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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 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

Zondag 8 maart 
Nieuwe Kerk 10.00u

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 15 maart 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

Ds. T. de Haan

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5, 6 t/m 8 OJ 
Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709


Zondag 22 maart 
Ontmoetingskerk 10.00u

Frankrijklaan 4


m.m.v. Projectkoor

Gezamenlijke PGH-viering 
Ds. W. van Dijk-Heij en ds. J. van Aller

Crèche en kindernevendienst

Autodienst: Hans Klarenberg 

tel: 06-47948802

Zondag 29 maart 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. J.C. Bos

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

tel.: 5275292



Bijzondere diensten  
Diensten Janskliniek 10.30u 

Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u 

� 


Zondag 1 maart Dhr. P. den Dekker

Zondag 8 maart Ochtendgebed o.l.v. mw. A. Blom

Zondag 15 maart Mw. C. van Drie - Tafelviering

Zondag 22 maart Ochtendgebed o.l.v. mw. F. Prinsen

Zondag 29 maart Br. S. Ebben

Zondag 5 april Palmpasen Communieviering

Mw. M. Versteege

Zondag 15 maart Ds. H. van Galen m.m.v. 
Ontmoetingskerk o.l.v. Jan Nobel
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Zondag 5 april 
Lutherse Kerk 10.30u

Witte Herenstraat 22


Palmzondag 
Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, Knd gr. 3 t/m 5

Autodienst: Herman Valk 

tel: 06-27255945



Vijftigdagentijd 
Als tiener deed ik een keer mee met ‘vasten’ in de 
Veertigdagentijd. Dat hield voor mij in dat ik geen snoep of 
andere tussendoortjes at, veertig dagen lang. De zondag was 
een uitzondering, want dat was een voorafspiegeling van het 
Paasfeest. Ik vond het een kwelling. Veertig dagen lang dacht ik 
alleen maar aan eten. Wanneer gingen we eten? Wat gingen we 
eten? En was er genoeg? Die vragen spookten veertig dagen 
lang door mijn hoofd.


Ergens was ik trots dat het me gelukt was, toen het eenmaal Pasen 
was, maar de reden waarom ik het deed, was mijzelf eigenlijk niet 
duidelijk. Ik voelde me er niet per se ‘verlicht’ door. Stiekem hoopte 
ik ook dat het terug te zien zou zijn op de weegschaal. En dat viel 
dan ook nog weer tegen… 

Inmiddels kan ik me er niet meer toe zetten. Veertig dagen vasten. 
Ook niet op een ander gebied zoals ik sommige mensen wel eens 
om mij heen zie doen; geen sociale media, geen kleding kopen, 
geen Netflix kijken. Ik heb er grote bewondering voor als mensen 
het wel doen, maar ik merk dat het mij een beetje tegen staat. 

Het heeft voor mijn gevoel iets te maken met het idee dat vasten 
voor protestanten is, wat carnaval voor katholieken is geworden. 
Natuurlijk kun je die twee dingen niet helemaal vergelijken. 
Carnaval, daar doet heel Nederland onder de rivieren aan mee, met 
vasten is dat wat anders. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat 
carnaval voor veel mensen los is komen te staan van de vastentijd. 
De nadruk ligt enorm op het feest, het verkleden, dansen en 
drinken. Heel gezellig uiteraard, maar minder verbonden met de 
christelijke traditie. En een feest dat los komt te staan van zijn 
verhaal is toch echt minder mooi. Zo denk ik dat de 
Veertigdagentijd voor een deel van de vastende protestanten ook 
wat los is komen te staan van de christelijke traditie.

Want denk maar eens mee: we vasten veertig dagen lang. En dan? 
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Dan vieren we één, hooguit twee dagen feest; we komen bij elkaar 
in de kerk, we gaan naar familie, eten wat taart, paaseieren en 
tulbanden, maar ook niet te veel, we denken aan ons gewicht, en 
gaan weer naar huis. En we zuchten soms ook nog na die twee 
dagen ‘gelukkig, het is weer achter de rug.’ Dat feest staat zo niet in 
verhouding tot de voorbereidingstijd. Hoe kun je veertig dagen lang 
vasten als vervolgens het feest, waar je je op aan het voorbereiden 
bent, in een zucht is gevierd?

De christelijke traditie biedt ons eigenlijk al het antwoord; de 
Paastijd. Of eigenlijk ‘de Vijftigdagentijd’. Vijftig dagen lang zouden 
we feest kunnen vieren vanwege het prachtige verhaal dat het 
Paasfeest ons biedt. Tussen Paasnacht en Pinksteren staat de kerk 
extra in het teken van de opgestane Heer en de boodschap dat de 
dood niet het sterkste is in deze wereld. Wat een verhaal! Zoiets 
vraagt erom om goed gevierd te worden. 

Misschien is het een mooie gedachte om veertig dagen lang na te 
denken hoe je dat feest vijftig dagen lang kunt vieren. En misschien 
ga ik het dit jaar dan toch maar weer eens proberen, dat vasten. 
Want een feest dat vijftig dagen duurt vraagt enige voorbereiding.   


Ds. Willemijn van Dijk-Heij
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Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bijzonderheden bij de erediensten 
Zondag 1 maart is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Samen 
zetten we de eerste stappen in deze tijd van bezinning. De Oude 
Bavo Cantorij zal in deze dienst zingen. Voorganger is ds. Willemijn 
van Dijk.

Zondag 15 maart vieren we met elkaar avondmaal. Dat is elke keer 
heel verbindend. Deze zondag is het extra bijzonder. U heeft 
wellicht gemerkt bij de doopdienst van 9 februari dat de kinderen 
van de cursus Kids&Kerk een aandeel hadden in de dienst. Zij zijn 
zich aan het verdiepen in de rituelen in de kerk. 15 maart zullen de 
kinderen daarom ook een rol vervullen bij het avondmaal. Ds. Tom 
de Haan gaat in deze dienst voor. 

Zondag 22 maart is de vierde zondag in de Veertigdagentijd. De 
zogenaamde ‘roze zondag’; het paars van de Veertigdagentijd 
wordt door het wit van Pasen beschenen. Deze vrolijke zondag in 
de Veertigdagentijd is een heel geschikte zondag om samen met 
onze andere wijken te vieren. Dat gaan we dan ook doen. In de 
Ontmoetingskerk komen we als wijken van de PG Haarlem samen. 
Er wordt een projectkoor samengesteld met mensen uit alle wijken 
o.l.v. van Anton Pauw (zie bericht hieronder). Voorgangers zijn ds. 
Jan van Aller en ds. Willemijn van Dijk. We hopen ook veel mensen 
uit Centrum te zien die zondag! Ouders opgelet: er is die zondag 
kindernevendienst en crèche. 


Welkom Lovis 
Op 22 februari is Lovis Maarten Johannes Peels geboren, zoon van 
Rik Peels en Marjolijn de Waal. We wensen ze een mooie start toe 
en veel liefde met elkaar. 
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Veertigdagentijd voor de kinderen 
In de Veertigdagentijd zullen we elke zondag 
als kinderlied lied 130c zingen; ‘Uit de 
diepten roep ik U’. Een lied over wanhoop 
en hoop, heel geschikt voor deze tijd voor 
Pasen. 

De kinderen zullen in de kinder-nevendienst 
met elkaar gaan nadenken over de Bergrede 
uit Matteüs 5. Wij hebben deze teksten net 
met elkaar behandeld in de diensten, dus 
veel ouders weten waar de kinderen het 
over gaan hebben. Handig! 

In de kerk komt een heuse berg te staan. Deze berg hoort bij het 
Veertig-dagentijd-project van Bijbel Basics. Dit project heet: Tussen 
hemel en aarde. We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. 
Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een 
leven met God eruitziet. In het vervolg van het evangelie zien we 
hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt 
in zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm. Op 
Palmzondag, Paaszondag en de zondag na Pasen horen we het 
paasverhaal zoals Matteüs dat vertelt. De kinderen denken er 
samen over na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe wereld. En 
zoals deze serie zondagen begon op een berg, zo eindigt hij ook: 
we lezen hoe Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit 
stuurt om iedereen over hem te vertellen, en om Gods nieuwe 
wereld te laten zien. ‘En,’ zegt hij, ‘vergeet nooit: ik ben altijd bij 
jullie, totdat de nieuwe wereld komt’ Dat belooft dus weer veel 
moois de komende tijd.


Kinderliturgie 
Sinds een aantal maanden blijven de oudste kinderen van de 
kindernevendienst elke eerste zondag van de maand in de 
kerkdienst. Dit doen we om hen alvast te laten wennen aan het 
bijwonen van een hele viering. De overgang van altijd kinder-
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nevendienst naar de ene keer OJ de andere 
keer niet, is soms een lastige. 

Om de kinderen te betrekken bij wat er in een 
viering gebeurt, is er een kinderliturgie 
gemaakt. Op deze kinderliturgie kunnen de 
kinderen een aantal dingen van de dienst 
invullen en kunnen ze meedenken over de 
thema’s van die zondag. 

De kinderliturgieën liggen op de tafel bij de 
ingang/uitgang van de Nieuwe Kerk. En ze zijn 
niet alleen leuk voor kinderen om eens in te 
vullen… Wees dus gerust zo vrij er ook één in te vullen.


Zing mee 22 maart! 
Voor de gezamenlijke viering van 22 maart in 
de Ontmoetingskerk in Schalkwijk wordt een 
projectkoor samengesteld met zangers uit alle 
wijken van de PG Haarlem. 

Iedereen die graag zingt is van harte welkom 
mee te doen. 

Onder leiding van Anton Pauw wordt er drie 
keer gerepeteerd van 20.00u tot 22.00u. Op donderdagavond 5 en 
12 maart wordt er geoefend in de consistorie van de Grote Kerk, 
Oude Groenmarkt 25 en op donderdagavond 19 maart in de 
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4. Er zullen onder andere liederen 
gezongen worden rondom psalm 23 en een kyrië van Iona. 
Opgeven kan bij Diane Vonk: d.agvonk@planet.nl.


Koffie/theemiddag  
Dinsdag 17 maart 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.
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Leerhuis 
Donderdag 26 maart van 10.00u-11.30u in het bijgebouw van de 
Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22. Meer informatie bij Diane Vonk 
(tel.: 525 39 78). 


Gemeentemaaltijd 
Donderdag 26 maart 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 verband met afwezigheid van onze voorzitter Stéphan Thijs zat 
Henk Vonk de laatste kerkenraadsvergadering voor. Daarom is 
onderstaand verslag door hem geschreven.  

De kerkenraad komt maandelijks bijeen voor veel agendapunten, 
maar er is iedere maand ook royaal ruimte voor een bezinningspunt. 
Willemijn had er deze keer voor gekozen om een Lectio Divina te 
geven. Dat wil zeggen: met de voeten op de grond, een rechte rug, 
de handen ontvankelijk en de ogen dicht of op een punt gericht, en 
een ademhaling vanuit de buik hoorden we tweemaal een gedeelte 
uit Johannes 15. Daarnaast stelde Willemijn een aantal vragen, die 
je voor jezelf in stilte kon proberen te beantwoorden.

Naast de gebruikelijke onderwerpen keken we al vooruit naar de 
invulling van de Paascyclus. Is er ruimte voor verandering op dit 
gebied? De kerkenraad vindt van wel. Uiteraard in goed overleg met 
de betrokken kerken waar elk jaar de Paascyclus mee gevierd 
wordt. 

Verder werd de voortgang van de Broodbankactie besproken. De 
wijkdiaconie zal zich hierover nader beraden. 

We evalueren ook altijd de kerkdiensten van de afgelopen maand. 
De doopdienst was mooi, ontroerend en het was fijn dat Peter van 
der Beek, de nieuwe jeugdpastor meedeed. Ook mooi dat de 
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kinderen een taak in de dienst hadden, er was een warme sfeer.

Er is afgesproken dat de kerkenraad op vrijdagavond 13 en 
zaterdag 14 maart op retraite gaat in Nieuw Hyde Park in Doorn. Op 
vrijdag starten we met een informeel programma en op zaterdag 
houden we ons bezig met het thema ‘roeping’. 


Henk Vonk

!  

Vredeskunstwerk 
De Syrische kunstenaar Talal Shkeifah heeft samen met Hans 
Bossmann (www.handbossmann.nl) een vredeskunstwerk gemaakt 
dat tot en met de vredesweek 2020 in verschillende Haarlemse 
kerken te bewonderen is. In maart zal 
het werk in de Nieuwe Kerk staan. Op 
z o n d a g 1 m a a r t z i j n b e i d e 
kunstenaars aanwezig en kunt u ze 
ontmoeten.


Barbara van de Pol

� 


NL doet: Bavo poetsen 
De Bavo doet mee aan NL doet! NL doet is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. We gaan op vrijdag 13 maart de 
Bavo poetsen met een aantal enthousiaste vrijwilligers. De vloer met 
de talloze graven wordt nauwkeurig gezogen en gedweild.

Doet u ook mee? U kunt zich melden op info@bavo.nl.

De activiteit is van 9.00u tot 12.30u. 


Anneke Abma

� 
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Bedankje 
Op zondagmorgen 5 januari 2020 lagen Helma en ik lekker in bed 
naar de kerkdienst te luisteren .Ik had nog niet de puf om de dienst 
te bezoeken. Rond 10.45u werden wij verrast door de mededeling 
dat de bloemen vandaag naar ons zouden komen. Wij moesten hals 
over kop het bed uit en aankleden, want wij schatten in dat rond  
11.45u de bloemen bezorgd zouden worden. Het viel gelukkig mee, 
want Frits en Jeannine stonden om 12.00u voor de deur.

Wat een prachtige bos. Bedankt allemaal voor al het medeleven.Ik 
hoop in de toekomst nog wel op zondag naar de kerk te kunnen.


Veel liefs en groeten van Helma en Peter Zuidam

� 


Opbrengst broodbankactie  
Op donderdag 6 februari werd in de Grote Kerk de opbrengst 
bekend gemaakt van de broodbankactie 2019 die als thema had: 
‘Zorg voor de mens en de aarde’. Dit thema is door paus Franciscus  
toegevoegd aan de zeven werken van Barmhartigheid. Dankzij de 
verkochte broodjes van de bakkers Van Vessem en de  
sponsorbijdragen van de Haarlemse kerken, het stimuleringsfonds 
Rabobank, St. Jacobs Godshuis en de Soroptimistclub kon aan 
twee goede doelen een cheque van 4.000 euro worden 
overhandigd. Aan het opleidingsrestaurant Smaak, waar mensen 
met een achterstand op de arbeidsmarkt een opleiding krijgen in de 
horeca en aan het Thijsse’s Hof in Bloemendaal. Beiden kregen bij 
de Broodbank in de Bavokerk het bedrag symbolisch overhandigd.

Tijdens de afsluiting van deze middag werd Ati Blom in het zonnetje 
gezet. Al meer dan tien jaar was zij actief in de broodbank-
commissie. Zij stopt er nu mee en kreeg een fotocollage en een 
replica van de broodbankpenning. 


Henk Vonk
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Van de diaconie 
Paasgroeten voor gevangenen 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden 
paasgroeten-kaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart is  
onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf 
ontworpen, een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig 
hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroeten-actie. Op enkele 
zondagen in de maand maart kunt u na de dienst deze kaarten 
(kopen en) ondertekenen. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, 
zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn 
dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg 
goed doet. 
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Namens de diaconie, 

Henk Vonk

� 


Collectes  
Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag van € 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

5 januari € 206,55 € 193,45

12 januari € 161,85 € 113,85

26 januari € 254,40 € 192,08

Datum Collectes

1 maart 1e Diaconie - (Voorjaarszendingsweek) 

40-dagentijd-collecte Golfstaten - De kracht 
van bijbelverhalen

2e Kerk

8 maart 1e Diaconie 
2e Kerk - Kerk in Actie - Nederland - Als kerk 
naar de mensen toe

15 maart 1e Diaconie - Noodhulp - Zuid-Soedan - 
Overleven in een burgeroorlog

2e Kerk
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Veertigdagentijd 

Vastenmaaltijden 
Op de donderdagen 5, 12, 19, 26, maart en 2 april worden er 
interkerkelijke vastenmaaltijden gehouden in het kerkgebouw van 
de Evangelisch Broedergemeente, Parklaan 34, aanvang 18.00u. In 
een uur van bezinning is er een korte overdenking door voorgangers 
uit diverse kerken met als thema ‘Open up’, openheid naar jezelf, 
naar God en naar de ander. Aansluitend is er een sobere maaltijd 
met brood, fruit en thee.


Henk Vonk

� 


Vespers in de Ontmoetingskerk 
De Veertigdagentijd-vespers in de Ontmoetingskerk zijn al jaren een 
vaste traditie. Dit jaar is er gekozen voor een nieuwe invulling; 
centraal staan de Godly Play-verhalen uit de serie ‘De gezichten van 
Pasen’. 

Op deze manier kunnen we als gemeente bezinnend toeleven naar 
het Paasfeest én kennismaken met de methode waar veel mee 
gewerkt wordt in het jeugdwerk. 


22 maart 1e Diaconie - Kinderen in de Knel

2e Kerk

29 maart 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Ghana - 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes

2e Kerk - Missionair werk en kerkgroei
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We zijn op dinsdag 25 februari begonnen met een Kennismakings-
avond over Godly Play. Deze ging aan de daadwerkelijke 
Veertigdagentijd vooraf. 

Vanaf 3 maart starten we met de vespers met het verhaal ‘de 
gezichten van Pasen’. Iedere week horen we een nieuw verhaal over 
Jezus, maar alle verhalen bouwen op elkaar voort. De vespers zijn 
los bij te wonen, maar wij bevelen het van harte aan om alle 
aangeboden avonden bij te wonen.

De vespers met Godly Play-verhaal zijn dit jaar op de volgende 
data: 

Dinsdag 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 

Locatie: Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4

Tijd: 18.45u – 19.45u


Peter van der Beek

� 


Consuminderen in de Veertigdagentijd 
De Veertigdagentijd voor Pasen begint dit jaar op woensdag 26 
februari. Het is een tijd van bezinning, inkeer en bewust leven. Voor 
sommigen is een vorm van vasten een methode om hieraan gestalte 
te geven.  Dat kan op verschillende manieren. Een dagje minder 
vlees, minder ingaan op allerlei aanbiedingen, de voorraadkast met 
levens-middelen eerst leegmaken of het alcoholgebruik door de 
week verminderen. 

Voor degenen die door consuminderen een bedrag willen sparen 
voor het project in Malawi staat er een speciale collecte-doos in de 
Nieuwe Kerk in de vorm van een Afrikaanse school. Of u kunt het 
bedrag overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL31 INGB 
0000 4753 44 onder vermelding van Vastenactie Malawi 2020.


Henk Vonk

� 
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Protestantse Gemeente 

Vorming & Toerusting 
BONHOEFFER 75 
Het zal 9 april dit jaar 75 jaar geleden zijn dat Dietrich Bonhoeffer 
(geb. 1906) op persoonlijk bevel van Hitler in het concentratiekamp 
Flossenbürg werd opgehangen, drie weken vóór de Russen het 
kamp bevrijdden.

Wie was Bonhoeffer? Een getalenteerde Duitse theoloog – op zijn 
21ste al gepromoveerd – wiens leven vanaf 30 januari 1933, toen 
Hitler aan de macht kwam, geheel in het teken stond van het verzet 
tegen het nazi-regime. Op 5 april 1943 werd hij op verdenking van 
landverraad gearresteerd en overgebracht naar de militaire 
strafgevangenis Tegel in Berlijn. Daar heeft hij in zijn cel van 3 bij 2 
meter zijn beroemd geworden brieven geschreven, die na de oorlog 
werden uitgegeven onder de titel “Verzet en overgave”.


Op dinsdagavond 31 maart schenken ook wij in Haarlem aandacht 
aan deze belangwekkende persoon en zijn betekenis in onze tijd.

Spreker is dr. Karel Blei die ons vorig jaar verraste met zijn lezing 
over Karl Barth. We hopen dat velen binnen en buiten onze 
gemeente zich door Bonhoeffer willen laten inspireren. 


Plaats: consistorie van de Grote Kerk, Oude Groenmarkt 25

Aanvang: 20.00u (zaal open: 19.30u)  
Toegang: vrijwillige bijdrage.


Clazien Verheul

� 
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Kloostermaaltijd 
Voeding voor de ziel 
Stadsklooster Haarlem vraagt aandacht voor belangrijke waarden 
als stilte, schoonheid en aandacht en nodigt uit tot bezinning in 
deze onstuimige en verwarde tijden. Eén van de activiteiten 
waarmee het Stadsklooster zich wil onderscheiden is de Klooster-
maaltijd. De maaltijd is al eeuwenlang het moment voor ontmoeting 
en gesprek. Doel van de avonden is de bezoeker 'gevoed' naar huis 
te laten gaan of als pelgrim de reis verder te laten vervolgen. 
Dit jaar organiseren we twee maaltijden in De Kloosterkeuken, op 
maandag 16 maart en 12 oktober. Er is plaats voor maximaal 40 
bezoekers. Het betreft een driegangen-buffet. Kosten voor deze 
maaltijd zijn € 25,00 inclusief koffie en thee. 

De aftrap op 16 maart is met speciale gast Thomas Hontelez. Hij is 
religie-wetenschapper en docent levensbeschouwing. Hij liep in 
2014 een pelgrimstocht van Nijmegen naar Istanbul. Sindsdien is 
pelgrimeren een wezenlijk onderdeel van zijn leven en begeleidt hij 
tochten voor de Franciscaanse Beweging. Hij is nauw betrokken bij 
The Walk of Wisdom, een eigentijds pelgrimsritueel. Over zijn 
ervaringen schreef hij het boek ‘Wandelen naar wijsheid'. 

Opgave: info@stadskloosterhaarlem.nl

Locatie: De Kloosterkeuken, Hagestraat 12, 2011 CV Haarlem 
Datum: Maandag 16 maart - 18.00u


Wim Blüm 

 

� 
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Sirkelslag 
Op vrijdagavond 7 februari kwam een enthousiaste club tieners bij 
elkaar in het wijkgebouw bij de Nieuwe Kerk. Samen gingen zij 
Sirkelslag YOUNG spelen. De 13 tieners kwamen uit alle hoeken 
van Haarlem en omstreken: uit Centrum, Oost, Schalkwijk en vanuit 
de Lutherse Kerk.

Na gezamenlijk pizza te hebben gegeten, kon de strijd losbarsten. 
Dit jaar was het thema 'Kom in beweging' en het ging over het 
verhaal van Jona. Doormiddel van verschillende denk-, doe- en 
creatieve spellen ontdekten zij waar het verhaal over gaat. 
Daarnaast maakten de deelnemers in het spel kennis met Jong in 
Actie. Dat is een diaconaal project waarbij jongeren gaan helpen om 
mensen in Nederland een nieuwe kans te geven. 

Er streden in het hele land 7.500 jongeren via een live-verbinding 
tegen elkaar. Een unieke ervaring. Een avond met sportiviteit, 
uitbundig gelach en een score om volgend jaar nog te kunnen 
verbeteren! 


Ds. Willemijn van Dijk en jeugdpastor Peter van der Beek


� 
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De Haarlemse diaconie is in beweging 
Dit jaar staat voor het diaconaal bureau in het teken van uitbreiding. 
Conform het beleidsplan 2016-2021 komt er een tweede diaconaal 
werker bij. Na het succes in Haarlem-Oost, wordt in Centrum een 
diaconaal werker gestationeerd. De nog aan te nemen diaconaal 
werker zal onder andere aandacht geven aan alleenstaande oudere 
bewoners, die door het gemis aan ‘netwerk’ steeds moeilijker 
zelfstandig kunnen wonen. Bijzonder om te vermelden is dat de 
werker deels door de Lutherse diaconie wordt bekostigd.

Voor de zes uren in de week die ik vanwege ouderschapsverlof 
minder werk, wordt Anneke Abma ingehuurd. Anneke is al 
werkzaam voor het kerkelijk bureau en ze is sinds begin februari 
begonnen.

Voor Kids Kleding Paradijs is vanaf 1 februari Carin de Vries 
begonnen. Zij volgt Daniëlle Leder op als winkelcoördinator. Over 
Daniëlle gesproken, helaas heeft ze aangegeven ons te verlaten. Ze 
gaat vanaf maart werken voor Kerk in Actie als ‘Projectleider 
Werkveldontwikkeling Ontmoeting met moslims’. Het positieve 
nieuws is dat Daniëlle vanaf april voor een periode van zes 
maanden nog één dag in de week werkzaam is voor de diaconie. 
Dit betekent dat we ook voor Oost op zoek moeten gaan naar een 
diaconaal werker.

Voor Stichting Coelombie, een stichting opgezet met het Sint 
Jacobs Godshuis, zoeken we een bestuurslid. Er wordt maximaal 
vier keer per jaar vergaderd.

Kent u iemand die interesse heeft, bekijk de volledige vacature-
teksten op de website: www.diaconiehaarlem.nl/vacatures/.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.


Welmoed Davidson 
Algemeen secretaris

� 
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Fietspelgrimage voor twintigers en dertigers 
Fietsen, een kloosterervaring en ontmoeting, het komt allemaal 
samen in de fietspelgrimage van Osnabrück naar Haarlem. Op 30 
april 2020 vertrekt vanuit Haarlem een groep met de trein naar 
Osnabrück. Op vrijdagochtend 1 mei (feestdag in Duitsland) sluit 
een groep Osnabrückers aan, vanaf dan zijn we één groep, fietsend, 
pratend, maar ook stukken in stilte. Onderweg overnachten we op 3 
verschillende bijzondere plekken. Op 4 mei komen we aan in 
Haarlem. We zullen als internationale groep uiteraard stilstaan bij de 
dodenherdenking en op 5 mei samen vieren. Het belooft een 
bijzondere reis te worden! Al geïnteresseerd? Meer informatie kun je 
vragen bij Angeliek, Peter of Tom. Op de volgende website tref je 
meer informatie aan: https://www.stadskloosterhaarlem.nl/
fietspelgrimage/


Ds. Tom de Haan, jeugdpastores Angeliek Knol en Peter van der 
Beek

  

Nieuwjaarsreceptie diaconie 
Op vrijdag 17 januari vond de nieuwjaarsreceptie van de diaconie 
plaats. Bijna 40 diakenen, diaconaal medewerkers, wijkpredikanten 
en andere genodigden hebben van de Indische maaltijd genoten. 
Voorzitter Immy Nieboer bedankte iedereen voor de inzet. De 
diaconie stond in 2019 in de schijnwerpers. Van radio en televisie 
via kranten en magazines tot aan een interview op de Landelijke 
Diaconale Dag mét de rode Buurttuk op het podium. En niet te 
vergeten de opening van Kids Kleding Paradijs. Kortom, de 
Haarlemse diaconie mocht gezien worden.

De voorzitter keek tevens vooruit; diaconale projecten worden 
voortgezet en nieuwe initiatieven worden omarmd. Vooral de 
samenwerking met andere organisaties wordt toegejuicht.

De nieuwjaarsreceptie is ook een gelegenheid om nieuwe mensen 
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te verwelkomen en afscheid te nemen van diakenen en diaconale 
medewerkers. Omdat John Helsloot op vakantie was, wordt op een 
andere gelegenheid officieel afscheid van hem genomen. 
Alle vrijwilligers werden dit keer in het zonnetje gezet door middel 
van een bedankje met een boekenbon. Dit werd zeer op prijs 
gesteld. De avond werd zingend afgesloten en men werd bedankt 
voor de gezellige avond.


Welmoed Davidson 
Algemeen secretaris

� 


Ingezonden 

Nieuwe Kerk Concert 
Miroslav Petkov (trompet) 
Zaterdag 28 maart, aanvang: 15.30u

Toegang: vrij (collecte bij de uitgang).


 Ivana Alkovic & Maarten den Hengst - Pianoduo  Amacord
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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 (april):  


donderdag 26 maart 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. 




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 20 45

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 Marianne Immink

(voorzitter)

527 27 50

marianne@hes-immink.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

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:marianne@hes-immink.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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