenleving. In de Kerkbalans-folder 
schrijven Peter van der Beek, Zannie Wiersma en Tom de Haan over 
dit thema. 

Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van zaterdag 18 januari tot 
zaterdag 1 februari. 
Deze jaarlijkse actie is bedoeld om de kerk financieel te kunnen 
laten “draaien”. De kerk is afhankelijk van wat u en ik bijdragen: 
voor de salarissen, gebouwen, energiekosten, enz. 
Heeft u aangegeven per brief te willen worden benaderd, dan krijgt 
u deze aangereikt door een mede kerklid. Aan u dan het verzoek het 
bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en een week later weer 
mee te geven, dan wel per post op te sturen.

Als u per mail benaderd wilt worden, dan ontvangt u een mail met 
een koppeling naar een invulpagina. Na invullen van deze pagina en 
bevestigen is uw opgave klaar. Nadere details vindt u in de mail. Wij 
zien uw antwoord graag tegemoet.

We maken u erop attent dat we sinds vorig jaar gebruikmaken van 
een nieuw rekeningnummer: NL07 RABO 0373711441. Zoals elk 
jaar kunt u uw bijdrage in maximaal 11 maanden afdragen.

De werkgroep kerkbalans 2020 wenst de vele vrijwilligers veel 
succes bij het verspreiden en ophalen van de brieven. U wordt / 
bent reeds benaderd door uw coördinator. Heel veel dank voor uw 
medewerking! 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit 
bericht, dan kunt u bij ons terecht: Kerkelijk bureau via tel.: 
5532040, info@bavo.nl of bij: Peter Knijff, (kerkrentmeester); 
pnknijff@gmail.com  tel.: 5402993.


Gerhard Reuvekamp (kerkelijk bureau)

� 
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Labyrint in de Bavo tijdens Geluksroute  
In samenwerking met Stadsklooster Haarlem leggen Gerard van der 
Waard en Ad de Graaf tijdens de Geluksroute in Haarlem een replica 
van het beroemde labyrint uit Chartres in het midden van de Grote 
Kerk. Alleen op zaterdag 1 februari kun je deze bijna 
waarheidsgetrouwe versie van het beroemde labyrint uit de 
Kathedraal van Chartres lopen. Mensen doen dat vaak als moment 
voor stilte, bezinning, rust. Of ook wel om alles op een rijtje te 
krijgen, issues een plek te kunnen geven, gevoelens te verwerken.


Ontstaan 
Het labyrint van Chartres is ontstaan uit het 7-paden labyrint dat 
ook wel het klassiek of Kretenzisch labyrint wordt genoemd. 
Verhalen en afbeeldingen uit de tijd van koning Minos vertellen ons 
hoe Theseus, een Griekse koningszoon, dankzij de hulp van Ariadne 
(een draad en een zwaard) de Minotaurus versloeg die in het 
labyrint onder het paleis van Minos huisde. 

Bij de bouw van de kathedraal rond 1200 kreeg het deze vorm, een 
11-paden labyrint. Het was het eerste van vele die in de loop van 
die tijd in nieuw te bouwen kathedralen in Frankrijk gelegd werden.


Tom de Haan

� 


Traditie:13e Koffiemorgen nu voor Malawi 
2 februari 2020 
Let op de prachtige datum 02-02-2020!! Dus, houdt deze zondag 
vrij en kom met familie, vrienden en vriendinnen naar de Malawi 
koffiemorgen.

Verleden jaar kreeg deze oude traditie nieuwe schoenen. Maar ook 
dit jaar blijft het jasje hetzelfde. Het jasje, daarmee bedoel ik de 
structuur en uitvoering blijven gelijk, maar het doel is verleden jaar 
veranderd. Het is de traditionele actie van de ZWO-groep is om op 
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zondagmorgen van het Werelddiaconaat een koffiemorgen te 
organiseren in om geld bijeen te vergaren voor een project. Ons 
project is het bouwen van een kind-centrum voor onderwijs aan 
jongste kinderen in Malawi. Zie verder het artikel in het kerkblad van 
december van de grote initiatiefnemer en onvermoeibare inspirator 
Hans van Driel. 

Een keer per jaar betaalt u dan voor uw kopje koffie en kan u er een 
lekker taartje bij kopen. Daarna is er een glaasje wijn te koop met 
een hartig hapje.

Al het geld dat we ophalen gaat rechtstreeks naar het ZWO-project. 
We rekenen ook dit jaar weer op uw komst. 


Maar hoe gaan we nu geld verdienen? 
U kunt op die zondag een knip-kaart aanschaffen. Het gaat goed in 
Nederland, maar de knipkaart blijft dezelfde prijs, € 5,00. De prijs 
voor een kopje koffie zal € 1,00 zijn, taartjes vanaf € 1,50, een 
glaasje wijn voor € 2,00. 

Met een persoonlijke kaart van € 17,50 kunt onbeperkt genieten van 
al het lekkers. De meeneemhapjes en het meeneembakje vallen niet 
onder de VIP-kaart, deze kosten € 2,00. 


Waar komen de taart en de lekkere hapjes vandaan? 
Ook hier willen we een beroep op u doen. We willen u vragen iets 
voor ons te bakken of te kopen, hartig of zoet. Voor de koffie en de 
drankjes wordt gezorgd.

Ga aan de slag! Er kan veel gebakken worden, afgelopen jaren 
hadden we maar nipt aan genoeg. 


Breien en haken voor Malawi 
Veel mensen dragen tegenwoordig graag zelfgebreide sjaals, 
mutsen en/of omslagdoeken. Daarom komt er wel een brei-/
haakhoek. Het is waarschijnlijk te kort dag voor mensen die 
gedreven zijn in breien of haken in onze gemeente, om een hele 
collectie nog klaar te krijgen. Dat hoeft ook niet. Als je kan breien, 
kan je een mooi product laten zien dat je in opdracht voor een 

Van de Torens geblazen �15 januari / februari’ 20



ander wilt breien. Daar vraag je een vergoeding voor. Deze kan je 
dan, na aftrek van materiaalkosten, schenken aan Malawi. Dus meld 
je aan. Ook als je niet op zondag 2 februari aanwezig kan zijn, maar 
wel in opdracht wil breien. Je mag je ook melden als je nog geen 
voorbeeld hebt. 

Heb je mooie gebreide producten te verkopen, dan zijn die van 
harte welkom.

Resten wol zijn van harte welkom in de breihoek. De gedoneerde 
resten kunnen gebruikt worden voor breiopdrachten. Ze worden 
mogelijk ter plekke verhandeld.


Koekjes van eigen deeg

Bak ook dit jaar veel koekjes. De koekjes worden in zakjes van 10 
stuks verpakt en verkocht voor € 2,50. Wat is leuker dan je vriend of 
vriendin te trakteren op een Malawi-koekje. Een koekje van eigen 
deeg dat bijdraagt aan het geluk van anderen. 


We hopen u allen te zien op zondag 2 februari. Het vooraf 
doorgeven van uw inbreng of dienst wordt op prijs gesteld. Heeft u 
vragen of wilt u zich opgeven voor een leuk muzikaal intermezzo, 
dan kunt u ook bij mij terecht.


Vriendelijke groeten,

Marleen van Anken namens de ZWO-groep

marthavananken@gmail.com

tel. 06-47679977

� 


Een vaste breiclub 
Op donderdag 23 januari om 20.00u is er een brei-/haakavond bij 
mij thuis aan de Mauricialaan 26 te Overveen. Wie weet wordt ook 
dit een traditie: een avond per maand breien of haken voor 
bijvoorbeeld Malawi. 

Graag nodig ik je uit om te komen op donderdag 23 januari. We 
gaan dan onderzoeken welke leuke artikelen we kunnen maken. 
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Mocht de tocht naar Overveen te ver zijn, geef het aan, dan haalt de 
taxiservice je op en brengt je weer naar huis. O ja tot slot, breien is 
een technisch gebeuren, dus ook geschikt voor mannen. Graag 
even opgeven als je komt.

2e breiavond is donderdag 27 februari. 


Marleen van Anken

marthavananken@gmail.com

tel. 06-47679977


�
Veertigdagenkalender 
Vanaf zondag 9 februari liggen er op 
een tafel in de Nieuwe Kerk veertig-
dagenkalenders klaar, die u kunt 
aanschaffen voor € 3. 

De kalender is opnieuw samengesteld 
door ds. Joke van der Velden.

Dit jaar heeft zij gekozen voor het 
thema ‘element’. Dat woord kun je op 
verschillende manieren interpreteren. 
Je hebt de vier elementen water, vuur, 
aarde en lucht, waar Joke graag nog 
de basiselementen licht en taal aan 
toe zou willen voegen. Maar bij 
element gaat het in de Veertig-
dagenkalender vooral om ‘in je 
element zijn.’

‘Deze kalender probeert te zoeken naar wegen opdat uiteindelijk 
iedereen in haar of zijn element kan leven,’ zo schrijft Joke van der 
Velden in de inleiding. ‘Dat gebeurt door middel van verhalen, 
gebeden, teksten en gedichten. Op de zeven zondagen mogen we 
opademen, dan vieren we dat het ooit al Pasen is geworden. Zeven 
kleine oases, waarmee we in onze nopjes mogen zijn. Op deze 
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zondagen vindt u bijbelgedeeltes met uitleg en ook de illustraties 
zetten aan tot nadenken. En er zijn een paar recepten, eenvoudig en 
vegetarisch. In de verhalen op de zaterdagen zijn alle kinderen in 
hun element met het element. Dat element maakt deel uit van hun 
wezen, waarin ook een verbinding ligt met God, aldus ds. Jantine 
Heuvelink van wier hand deze kinderverhalen zijn.’

‘Het gaat uiteindelijk om het leven, het samen leven op deze aarde 
waarin niemand te kort komt en ieder mag opbloeien tot volledig, 
volwaardig mens. Laten we toasten op het leven en zo toeleven 
naar het Paasfeest,’ besluit Joke. 

De Veertigdagenkalender is bedoeld om tijdens de veertig dagen 
voor Pasen te lezen. De kalender bevat voor elke dag een 
inspirerende tekst. De kalender begint dit jaar op woensdag 26 
februari, dan is het Aswoensdag.


Wij hopen dat we u een plezier doen met deze kalender.

Ds. Willemijn van Dijk en Diane Vonk

� 


Bloembolletjes voor een Groene Kerk 
Evenals vorig jaar vragen we om de uitgebloeide bloembolletjes die 
bij u in de kamer hebben gestaan in te leveren onder de tafel met de 
liedboeken in de Nieuwe Kerk. Ze krijgen dan een tweede leven in 
de kleine kerktuin bij de Bavo. 

Tevens is die plek onder de liedboekentafel geschikt om postzegels 
in te leveren voor Kerk in Actie. 


Henk Vonk

� 
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Zomervakantie 2020 in Doorn 
De organisatie Noord-Hollandse vakantieweken biedt dit jaar een 
vakantie aan voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen of om 
diverse redenen niet meer alleen met vakantie willen gaan. In Doorn, 
huize Nieuw Hydepark, is optimale begeleiding en verzorging 
aanwezig. Voor vervoer kan gezorgd worden via de diaconie, ook is 
een tegemoetkoming mogelijk.

De zomervakantie is van zaterdag 25 juli t/m zaterdag 1 augustus. 
De kosten bedragen € 825 per persoon. 

Aanmelden voor deelname kan uitsluitend door de inzending van 
het volledig ingevulde aanmeldingsformulier plus bijlagen. De 
éénpersoonskamers zijn schaars, dus geef u zelf snel op. De 
aanmeldingen worden tot 1 maart ingeschreven op volgorde van 
binnenkomst.

U kunt de formulieren downloaden via www.stichtingholydays.nl of 
opvragen via één van onderstaande contactpersonen.


Fieke Prinsen, diaconaal medewerker, tel.: 88 01 475

Welmoed Davidson, algemeen secretaris, tel.: 531 01 38

!  

Broodbankactie 2019 
Wederom was de broodbankactie op de adventszaterdagen in de 
Bavo een succes. De opening door leerlingen van het Eerste 
Christelijk Lyceum o.l.v. Christa Filius was spectaculair. De 
leerlingen hadden zelf meegedacht over het thema “Zorg voor de 
mens en de aarde “ Met het broodbankgedicht van de stadsdichter 
Willemien Spook werd de verkoop gestart. Op de eerste twee 
zaterdagen waren de broodjes al snel uitverkocht .

De opbrengst van dit jaar gaat naar Thijsse’s Hof en naar het 
opleidingsrestaurant Smaak. De symbolische overhandiging van de 
bijbehorende cheque’s zal eind deze maand plaatsvinden en dan zal 
de opbrengst bekend worden gemaakt. Alle vrijwilligers die hebben 
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meegeholpen bij het inpakken en verkoop: hartelijk dank!

En wie de Tuk-tuk in de kerk van de Zoef Zoef op de belevingsmarkt 
niet heeft gezien, heeft zeker wat gemist, samen met de andere 
informatie over de zorg voor de schepping. 


Henk Vonk 


Gedicht opening Broodbankactie: 
Rood en goud 

Achter de duinen, tussen de dijken: een stad 
in de wereld, de wereld in een stad; de haast 
die ontwaakt als helder licht de daken raakt, 
de dageraad in rood en goud de nacht aan 

scherven slaat, daar staat het te gebeuren: 
iemand zegt tegen iemand dat dit het is; 
deze stad, deze aarde, en dat koesteren 
nooit genoeg kan zijn, dat dit heel grote 

huis − nu zo rood en goud vanbinnen − 
om te beginnen meer onderhoud behoeft. 

Hoofden en harten willen dat, handen 
kunnen dat, maar niet alleen, dus ik zeg: 

help elkaar dit huis bewaren, één vierkante 
centimeter zullen we helen, en dan nog een 
en nog een, en het delen van brood en het 

kleden van koud is het nieuwe rood en goud 

dat ontwaakt als helder licht de daken raakt 
en de dageraad de nacht aan scherven slaat; 

dit is óns Huis, ónze Stad, ónze Aarde. 
Haar koesteren is niet genoeg. 

Willemien Spook 
� 
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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 

Datum Diaconie Kerk

3 november € 345,12 € 222,18

10 november € 246,65 € 131,75

17 november € 215,80 € 156,20

24 november € 159,87 € 176,35

1 december € 205,87 € 160,90

8 december € 245,05 € 191,22

15 december € 222,15 € 177,70

22 december € 179,96 € 146,85

24 december € 3.014,83 één collecte

25 december € 467,31 € 306,81

29 december € 153,66 € 101,30
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Collectedoelen  

� 


Datum Collectes

19 januari 1e Diaconie

2e Kerk

26 januari 1e Diaconie  - Lepra zending 
2e Kerk - Missionair werk

2 februari 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Oeganda, 
goed boeren in een lastig klimaat

2e Kerk

9 februari 1e Diaconie

2e Kerk - Catechese & Educatie

16 februari 1e Diaconie - Noodhulp

2e Kerk

23 februari 1e Diaconie - Kinderkringloopwinkel “Kids 
Kleding Paradijs” in de Amsterdamstraat 

2e Kerk

1 maart 1e Diaconie - (Voorjaarszendingsweek) 

40-dagentijd-collecte Golfstaten - De kracht 
van bijbelverhalen

2e Kerk
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Protestantse Gemeente 

Vorming & Toerusting 
40-dagentijd en Pasen in het Liedboek  
Anderhalf jaar geleden hebben Pieter Endedijk en Anton Pauw ons 
al zingend de advent in het liedboek laten beleven. In februari 
hopen we weer zo’n mooie avond te hebben, deze keer rond de 40-
dagentijd en Pasen. 
Pieter Endedijk is predikant in Almelo en was van 2008 tot 2013 in 
dienst van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied om het werk 
aan het nieuwe liedboek te coördineren. 


Datum: dinsdag 25 februari

Plaats: Nieuwe kerk

Tijd: 20.00u – 22.00u (kerk open om 19.30u) 


Clazien Verheul

� 


Bidweek 19-26 januari ‘Buitengewoon’  
Elk jaar wordt er wereldwijd een week lang gebeden in verschillende 
kerken voor de eenheid van de christenen, dit jaar van 19 januari tot 
26 januari. Ook in Haarlem komen de mensen samen om te bidden 
voor de eenheid van de christenen. Dit doen wij ook  driemaal 
daags  in de Groenmarktkerk.  De eerste dag van de bid-
week,  zondag 19 januari, is er om 19.30u het avondgebed in de 
Groenmarktkerk. Daarna wordt elke dag  van maandag tot en met 
zaterdag  gebeden voor de eenheid van de christenen  om 7.30u, 
12.30u en 19.30u. Door samen te bidden ervaren we eenheid. We 
tonen verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van 
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elkaar en de samenleving in de voorbeden een plaats te geven. Bij 
de gebeden wordt vorm en ritme van de belangrijkste klooster-
getijden aangehouden, met veel ruimte ook voor eigen gebeds-
intenties. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te bidden en 
vieren.

Het thema is dit jaar  Buitengewoon, verwijzend naar de buiten-
gewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 genoemd wordt. De 
centrale bijbeltekst voor de gebedsweek komt uit het laatste deel 
van het boek Handelingen 27:18-28:10. Paulus en zijn reisgenoten 
lijden schipbreuk op Malta, en worden daar met buitengewone 
vriendelijkheid opgevangen. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis 
nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij 
hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.


Alison Besselink

� 


Sirkelslag YOUNG 
In de kerstvakantie hebben de tieners uit kunnen rusten en 
natuurlijk weer nieuwe energie opgedaan. Deze energie kunnen ze  
gelijk inzetten bij Sirkelslag YOUNG. Op vrijdagavond 7 februari van 
19.30u – 22.00u, mogen zij laten zien wat zij in huis hebben!

Het thema van Sirkelslag YOUNG is 'Kom in beweging' en het gaat 
over het verhaal van Jona. De jongeren maken tijdens de avond 
hetzelfde mee als Jona. Het verhaal begint in het donker, in de vis. 
Door flashbacks begrijpen we hoe Jona er terecht is gekomen. Met 
de hulp van anderen (bijv. de zeelieden) komt Jona in beweging en 
trekt hij naar Nineve. Daar komen de mensen ook in beweging die 
het verhaal een nieuwe wending geven. Ook maken de deelnemers 
in het spel kennis met Jong in Actie, een diaconaal project waarbij 
jongeren gaan helpen om mensen in Nederland een nieuwe kans te 
geven. 
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Oftewel: Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Houd jij van denk-, ren- en 
andere hilarische spellen? En laat jij graag zien hoeveel je waard 
bent? Meld je snel aan bij jeugdpastor Peter. 

Het jeugdwerk van de hele Protestantse Gemeente Haarlem doet 
aan deze activiteit mee. Alle jongeren gaan dus samen, als team, 
aan de slag. Later wordt de locatie bekend gemaakt.


Peter van der Beek 

jeugdpastorpeter@gmail.com

� 


Ringbijeenkomst 1 maart 
De ‘oude’ classis is de ‘nieuwe’ Ring Haarlem geworden, die twee 
keer per jaar bijeenkomsten organiseert rond een thema. Dit keer is 
dat thema ‘De Groene Kerk in een groene wereld’. 

De zorg voor Gods schepping is ons aller zorg daarom deze 
bijeenkomst voor gemeenteleden én ambtsdragers van de 
Protestantse Kerken van Haarlem en omstreken. Om met elkaar na 
te denken over een Groene Kerk en een Groene Wereld. Over wat 
de kerk kan doen en wat je thuis kunt doen.

En ook om elkaar te ontmoeten, leden van verschillende kerken, 
over grenzen heen.


Het programma 
14.30u	Inloop met koffie en informatiemarkt:


• Jos Wietses met Plentifood: een ontwikkelingsproject dat 
bomen, planten en zaden verschaft. 


• Sandra en Anja Hermanus-Schröder met een stand van 
Vegan Church


• Paul Noordermeer: over zijn initiatief, een duurzaam bedrijf 
dat lokale biologische producten van boeren en telers 
rondbrengt en thuisbezorgd in Noord-Holland. 


• Michiel de Ruiter van Haarlem Noorderlicht, een initiatief om 
gezamenlijk zonnepanelen op daken te leggen
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• Het Duurzaamheidsloket: voor alle vragen over het duurzaam 
maken van je eigen huis.


15.00u		 Opening en aansluitend lezing door ds. Kick Bras, 		
	 	 over Groene Theologie en het bezielde landschap

15.30u		 Workshops: ideeën uit de praktijk rond ‘een groene 	
	 	 kerk in een groene wereld’ (met name voor en met 		
	 	 diakenen en kerkrentmeesters) 

	 	 Tweede deel informatiemarkt 

16.15u		 Vesper \ afsluiting


Locatie: Pelgrimskerk Stephensonstraat 1, 2014 KB Haarlem

Organisatie: ds. Marianne Vonkeman en ds. René van der Rijst


Barbara de Groot

� 


Fonds Urgente Noden Haarlem start een 
Sociaal Leenfonds  
Met ingang van 1 januari 2020 is het mogelijk om bij Stichting 
Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving (FUN) een sociale 
(renteloze) lening* aan te vragen. Dit is een belangrijke uitbreiding 
van de mogelijkheden om mensen in acute financiële nood een 
oplossing te bieden die perspectief biedt op een nieuwe start. 

Net als bij de giften van FUN kunnen aanvragen alleen door 
professionele hulpverleners worden ingediend. Voorlopig kunnen 
alleen inwoners van Haarlem en Zandvoort gebruik maken van de 
sociale lening. 

Het doel van een lening van het Sociaal Leenfonds is om verdere 
schuldenproblematiek te voorkomen. Een lening kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden om een aantal kleine vorderingen bij elkaar te 
voegen en daarmee incassotrajecten te voorkomen of te 
beëindigen. 
Een lening kan ook nuttig zijn als het helpt om grotere schulden te 
voorkomen. Soms is het logischer om iemand te helpen met een 
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renteloze lening dan met een gift. 

Een sociale lening is mogelijk tot € 1.750 voor een alleenstaande en 
tot € 2.500 voor een gezin. In sommige gevallen kan worden 
geholpen met een combinatie van een lening en een gift. 

FUN wordt bij het verstrekken van de leningen ondersteund door 
Humanitas en Schuldhulpmaatje. Zij beoordelen of een cliënt in 
staat is een lening af te lossen. Ook nemen zij als het nodig is de 
financiële begeleiding voor hun rekening. 

Het Sociaal Leenfonds is een initiatief van het Fonds Urgente 
Noden Haarlem en Omgeving en wordt gesteund door de 
gemeenten Haarlem en Zandvoort. Voor meer informatie: 
www.urgentenodenhaarlem.nl


Hugo Boreel, Voorzitter FUN, 

telefoon 06 4140 2344


*Mensen die in aanmerking komen krijgen hiervoor verplicht een 
SchuldHulpMaatje of Humanitas.

� 


Begroting 2020 van het College van Diakenen 
Een begroting is meestal geen spannende lectuur. Aan het eind van 
het jaar worden de verwachte cijfers voor het daarop volgend jaar 
weergegeven. Eenmaal vastgesteld, zul je net zien, ontstaan nog 
allerlei plannen, die eigenlijk ook een vertaling in de begroting 
hadden moeten krijgen. 

Zo kwam de (her-)start van een kringloopwinkel voor kinderkleding 
in Haarlem-Oost ineens in een stroomversnelling. Diaconaal werker 
Daniëlle Leder merkte in Oost dat er veel behoefte was aan zo’n 
winkel, die een paar jaar daarvoor zijn deuren had moeten sluiten. 
Zaterdag 30 november werd de door vrijwilligers in modern design 
ingerichte kledingzaak geopend door wethouder Floor Roduner. De 
winkel is een middel om te werken aan duurzaamheid en iedereen 
van kleding te voorzien. Arm en rijk kan er terecht om zijn snel 
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groeiende kinderen weer van uitstekende – zo goed als nieuwe – 
kleding te voorzien. Ook is de winkel een werkgelegenheidsproject 
(bijvoorbeeld voor vluchtelingen) en een ontmoetingsplek voor de 
wijk. 

Wat ook in de begroting had gekund, is het plan dat eind 2019 
ontstond om een tweede diaconaal werker aan te stellen. En wel 
gefinancierd uit het rendement van een aantal diaconale fondsen, 
die ‘werkgelegenheid’ of ‘aandacht voor ouderen’ in de doelstelling 
hebben staan. Zoals onder andere het Coelombiefonds en het Jan 
Rodinkfonds. Meestal komen er te weinig aanvragen binnen om de 
jaarlijkse rendementen te besteden, daarom nemen de fondsen in 
omvang toe. En dat is niet de bedoeling van degenen die ooit de 
fondsen in het leven hebben geroepen. Daarom leek de aanstelling 
van een diaconaal werker helemaal binnen de doelstelling te liggen. 
De werker kan aandacht geven aan alleenstaande oudere 
bewoners, die door het gemis aan ‘netwerk’ steeds moeilijker 
zelfstandig kunnen wonen. De taak van de diaconaal werker is dan 
de ouderen te ondersteunen bij het leggen van contacten waarmee 
ze zich weer kunnen redden. In Oost is daar nu ervaring mee 
opgedaan, de diaconie zou nu in Haarlem-Centrum aan het werk 
kunnen.  

Eind vorig jaar hebben het College en de Algemene Kerkenraad de 
begroting vastgesteld. Daaraan voorafgaand konden leden van de 
gemeente nog commentaar geven op de begroting. In liturgieën  
(twee zondagen in december) en websites van de kerken en de 
diaconie is daar bekendheid aan gegeven. Er is geen commentaar 
binnen gekomen. 

De begroting van 2020 wijkt enigszins af van die van voorgaande 
jaren. Voor het eerst zijn de verwachte koersverschillen 
(beleggingswinsten) begroot. Meestal zijn beurskoersen niet te 
voorspellen. Maar aangezien de diaconie besloten heeft het 
vermogen vanaf 1 januari 2016 niet meer te laten toenemen, wil de 
diaconie inzicht geven in de verwachte toe- of afname van het 
vermogen, rekening houdend met inflatie en de waarde van het 
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onroerend goed. Bij een toename besteedt de diaconie het ‘extra 
rendement’ aan diaconale doelen; lokaal, landelijk en wereldwijd. En 
dat is de ‘core business’ van de diaconie, vandaar het belang om 
die vermogenstoename te laten zien. En ook de verwachte 
bestedingen aan die diaconale doelen. De begroting is in te zien op 
de website: diaconiehaarlem.nl onder Geldzaken, Begroting 2020. 
Reacties zijn welkom via diaconie.haarlem@antenna.nl of via het 
Diaconaal Bureau, Zomerkade 165, 2032 WC   Haarlem (5310138, 
bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 9.00u en 14.00u).


Immy Nieboer, Ton Brons en Sietse Bouma

� 


Van de Torens geblazen �29 januari / februari’ 20

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


donderdag 20 februari2020 
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. 


http://diaconiehaarlem.nl
mailto:diaconie.haarlem@antenna.nl


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

553 2045

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

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
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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 
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