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Wijkgemeente Centrum 

Van de redactie 
In deze onzekere tijden waarin we te maken hebben met het 
corona-virus een kerkblad anders dan anders. Geen vooruitblik op 
de kerkdiensten van de Stille Week maar gelukkig wel een aantal 
andere belangrijke, mooie zaken die vanuit de wijk graag met u 
gedeeld worden. 

Het is mooi om te zien dat we als gemeente naar elkaar omzien.    
Ondanks de beperkingen wordt behulpzaamheid en creativiteit op 
verschillende vlakken ingezet. Bijvoorbeeld in de vorm van 
alternatieve, op afstand te beluisteren, vieringen.

Op dit moment is het nog onzeker wanneer het eerstvolgende 
kerkblad verschijnt. Houdt u daarom de website van de Bavo in de 
gaten voor actuele ontwikkelingen en nieuwsberichten. Of zoek 
contact met uw wijkouderling of de ouderenpastor als u vragen 
heeft. 

Laten we blijven omzien naar elkaar en elkaar op de hoogte houden! 
Met dit kerkblad proberen wij hier ook een bijdrage aan te leveren. 


Gezonde en positieve groet van de redactie, 

Marion Kroon

Rosmarie Neff

Willemijn van Dijk-Heij

José van Ophem


U kunt uw bijdrage voor het volgende kerkblad inleveren per e-mail: 
kerkblad@bavo.nl

� 
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Geestelijk hamsteren 
Beste mensen, lieve gemeenteleden,


Wat nog een beetje lacherig begon met geen handen schudden 
in de diensten, is nu een heel ernstige en zorgelijke situatie 
geworden. We zitten thuis en we zullen daar voorlopig nog wel 
even blijven. De zwaarte van de situatie wordt langzamerhand 
steeds meer duidelijk. Het is geen gewoon griepje dat rondgaat, 
dit is een gevaarlijk virus. 


En terwijl we elkaar angstig omzeilen op straat en we alleen nog 
maar in de supermarkt komen als het echt niet anders kan, merk ik 
ook hoe de behoefte aan saamhorigheid groeit. We klappen 
massaal voor mensen in de zorg, we luiden de klokken van onze 
kerken, we bieden onze hulp aan aan mensen die de deur niet meer 
uit mogen of durven. Want gevangen in onze huizen is dat 
misschien wel wat we het meest missen: iets betekenen voor elkaar. 
Samenzijn.  


Voor ons als gemeente is dit ook een vreemde tijd. Wij moeten 
elkaar ook missen. Normaal gesproken leven we gezamenlijk 
intensief toe naar Pasen. Dit jaar moet dat heel individueel. En je 
merkt dan direct: dat is veel moeilijker. Als je elkaar niet hebt om je 
scherp te houden of om samen mee te vieren, dan mis je echt iets!  

Het stemt een beetje somber, dat opgesloten zitten in je huis. 
Aangewezen zijn op jezelf en je – eventuele – huisgenoten. Stilte, 
alle afleiding valt weg. De link naar de veertigdagentijd is snel, en al 
door veel mensen, gemaakt. En heel even bloeide de hoop op dat 
we rond Pasen weer uit onze quarantaine bevrijd zouden worden. 
Dat zou heel mooi zijn natuurlijk, een echte opstandingservaring. 
Maar het ziet er naar uit dat we dit feest van bevrijding toch 
opgesloten zullen gaan vieren, in ons eigen huis.  

Ik merk dat ik het moeilijk vind om als dominee woorden te vinden 
bij deze tijd. Waar de ene dominee geen moeite heeft om dit virus 
een straf van God te noemen en een ander theologen aanhaalt uit 
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de tijd van de Spaanse Griep en de pest, weet ik niet zo goed wat ik 
er mee aan moet. 

Het valt me op dat er een bepaalde gretigheid is vanuit de kerkelijke 
hoek in Nederland (en ook wel daarbuiten) om te duiden. Journalist 
Karel Smouter noemde het onlangs in de NRC ‘geestelijk 
hamsteren’. Ik vond dat wel een treffende term. Hij doelde daarmee 
op mensen die nu zeggen: ‘de natuur drukt op de resetknop’ of 
‘never waste a good crisis’ (verspeel de kansen van deze crisis 
niet). En ook ‘Shakespeare schreef tijdens de pestepidemie King 
Lear’ en al dat soort opbeurende dingen. Alsof deze crisis ergens 
goed voor zou moeten zijn. Geestelijk hamsteren. Is dat niet ook 
zoiets als willen geloven dat alles wat je overkomt ergens goed voor 
zou zijn? Dat er een reden voor is? 

Geestelijk hamsteren lijkt iets te zijn als heel veel positiviteit te willen 
verzamelen om vooral deze periode geen nare gevoelens te hoeven 
hebben. 

Natuurlijk hebben we dat ook nodig. Je moet ook zeker niet om de 
vijf minuten op de nieuwssites gaan kijken. Je moet ook niet elk uur 
denken aan alle mooie dingen die dus nu niet doorgaan. Je moet 
deze periode mentaal gezond blijven, genieten van de dingen die 
nog wel kunnen of die je juist nu kunt doen. 

Maar aan de andere kant vind ik dat opsnuiven van positieve 
verhalen over de werking van de crisis verdacht veel lijken op 
mensen die tegen een weduwe of weduwnaar zeggen dat er na 
regen altijd weer zonneschijn komt. Of nog erger: dat het ergens 
goed voor zal zijn.

Het is nu niet aan ons om iets te zeggen. We moeten niet af doen 
aan de zwaarte van het lijden van de mensen op de intensive care, 
we moeten niet zeggen dat hun lijden ergens goed voor zal zijn. Ik 
geloof dat we niet moeten zeggen dat er een reden is voor deze 
vreselijke tijd. Omdat we dat niet weten. 


Heel soms, als je iets is overkomen, kan je achteraf, vaak jaren later, 
zeggen: die nare periode heeft me naast al die moeilijke momenten, 
ook iets goeds gebracht. En heel soms, als je iets verdrietigs 
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overkomt, zie je dat, naast al het verdriet, ook veel liefde en 
empathie ontstaat, maar het is nooit aan anderen om dat te duiden, 
altijd aan degene zelf. Je moet het zelf op die manier kunnen zien 
en beleven. En laten we ook eerlijk zijn: veel slechte dingen zijn 
nergens goed voor. Het gevaar van zeggen dat uit slechte dingen 
ook veel goede dingen voortkomen is dat je daarmee het lijden en 
de zwaarte bagatelliseert. 


We gaan de Stille week in. Laten we maar eens stil zijn met elkaar. 
Even geen duiding, geen geestelijk hamsteren, maar stilte, zoals je 
die in de woestijn kan ervaren. Stilte, zoals dat past aan een 
ziekbed of bij een lijdensweg. 

Wie weet komen de woorden later wel, als dit allemaal voorbij is. 
We zullen zien welke woorden dat zijn. De Bijbelverhalen geven ons 
hoop dat na een woestijnervaring vaak ook sprake is van 
opstanding. 


Ds. Willemijn van Dijk-Heij

  

Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Luistervieringen 
Donderdag 12 maart werd het duidelijk dat er geen viering zou 
komen op 15 maart. Dat was schrikken. Een kerkdienst die niet 
doorging? Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt. Wat moesten 
we? 

Bijzonder was het om te merken dat er ook ruimte kwam voor iets 
anders. Ds. Tom de Haan bedacht een plan om zijn preek, die hij 
toch al had gemaakt, in te spreken als een podcast, een 
geluidsopname. En zo ontstond de eerste luisterviering. De week 
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daarna brachten we wat musici bij elkaar en sprak ik een 
overdenking in. Zo ontstond een podcast-reeks. En het mooie is: 
we hebben er nog plezier in ook. 

We zijn aan het zoeken naar manieren om de vieringen ook op 
papier te verspreiden voor de mensen die niet de mogelijkheid 
hebben om de vieringen online te kunnen beluisteren. Voor vragen 
hierover kunt u terecht bij Diane Vonk, tel.: 5253978.l

Op het moment van schrijven wordt de volgende luisterviering 
gemonteerd, nu met meer stemmen dan alleen die van Tom en mij. 
En er zijn ook al mooie plannen voor de Stille Week en Pasen. 

We zijn ons er pijnlijk van bewust dat een podcast niet hetzelfde is 
als een viering met elkaar op zondag, maar we merken dat het een 
goed alternatief is in deze tijd. Daarom vieren we de komende tijd 
op deze manier. Dicht op het oor en daarmee hopelijk ook dicht op 
het hart. Elk weekend zal er een nieuwe podcast te vinden zijn op 
www.bavo.nl 


Kijkvieringen 
Naast de luistervieringen zullen er de komende weken ook 
kijkvieringen zijn. De predikanten en pastores uit Schalkwijk en Oost 
zullen elke week zorgen voor een dienst vanuit de Ontmoetingskerk. 
Via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279 komt u bij deze 
uitzendingen. U kunt live meekijken op zondagmorgen vanaf 10.00u 
of op een ander tijdstip de viering terugkijken. Zo zorgen we met 
elkaar voor een breed aanbod vanuit de Protestantse Gemeente 
Haarlem. 


Openstelling Bavo 
Naast een podcast ter vervanging van de kerkdiensten willen we als 
kerk ook een plek zijn om even veilig heen te kunnen. Daarom is de 
Grote Kerk dagelijks tussen 12.00u en 14.00u open om te bidden, 
een kaarsje aan te steken, of op gepaste afstand toch even met 
elkaar te praten. We doen dit zolang dit mogelijk en veilig is. 

Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar gastvrouwen en 
gastheren die ongeveer een uurtje per keer in de kerk willen zijn. 
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Behoor je niet tot de risicogroep en wil je graag bijdragen aan het 
openstellen van de Grote Kerk? Stuur dan een mail met je 
beschikbaarheid naar info@bavo.nl.


Werk en zorg 
Zoals voor veel mensen met kinderen in huis is het nu ook voor ons 
even zoeken naar hoe dat moet: balanceren tussen werk en zorg. 
Het is een hele omschakeling. 

Gelukkig komt er langzamerhand een routine in de werkweken. 
Stefan en ik hebben afgesproken dat hij de ochtenden werkt en ik 
de middagen. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat ik (net als Stefan) 
minder uren in mijn werk kan steken dan dat ik normaal kan doen. 
Dat is allereerst voor mij zelf erg wennen. Maar het heeft ook tot 
gevolg dat ik nu mijn focus moet leggen op de dingen die urgent en 
van belang zijn: pastoraat en de luistervieringen. Ik hoop op uw 
begrip hiervoor. Ik ben momenteel dus het beste te bereiken in de 
middagen, via de telefoon en de mail.  
Schroom niet om even te bellen voor een luisterend oor of om uw 
zorgen te delen. 


Ds. Willemijn van Dijk-Heij


Alleen Jouw NAAM,

om ons op te richten.


Onuitsprekelijk,

ongenaakbaar,


onbereikbaar in taal.

Alleen Jouw NAAM,


mysterie van nabijheid.

Hoe hoog ook in de hemel


ben Jij de bodem onder onze voeten,

de echo van onze harteklop.


Keer ik mij af van Jou,

dompel ik mijzelf in cynische twijfel,
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onder alles door, boven alles uit,

in alles in, stuit ik steeds op Jouw Naam.


Of, als de schaduw het laatste

spoor van licht gestolen heeft


en ik het uitschreeuw,

zingt Jouw tegenstem in mij.


Alleen Jouw Naam

hebben wij om te noemen,


te roepen om hulp

in dagen van nood.

Alleen Jouw Naam


om ons op te richten,

tot wij weer staan,


rechtop.


Janneke Nijboer

� 


Van de wijkkerkenraad 
De kerkenraadsvergadering in maart had nog plaats onder een 
ander gesternte. De kerken waren nog open en de belangrijkste 
vraag voor ons in relatie tot het coronavirus was op dat moment of 
we de collectezakken nog van hand tot hand moesten laten gaan. 
Inmiddels ziet de wereld er anders uit. Dat neemt niet weg dat ik u 
graag op de hoogte breng van wat we met elkaar hebben 
besproken.

In het bezinningsmoment hebben we gesproken over verscheiden-
heid. Verscheidenheid in de kerkenraad en verscheidenheid in de 
gemeente. Zo bespraken we de verschillende Godsbeelden van de 
kerkenraadsleden. Vervolgens maakten we een inschatting op welk 
van de volgende gebieden de verscheidenheid in denken binnen 
onze gemeente het grootst zou zijn:
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1. Bestuurlijke zaken, bijvoorbeeld het sluiten van een kerkgebouw.

2. Liturgie.

3. Geloofsoverdracht.

4. Ethische zaken.

5. Geloofsbeleving.

De genoemde aspecten hangen natuurlijk met elkaar samen. Onze 
inschatting is dat de verschillen op de onder 1, 2 en 5 genoemde 
onderdelen het grootst zijn.


Met het vertrek van Nadia Kroon in december hebben verschillende 
commissies binnen onze wijkgemeente de taken moeten 
herverdelen. De kerkenraad wil graag met deze commissies in 
gesprek om in breder perspectief na te denken over de invulling van 
de vacature die met het vertrek van Nadia is ontstaan.

Enkele manden geleden berichtte ik u dat de kerkenraad ds. 
Willemijn en ondergetekende had benoemd tot vertrouwens-
personen. In reactie daarop is de kerkenraad erop gewezen dat het 
geen goede zaak is om kerkenraadsleden tot vertrouwenspersonen 
te benoemen. Daar is de kerkenraad het mee eens. Ik ben blij hier te 
kunnen melden dat wij Sandra Struys en Bart Baak bereid hebben 
gevonden om de taak van vertrouwenspersoon binnen onze 
wijkgemeente op zich te nemen. Het moderamen zal op een later 
moment met hen bespreken hoe zij aan deze taak invulling zullen 
geven.

Het moderamen heeft verslag gedaan van het gesprek met een 
afvaardiging van de commissie Vorming en Toerusting. Er is grote 
waardering voor het werk dat deze commissie verzet. In de 
afgelopen ruim twee jaar zijn meer dan 15 bijeenkomsten 
georganiseerd rond een gevarieerd scala van onderwerpen. De 
belangstelling voor de bijeenkomsten varieert en ligt gemiddeld op 
zo’n 30 personen. De commissie stelt het zeer op prijs als er 
thema’s voor bijeenkomsten worden aangedragen. 


Stéphan Thijs

!  
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Retraite wijkkerkenraad 
Op 13 en 14 maart jongstleden stond de retraite van de 
wijkkerkenraad op het programma. Aan het eind van de middag 
reden wij met een bijna voltallige ploeg naar Nieuw Hydepark, het 
conferentiecentrum van de PKN in Doorn. Een prachtig centrum op 
een schitterend landgoed, waar we bijzonder gastvrij zijn onthaald.

Na een gezamenlijk diner hebben we op vrijdagavond de film “The 
two popes” gekeken, over de abdicatie van paus Benedictus XVI en 
de verkiezing van paus Franciscus in 2013. 

Op zaterdag begon het inhoudelijk deel van onze retraite met een 
korte viering in de kapel onder leiding van ds. Willemijn. Daarna 
hebben we elkaar buiten op een denkbeeldige kaart van Nederland 
onze levensreis verteld, vanaf onze geboorte tot ons dertigste 
levensjaar. Zo zijn we heel wat over elkaar te weten gekomen. 
Vervolgens werden we door Tom de Haan uitgedaagd om creatief te 
zijn. Op een plek op het landgoed moesten we uitbeelden wat in de 
loop der jaren karakteristiek is geweest voor onze geloofsbeleving. 
Dat kon gaan om een rode draad, een verandering, of bijvoorbeeld 
een sleutelwoord. Het was heel verrassend hoe iedereen in korte tijd 
een mooi verhaal kracht kon bijzetten met een symbool uit de 
natuur.

’s Middags na de lunch hebben we van vele aspecten van ons 
gemeentezijn proberen vast te stellen of deze te maken hebben met 
onze roeping als (stads)kerk of meer met het feit dat we met elkaar 
ook een soort vereniging zijn. U moet dan denken aan het kerkblad, 
de eredienst, de begroting, het koffiedrinken na de dienst, de 
kerkbalans, de diaconie, enz. Het is duidelijk dat je daar heel 
verschillend over kunt denken. Dat besef en vooral ook het gesprek 
daarover kan ons helpen bij de keuzes die we moeten maken.

We besloten onze retraite met een korte viering in de kapel. Uit het 
gezamenlijk gebed waarmee we deze viering hebben afgesloten, 
bleek dat we een heel waardevolle tijd met elkaar hebben gehad, 
waarin we nader tot elkaar zijn gekomen en waar iedereen in 
dankbaarheid op terugkijkt.
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Stéphan Thijs
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Van het kerkelijk bureau 
Berichtgeving rondom corona-virus 
Alle maatregelen rondom het coronavirus hebben ook grote 
gevolgen voor de Grote Kerk. De kerkdiensten zijn afgelast, alle 
verhuur is geannuleerd en ook zijn er geen toeristen. De Grote Kerk 
is ondertussen gesloten voor bezichtiging en de openingstijden van 
het kerkelijk bureau zijn aangepast. Het kerkelijk bureau is op 
werkdagen geopend van 11.00u tot 15.00u. Omdat we het 
belangrijk vinden om juist in deze tijd als kerk ruimte te bieden voor 
bezinning is de kerk elke dag open tussen 12.00u en 14.00u. Dit 
geeft mensen de mogelijkheid om een kaarsje te branden of te 
bidden. NHnieuws maakte een filmpje over het sluiten maar toch 
ook deels open houden van de kerk. Je kunt dat hier bekijken. 

Het is stil in de Grote Kerk. Wij missen de vele vrijwilligers die ieder 
op geheel eigen wijze een bijdrage leveren aan het open stellen van 
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de kerk. We hopen dat het goed gaat met iedereen en dat we elkaar 
in goede gezondheid over enige tijd weer kunnen ontmoeten in de 
Grote Kerk! 

Hebt u door alle coronamaatregelen behoefte aan hulp, bijvoorbeeld 
voor het ophalen van medicijnen of het doen van boodschappen, 
schroom dan niet en laat het ons weten. U kunt dit doen door een 
mailtje te sturen naar: info@bavo.nl. 


Inzet kosters 
Begin februari is Bas Romeijn geopereerd en zijn herstel gaat 
voorspoedig. Eind februari werden wij verrast door zijn komst naar 
de Bavo en heeft hij koffie gedronken met de collega’s van het 
kerkelijk bureau. We waren blij hem weer te zien! Vanaf half maart is 
Bas weer een paar uurtjes gaan werken. In eerste instantie op 
kantoor en als dat allemaal weer lukt zal hij ook weer vaker in de 
kerk aan de slag gaan. 

Helaas heeft Ruud Balkenende zich ziek moeten melden. Ruud 
heeft de afgelopen maanden veel opgevangen binnen de kosterij 
van de Bavo en Nieuwe Kerk en daarbij is hij uit balans geraakt met 
als resultaat burnout-achtige klachten. Door tijdelijk rust te nemen 
hopen we op een goed herstel. 

Wie zijn dan de kosters op zondagmorgen, bij verhuur en 
doordeweeks? Gelukkig hebben we een aantal invallers. Jenne 
Olijve, Jonas Danen en Sarah van der Laan zijn al enige tijd actief 
als hulpkoster en die zullen jullie dan ook vaker in de kerk 
tegenkomen. 


Dagbesteding in de Bavo 
Met de organisatie rondom de Grote Kerk streven we naar een open 
en gastvrije kerk voor de inwoners en bezoekers van Haarlem. We 
willen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn en we 
ontvangen met plezier bezoekers die geïnteresseerd zijn in het 
monumentale gebouw, het bijzondere Müllerorgel, etc. Kortom we 
willen graag dat de Grote Kerk een plek is voor iedereen. Om hier 
nog meer invulling aan te geven zijn we in gesprek gegaan met SIG. 
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SIG is een organisatie die ondersteuning biedt op diverse gebieden 
aan mensen met een verstandelijke beperking of een stoornis in het 
autistisch spectrum. Samen hebben we in het afgelopen jaar de 
mogelijkheden van een dagbestedingsplek in de Grote Kerk 
onderzocht. Met ingang van 1 maart 2020 gaan we voorzichtig 
starten met het realiseren daarvan. Dit betekent dat de cliënten van 
SIG allerhande klusjes in de kerk gaan doen zoals het aanvullen van 
de kaarsjes in de Mariakapel, het vouwen van de liturgie voor de 
kerkdienst op zondag, meehelpen in de koffiehoek, lichte 
schoonmaak-werkzaamheden etc. Er wordt gestart met een 
dagdeel per week namelijk de vrijdagmiddag. We hopen dat de 
cliënten van SIG enthousiast zullen zijn en dat het lukt om de 
dagbesteding in het komende jaar uit te breiden naar meerdere 
dagdelen per week. De cliënten worden begeleid door een 
medewerker van SIG, dit is Marijke Neeven. Spreek haar gerust aan 
als je vragen hebt over de dagbesteding. Wij zijn heel blij met de 
komst van SIG en ik hoop dat ze door iedereen in de Grote Kerk 
warm worden ontvangen. 


Joke Roseboom, directeur Kerkelijk Bureau PG Haarlem 

!  

Van de diaconie 
In deze tijd van de corona-pandemie is het voor iedereen wennen 
aan de ingrijpende maatregelen die zijn ingesteld om ons als 
bevolking zo veilig mogelijk te houden en de druk op de 
gezondheidszorg te spreiden. Het is voor iedereen zoeken naar 
alternatieven om met elkaar in contact te blijven, om ons werk en 
onze hobby’s te kunnen blijven doen. Zo zoeken wij ook vanuit de 
diaconie naar hoe we zo goed mogelijk met elkaar kunnen blijven 
afstemmen over wat er nodig is voor de mensen om ons heen: in 
onze wijkgemeente, in Haarlem, in Nederland en ook in de rest van 
de wereld. 

We brengen u hier graag op de hoogte van welke diaconale acties 

Van de Torens geblazen �14 april ’20



er (nog) lopen, bij welke (landelijke) initiatieven we aansluiten. En we 
vragen uw aandacht voor zaken die door blijven gaan. Zo kunnen 
we als gemeente nog steeds onze gezamenlijke diaconale opdracht 
blijven vormgeven. 

Tot slot vertellen we u nog over wisselingen binnen de diaconie. 


Lopende acties 
1. De  vastenactie voor  Malawi: nu er  geen  diensten meer 

worden gehouden, kunt u uw donatie niet meer in de 
Nieuwe Kerk kwijt. Toch willen we dit wel onder uw 
aandacht brengen.  Mocht u middels het vasten wel 
gespaard hebben, dan kunt u dit overmaken. NL31 INGB 
0000 4753 44 t.n.v. ZWO o.v.v. Malawi. 


2. Paasgroeten-actie voor gevangenen in Nederland en het 
buitenland (van Kerk in Actie). Op  zondag 8 maart zijn er 
tijdens de koffie al 27 kaarten aan gemeenteleden 
uitgedeeld, ter plekke beschreven en ook weer ingeleverd. 
De resterende  23 kaarten  hebben we afgelopen twee 
zondagen niet meer kunnen verdelen onder gemeenteleden. 
De diakenen zullen deze nu zelf beschrijven, zodat we toch 
alle 50 kaarten kunnen versturen. 


Paasbloemenactie 
Tijdens Pasen staan er in de kerk, rondom de kansel, normaliter 100 
plantjes klaar, bedoeld om door gemeenteleden uit de delen aan die 
mensen die u wat extra aandacht wilt geven, omdat zij ziek of 
eenzaam zijn. Of om te geven aan buren uit de straat. Dit jaar zal er 
helaas geen Paasdienst zijn. Maar vanuit de diaconie vinden wij het 
belangrijk dat juist in deze tijden dit (vertrouwde) gebaar van omzien 
naar onze naasten doorgang kan blijven vinden. Daarom zetten wij 
op Eerste Paasdag, tijdens de openstelling van de Bavo tussen 
12.00-14.00 toch enkele (ca. 30) plantjes klaar. Die kunnen door u of 
misschien andere bezoekers van de Bavo meegenomen worden om 
diezelfde dag verder uit te delen. De Bavo is groot genoeg om 1,5 
meter afstand te behouden. Helpt u mee om dit diaconale gebaar 
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ook of juist nu vorm te geven? 


Corona-initiatieven 
Zowel binnen onze wijkgemeente, binnen Haarlem als ook landelijk 
ontstaan er initiatieven om naar elkaar en naar anderen om te zien. 
Hier noem ik enkele, zodat u een idee krijgt waarbij u mogelijk uw 
(diaconale) steentje kan bijdragen. Iedere hulp is welkom en samen 
kan er veel gedaan worden. 


- Ouderenpastor Diane Vonk en ds. Willemijn hebben de 
ouderen uit onze gemeente benaderd om zicht te krijgen op 
welke hulp nodig zou kunnen zijn tijdens de corona-
maatregelen. Als men hulp nodig heeft kan men zich melden 
bij Diane en Henk Vonk. Dit zorgde voor vele mooie reacties, 
vooral van mensen die hulp aanbieden. Diane en Henk 
zullen de matches zo goed mogelijk proberen te maken. 


- Ook brengen we graag Open Huis in Schalkwijk en Stem in 
de Stad onder uw aandacht.  Zij kunnen goed uw hulp 
gebruiken. 


- De Pastorale Luisterlijn (zie advertentie volgende pagina). 

- www.nietalleen.nl Dit is een landelijk platform waarom 

talloze lokale hulpinitiatieven van kerken en zorgaanbieders 
aan hulpvragers gekoppeld worden. De hulpvraag en het 
hulpaanbod worden door één van de samenwerkende 
organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie 
bij iemand in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze 
bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen. 


Wisselingen binnen de diaconie 
Wij zijn ongelooflijk blij dat Coby van Delft heeft aangegeven zich 
als diaken voor onze gemeente in te willen zetten. Zij zal Niek 
Rooseboom gaan vervangen, die zich vanaf de zomervakantie gaat 
inzetten als wijkouderling. De bevestiging zal pas later plaatsvinden. 

Sietse Bouma stopt komende september als diaken. Daarom is er 
gezocht naar een opvolger voor zijn taak als penningmeester binnen 
het College van Diakenen (CvD). Deze is gevonden in Gerard 
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Doelman.

De openstelling van de vacature voor een diaconaal werker voor 
PGH-Centrum (en deels ook voor de Lutherse Kerk) is door deze 
Corona-tijden verlengd tot eind april. Het vervolg van deze 
sollicitatieprocedure wordt nu nog even uitgesteld. 


Een hartelijke groet aan u allen, 

namens de diaconie PGH Centrum, 

Marianne Immink

� 
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Collectes 
Nu de zondagsdiensten niet doorgaan, staan de opbrengsten van 
de collectes onder druk. Juist in deze tijden kunnen de goede 
doelen extra steun gebruiken. Wij willen dan ook de collectes bij u 
onder de aandacht blijven brengen. U kunt nog steeds op afstand 
geven met de GIVT-app. U kunt ook geld overmaken op 
rekeningnummer: NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. wijkdiaconie 
Prot.Gem. Haarlem Centrum. 

Via de podcasts blijven we de collectes afkondigen, maar ook hier 
treft u een overzicht van de collectes voor de maand april aan. 


Datum Collectes

5 april  
Palmzondag

Collecte Diaconie 

voor Stichting 
Voedselbank


(helemaal nu in deze 
Corona-tijden de 
voedselbank grote 
tekorten in de 
aanvoer ziet 
ontstaan). 

Aandachtcollecte - Voedselbank Haarlem. 
Elke week deelt de voedselbank vele 
pakketten uit maar het wordt steeds 
moeilijker om deze te vullen met nuttige 
producten. Door de recessie komen er 
minder artikelen van de grote 
bedrijven omdat er waarschijnlijk 
voorzichtiger geproduceerd wordt. Toch 
hebben de mensen deze voedselpakketten 
hard nodig om hun gezin eten te geven. 
Zonder deze hulp gaan kinderen en 
volwassenen echt met honger naar bed.

12 april   
(Pasen)

Collecte Diaconie

Kinderen in de knel - 
India

Onderwijs geeft kansarme kinderen 
toekomst. In India worden duizenden 
kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en 
buitengesloten. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie via 
deze kinderen het onderdrukkende 
kastensysteem en de cirkel van armoede 
doorbreken. 
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Opbrengsten 

� 


Tijdens voor-en naschoolse bijeenkomsten 
krijgen Dalit-kinderen huiswerkbegeleiding 
en muziek-, dans- en sportlessen. Zo 
krijgen ze meer zelfvertrouwen 
en verbeteren hun schoolprestaties. Ook 
wordt veel aandacht geschonken aan de 
thuissituatie van de kinderen. 

19 april  
Collecte Diaconie 

Seniorenvakanties

De toenemende vergrijzing in onze 
samenleving brengt specifieke problemen 
met zich mee waarvoor de kerken aandacht 
moeten hebben. Zowel de thuiswonenden 
als bewoners in verzorgings-
en verpleegtehuizen verdienen onze 
aandacht. De diaconie ondersteunt de 
ouderen financieel als zij niet in staat zijn 
zelf zo’n vakantie te betalen en de diaconie 
verzorgd het vervoer naar het vakantiehuis 
en weer terug. 

26 april 
Collecte Diaconie

Wijkprojecten

Kidshare

Datum Diaconie Kerk

2 februari € 543,25 € 186,76

9 februari € 226,13 € 201,35

16 februari € 158,33 € 94,19

23 februari € 217,70 € 118,05

Van de Torens geblazen �19 april ’20



Palmpasen 
Palmpasenstok 
In dit online filmpje legt ds. Willemijn samen met Babet uit hoe je 
een Palmpasenstok kan maken met de dingen die je in huis hebt. 
En ze daagt je uit creatief te zijn en zelf ook een mooie 
Palmpasenstok te maken. Doe jij ook mee? 

Wanneer je Palmpasenstok af is, maak dan een foto of filmpje en 
stuur deze naar jeugdpastorpeter@gmail.com dan kunnen we de 
resultaten delen! Vraag natuurlijk wel eerst even aan je ouders of je 
een foto op mag opsturen… 


Palmpasenspeurtocht! 
Met jullie mooie resultaten willen we vanaf de zondag van 
Palmpasen tot en met Pasen een Palmpasen-speurtocht 
organiseren. Zet je Palmpasenstok in die hele week voor je raam en 
meld je aan via jeugdpastorpeter@gmail.com , vermeld je naam en 
adres. 

Vanaf zondag staat op deze site een lijst met alle straatnamen waar 
je een Palmpasenstok kan vinden. Als jij de goede huisnummers 
vindt waar de Palmpasenstokken voor het raam staan, maak je 
kans op een prijs! Mee doen hoor! 


Jeugdpastor Peter, jeugdpastor Angeliek en ds. Willemijn 

  

Van de ZWO-commissie 
Yes we can 
Toen Obama nog president was van de VS waren veel Kenianen 
trots. Immers zijn voorvaderen kwamen uit Kenia. “Yes we can” 
hoorde ik dan uit de mond van Kenianen, een gevoel van trots dat 
zelfvertrouwen gaf. Als ik een foto neem in Nederland dan zeggen 
mensen: “cheese”. Dan zie je de volle glimlach, de tanden ontbloot. 
In Kenia zeiden ze geen “cheese” maar “Obama”. Even denk ik 
weer terug aan hoe het was. Vijf jaar geleden waren we hier voor het 
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eerst. Hoog in de heuvels van Nandi county lag het dorp Koiban. 
Daar waren een paar mensen een school gestart voor kinderen met 
een beperking. We kwamen aan in het dorp na een lange reis en 
zagen vier vervallen lemen hutjes. Hieronder staat de foto. Daar 
kregen de kinderen les.


We ontmoetten toen Shadrack de dominee van het dorp. Hij 
droomde van een echte school voor kinderen met een beperking en 
ook een gebouw waar ze konden verblijven.

Drie kerken in Haarlem, de Remonstranten, Lutheranen en de 
Protestantse Gemeente Haarlem-Centrum adopteerden het project 
en we gingen aan de slag. We maakten een plan en wilden eerst 
geld inzamelen voor een schoolgebouw. Stichting Wilde Ganzen 
deed ook mee. Vorig jaar openden we de school en het is een 
prachtig gebouw geworden (zie foto volgende pagina).

Op 19 februari was het weer een feestdag. We openden de 
dormitory, het verblijfsgebouw waar 100 meisjes kunnen wonen. En 
ook dat gebouw zag er schitterend uit (zie de foto hieronder). In 
Koiban heeft de overheid nu ook twee klaslokalen gebouwd, 
evenals een Keniaans bedrijf. De school is officieel geregistreerd en 
heeft gespecialiseerde leerkrachten gekregen die door de overheid 
betaald worden.  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Het dorp is totaal veranderd. De droom van Shadrack is 
uitgekomen. Een Afrikaans spreekwoord zegt:

Als je alleen gaat dan ga je snel, als je samen gaat dan kom je ver. 
Met een glimlach denk ik, weer even aan Obama: Yes we can.


Hans van Driel

ZWO-commissie


� 
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Tot slot 

Van de Raad van Kerken Nederland 
Te midden van alle angst en zorgen rondom het coronavirus, 
beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze 
crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen? Zou de 
pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudiger 
levensstijl of een nieuwe economie? En zouden we als kerken 
daarin niet het voortouw kunnen nemen? Oude, vaak diep 
christelijke waarden kunnen nieuwe betekenis krijgen: Rust en 
aandacht voor elkaar, zorg voor de schepping, een duurzame 
levensstijl, een economie van het genoeg, ruimte voor persoonlijke 
reflectie en gebed.


De Ierse monnik Richard Hendrick OFM schreef een aantal dagen 
geleden de tekst ‘Lockdown’ (hieronder de vertaalde versie), die 
hiertoe een aanzet geeft.


Vergrendeling 
Ja, er is angst. 
Ja, er is isolatie. 
Ja, er wordt gehamsterd. 
Ja, er is ziekte. 
Ja, er is zelfs dood.


Maar, 
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai 
de vogels weer kan horen zingen. 
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust 
de lucht niet langer stijf staat van de smog 
maar blauw en grijs en helder is.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi 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mensen elkaar toezingen 
over de lege pleinen 
en hun ramen openhouden, 
zodat zij die alleen zijn 
de geluiden van families 
om hen heen kunnen horen.


Ze zeggen dat een hotel 
in het westen van Ierland 
gratis maaltijden aanbiedt 
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. 
 
Vandaag is een mij bekende jonge vrouw 
druk bezig om in haar buurt 
flyers te verspreiden met haar nummer, 
zodat de ouderen iemand hebben 
die ze kunnen bellen.


Vandaag bereiden kerken, synagoges, 
moskeeën en tempels zich voor 
om dakloze, zieke en vermoeide mensen 
te kunnen verwelkomen 
en onderdak te bieden.


Over de hele wereld beginnen mensen 
te vertragen en te reflecteren. 
Over de hele wereld kijken mensen 
op een nieuwe manier om naar hun buren. 
Over de hele wereld worden mensen 
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit, 
voor hoe groot we eigenlijk zijn 
en hoe klein onze feitelijke controle, 
voor wat er werkelijk toe doet. 
Voor liefde.
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Dus we bidden en realiseren ons: 
Ja, er is angst, 
maar er hoeft geen haat te zijn. 
Ja, er is isolatie, 
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er wordt gehamsterd, 
maar er hoeft geen gierigheid te zijn. 
Ja, er is ziekte 
maar de ziel hoeft niet te lijden. 
Ja, er is zelfs dood, 
maar er kan altijd 
een wedergeboorte van liefde zijn.


Word je bewust van de keuzes die je maakt 
voor je leven nu. 
Vandaag: Adem. 
Hoor, 
achter de fabrieksgeluiden van je paniek, 
zijn de vogels weer aan het zingen, 
klaart de hemel op, 
is de lente in zicht.

En altijd worden we omringd door Liefde. 
Open de ramen van je ziel. 
En al ben je niet in staat 
om de ander over het lege plein aan te raken: 
Zing. 
 
Richard Hendrick, OFM 
13 maart 2020 
�  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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

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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