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Van de redactie 
Ondanks dat er nu helaas nog geen kerkdiensten mogelijk zijn, is er  
vanuit de wijk genoeg om met u te delen. Daarom wederom een 
kerkblad anders dan u van ons gewend bent. Wij hopen dat u dit 
blad weer met plezier leest en kijken samen met u uit naar betere 
tijden waarin we elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten. 

Houdt u 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. 

Het volgende kerkblad wordt voor de eerste zondag van juli 
(digitaal) verspreid. De uiterste inleverdatum voor het zomer-
wijkblad (juli/augustus) is donderdag 25 juni 2020. 

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


Met vriendelijke groet,

Marion Kroon, Rosmarie Neff, Willemijn van Dijk-Heij en José van 
Ophem


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

� 


Aquarel Henk Vonk  
‘De Pinksterbloem’  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Opnieuw geboren worden 
Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan 
het koninkrijk van God zien – Johannes 3:3 

Opnieuw geboren worden. Zo voelt het, nu ik langzaamaan uit de 
lockdown kom. Ik moest daaraan denken toen ik voor de 
muziekopnames in de Nieuwe Kerk even kwam luisteren naar Anton 
en de dames en heren van de Oude Bavo Cantorij. De muziek, de 
woorden, de ruimte, alles kwam zo meer binnen bij mij. Alsof ik 
weer voor het eerst naar muziek luisterde, alsof ik voor het eerst 
deze kerk binnenstapte. Het was voor mij weer ‘als nieuw’. Dat 
heeft toch veel weg van opnieuw geboren worden. 

Ik merk dat bij meer dingen deze maanden; mijn kinderen en man, 
mijn familie en vrienden, de gemeente en collega’s, ze zijn voor mij 
belangrijker dan ooit tevoren. Je weet pas wat je hebt als je het mist 
gaat voor een groot deel van die groep op. En voor het gezin geldt 
dan weer: je weet wat je hebt gemist als je zo dicht bij elkaar bent. 

Maar nu de mogelijkheid dichterbij komt, dat ik weer mensen kan 
gaan ontmoeten, muziek kan gaan maken of luisteren, nu de 
mogelijkheid komt om weer meer samen te zijn, raakt dat mij meer 
dan ooit tevoren. Ik weet nu beter dan ooit wat ertoe doet in mijn 
leven.  
Naast al het verdriet en de eenzaamheid van de laatste twee 
maanden, is dat wel iets wat de lockdown mij gegeven heeft. Als 
een soort sabbatical. Heel bijbels trouwens.  

En begrijp me niet verkeerd, het waren twee vrij drukke maanden. 
Het was balanceren tussen werk en gezin. Maar precies dat bedoel 
ik ook. Balanceren. Ik kreeg het steeds beter onder de knie. Elke 
keer opnieuw bekijken: wat is nú van belang? Wat doe ik wel en wat 
doe ik niet? Heel veel dingen konden niet. Dat zorgde ervoor dat 
mijn agenda vrij leeg was. Maar ik zat niet stil. Want terwijl mijn 
agenda mij vooral nog herinnerde aan de dingen die ik allemaal 
gepland had om te doen, stroomde de creativiteit ook.  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Er kwamen nieuwe ideeën. Nieuwe inzichten. Er was tijd voor 
reflectie en goede gesprekken met de mensen die je toevallig 
tegenkwam. Gesprekken die voor mijn gevoel eerlijker en opener 
waren. We zitten namelijk allemaal in ongeveer eenzelfde schuitje. 

In Johannes 3 zegt Jezus tegen Nicodemus ‘Alleen wie opnieuw 
wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ Jezus legt hier iets 
aan een man van de wereld uit. Want Nicodemus is een farizeeër 
die hoog in aanzien stond, een autoriteit in het jodendom van zijn 
dagen, lid van de Hoge Raad. Je ziet het voor je en wellicht herken 
je het ook wel; overdag een zelfbewuste verschijning, in een toga op 
een rechterstoel, maar in de stilte van de nacht vroeg hij zich af of 
hij de zin van het leven niet uit het oog verloren had. Alsof er nog 
iets in hem was dat nog geboren moest worden. 

In de nacht gaat Nicodemus naar Jezus. Wil hij niet gezien worden? 
Is hij bang zijn status te verliezen? Hij zegt; meester, wij weten dat u 
een leraar bent die van God gekomen is. Maar Jezus brengt hem in 
de war met zijn antwoord. Want wat de mensen allemaal wel niet 
weten… Nee, om dat weten draait het niet. Het draait om iets dat zo 
veel meer cruciaal is: je moet opnieuw geboren worden, niet uit de 
buik van je moeder, maar van boven. Geboren uit water en Geest. 
Jezus zegt: De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar 
je weet niet waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de 
Geest geboren is. 

Voor mij komen er in dit gesprek veel dingen bij elkaar. Ik moet 
denken aan een preek die ik ergens in november of december heb 
gehouden in de Nieuwe Kerk. Daarin ontdekte ik: ‘Je moet geen 
ruimte maken voor God, God is de ruimte waarin wij leven’. Ik 
maakte toen de vergelijking met een doos knikkers. De knikkers zijn 
de dingen waar we ons leven mee vullen. Vaak doen we net alsof 
God een van die knikkers is die we in ons leven wel af en toe 
aandacht moeten geven, voor een vroom leven. Maar, zei ik toen, 
God is niet een van die knikkers, God is de ruimte om de knikkers 
heen. 
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Veel van die ruimte is vrijgekomen in deze lockdown voor mij. Een 
agenda die even niet tot op de minuut gepland is, brengt ruimte. Je 
kan opeens mee gaan met de wind. Kijken wat de dag je brengt, 
wat je te binnenschiet, wie je op je weg treft. Je beseft welke 
mensen er voor jou toedoen en bedenkt allerlei creatieve ideeën om 
hen toch te spreken. Een weekend zonder sociale verplichtingen of 
sportevenementen doet je beseffen of je dat mist en waarom dan. 
Het maakt je veel bewuster van je eigen keuzes. 

Deze lockdown is, naast dat het een spannende tijd is en er veel 
onzekerheid en ontregeling is, ook voor onze hele maatschappij een 
kans op opnieuw geboren te worden. Opnieuw te bezien hoe we 
ons leven hebben ingedeeld en hoeveel ruimte daarin is om mee te 
gaan met dat wat nu van belang is. Je zou dat het koninkrijk kunnen 
noemen. Om als de wind, niet te weten waar we heen gaan, en toch 
te gaan, omdat we vertrouwen dat er altijd ruimte is voor ons, waar 
we ook zijn.  

Ds. Willemijn van Dijk-Heij

  

Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Meeleven in tijden van Corona  
Een van de vele nare dingen die deze tijd met zich meebrengt is dat 
we elkaar niet meer treffen. Geen ontmoetingen op zondagmorgen 
en geen doordeweekse activiteiten. Het meeleven met elkaar is 
daardoor veel moeilijker geworden. Waar we eerst via het 
afkondigen van de bloemengroet of de gesprekken bij de koffie op 
de hoogte bleven van het wel en wee van elkaar, moeten we nu veel 
meer zelf de contacten opzoeken. En dat lukt niet op dezelfde 
vanzelfsprekende manier als voor Corona. We zullen deze tijd 
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helaas minder vanzelfsprekend kunnen meeleven dan we gewend 
zijn. Gelukkig weet ik van veel gemeenteleden dat ze elkaar 
regelmatig bellen om te vragen hoe het gaat. Ook het initiatief van 
het Bavo Koffiebellen is een heel mooie manier om in contact te 
blijven met elkaar. Je kunt je hiervoor via de website opgeven. Het is 
goed hier even te vermelden dat vanuit de kerk elke week zeker één 
of soms zelf twee bossen bloemen bezorgd worden om mensen te 
bemoedigen. Helaas kunnen we die namen niet via de mail of de 
website verspreiden. Ook in deze tijden is de AVG van kracht. 
Schroom niet om contact op te nemen met ds. Willemijn van Dijk, 
Diane Vonk of onze wijkouderlingen, voor pastorale steun voor uzelf 
of mensen om u heen. Zo zorgen we er samen voor dat we in deze 
tijd van afstand toch zo veel mogelijk verbonden zijn.


Overledenen 
2 april is Nico Timmerman overleden. Verderop leest u het ‘In 
Memoriam’. 

18 mei is op 88-jarige leeftijd Ben Brons overleden. Hij woonde de 
laatste maanden in het verpleeghuis Over Spaarne. De uitvaart-
dienst was op 22 mei in de Nieuwe Kerk. Voor wie een bericht wil 
sturen naar zijn vrouw Ali, is het correspondentieadres: Acaciastraat 
39, 2023 PH Haarlem. Het ‘in memoriam' komt in het volgende 
kerkblad. 


Op de hoogte 
In de afgelopen weken zijn we meer digitaal geworden dan ooit. 
Gelukkig dat we zo’n goede en fijne website hebben, en dat we van 
veel gemeenteleden een mailadres hebben. Zo kunnen we toch via 
de nieuwsbrief of de website met elkaar in contact blijven. 

Ook via sociale media gebeurt er veel. Maar feit is dat veel 
gemeenteleden bewust of onbewust geen social media volgen. 
Daarom wil ik via dit kerkblad jullie op de hoogte stellen van twee 
filmpjes van acties die nog steeds lopen; #deeljehoop en ‘lopend 
vuurtje’.  
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Ds. Willemijn van Dijk


#deeljehoop 
https://www.youtube.com/watch?v=sIYbCR8tl-E&t=5s 


De Grote Kerk is in deze tijden van Corona dagelijks open tussen 
12.00 en 14.00u. In onze kerk delen mensen al eeuwenlang geloof, 
hoop en liefde, in mooie en ook, zoals nu, in moeilijke tijden. Het 
Coronavirus bedreigt ons op allerlei manieren. Gezondheid, 
inkomen, sociale contacten zijn geen vanzelfsprekendheid meer. In 
de Bavo kan iedereen dagelijks terecht om een kaarsje te branden, 
even je gedachten laten gaan of op veilige afstand een ander 
ontmoeten.

Je kan ook een klein ritueel uitvoeren door je hoop te delen met 
anderen. Hoe doe je dat? Kom naar de Bavo. Schrijf op een kaartje 
waar je op hoopt in deze tijd. Bind het kaartje aan een ballon en laat 
je hoop in deze eeuwenoude kerk los. Wil jij je hoop delen met 
anderen? Maak dan een filmpje van je ballon en deel het op social 
media met de hashtag #deeljehoop.


Lopend vuurtje! 
https://www.youtube.com/watch?v=bXwYwnOwgCw 


Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. God met 
ons. Het christelijk geloof begon zich als een lopend vuurtje over de 
aarde te verspreiden. Deze Pinksteren bereikt dit Pinkstervuur op 
een bijzondere manier Haarlem.

'Ons lopende vuurtje' is een rode, goed gevulde koffer! In deze 
koffer zitten allerlei verschillende spullen: Iets om te lezen, om te 
maken of om samen mee te spelen. De koffer is speciaal voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd en hun gezinnen. In de koffer tref 
je een verdere beschrijving aan.

Met dit lopende vuurtje hopen wij in deze tijd waarin we elkaar niet 
kunnen zien, tóch met elkaar verbonden te blijven. Van gezin naar 
gezin. Van Schalkwijk, naar Noord, Oost en Centrum! 

Wil jij ook deze koffer een week thuis hebben? Mail dan snel naar: 
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jeugdpastorpeter@gmail.com.Via hem hoor je na aanmelding de 
verdere details.


Ds. Willemijn, jeugdpastor Peter & jeugdpastor Angeliek!

� 


In memoriam Nico Timmerman 
“De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen”.


Op donderdag 2 april is Nico Timmerman overleden, op de leeftijd 
van 83 jaar. Nico was niet bij iedereen bekend in wijk Centrum, 
hoewel hij de laatste jaren vrij regelmatig in de ochtenddiensten was 
te vinden. Daar zat hij gezellig met menigeen te praten aan de 
koffietafel. Hij was vaste bezoeker van de zomeravonddiensten 
waar hij erg kon genieten van de mooie muziek. Nico, die vroeger 
onderwijzer is geweest, was zeer actief bij Radio Bloemendaal waar 
hij opnametechnicus was, maar ook presentator van radio-
programma’s zoals ‘Orgelpunt’  en ‘De Muzi(ek)ant’. Samen met zijn 
partner Henk organiseerde hij ook vakantieweken voor ouderen en 
mensen met een zorg-intensieve ziekte in het Roosevelthuis te 
Doorn.

De laatste jaren kreeg Nico last van een ernstige longziekte 
waardoor hij steeds minder kon doen en aan huis gekluisterd was. 
Tot vorig jaar ging hij met zijn scootmobiel naar de ochtenddiensten 
en zomeravondmuziek om van de muziek te genieten zolang het 
kon. Hij woonde in de Coornhertstraat met zijn partner Henk. Daar 
hebben familie, buren en vrienden afscheid van Nico genomen met 
een kleine plechtigheid in de open lucht, voordat hij werd 
weggedragen naar zijn begrafenis aan de Kleverlaan, dit in kleine 
kring vanwege het Corona virus.  
Dat hij moge rusten in vrede! 

Jan en Heleen van der Laan, Emy van den Dool

� 
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Van de wijkkerkenraad 
Sinds de kerkenraadsvergadering in maart, waarvan ik u in de 
vorige VDTG verslag deed, is er als gevolg van de corona-
maatregelen geen nieuwe vergadering geweest. Het moderamen 
heeft wel tweemaal een videovergadering gehouden, waarvan de 
laatste keer op 6 mei jl., vlak na de persconferentie waarop een 
versoepeling van de maatregelen werd afgekondigd. Het is duidelijk 
dat er vanaf 1 juni nog geen reële mogelijkheden voor onze 
wijkgemeente ontstaan om de erediensten te hervatten. We zijn blij 
met de podcasts die ds. Willemijn en ds. Tom de Haan wekelijks 
met medewerking van inmiddels vele gemeenteleden maken. De 
podcasts kunnen de eredienst natuurlijk niet vervangen, maar zijn 
wat ons betreft, gelet op alle maatregelen, een goed alternatief 
daarvoor. Vanuit de Ontmoetingskerk in Schalkwijk wordt elke 
zondag een kerkdienst 'zonder gemeente' als (live)stream 
aangeboden. Daarmee is in deze periode vanuit de PGH een mooi 
en waardevol aanbod voorhanden.

Naast de podcasts zijn er meer initiatieven opgepakt. U heeft 
misschien gehoord van de Palmpasenstok-speurtocht, het digitale 
Paasontbijt, het koffiebellen, de openstelling van de Bavo (zeven 
dagen per week tussen 12.00 en 14.00u) en de mogelijkheid om in 
de Bavo tastbaar je hoop te delen met anderen door het oplaten 
van een ballon met een kaartje waarop u kunt schrijven wat úw 
hoop is. 

Elders in dit kerkblad kunt u lezen dat Niek Rooseboom sinds 1 mei 
het ambt van diaken heeft verruild voor dat van ouderling. Daarmee 
is de vacature van wijkouderling voor wijk 2012 eindelijk vervuld. 
Even belangrijk is dat Niek nu een taak heeft kunnen oppakken 
waar hij zich prettiger bij voelt. Door deze wisseling is een extra 
vacature ontstaan bij de diaconie. We staan met elkaar voor de 
uitdaging om niet alleen die vacature, maar ook enkele vacatures 
die na de zomer met het vertrek van een aantal kerkenraadsleden 
zullen ontstaan zo snel mogelijk te vervullen. 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat samenkomsten met maximaal 
Van de Torens geblazen �10 juni ’20



100 personen vanaf 1 juli weer mogelijk zijn. Twee maanden 
geleden was deze beperking aanleiding om te stoppen met onze 
erediensten. Nu ervaren we dezelfde maatregel als een verruiming 
die wellicht mogelijkheden biedt om weer samen te komen. We 
gaan hier binnenkort over in gesprek en zullen ons daarbij onder 
meer laten leiden door de richtlijnen van de PKN.  

Ook de zomeravonddienstcommissie is drukdoende om te bezien 
wat er binnen het kader van de maatregelen mogelijk is. Verderop 
leest u hier meer over. De interim-voorzitter van de commissie, Erik 
van der Starre, heeft verslag gedaan in de moderamenvergadering. 
Vlak voor de uitbraak van hetCoronavirus in Nederland was het 
programma voor dit seizoen helemaal rond. Inmiddels heeft een 
aantal koren de medewerking al moeten annuleren. In nauw overleg 
met de wijkkerkenraad zal de commissie nu bekijken wat er 
mogelijk is.


Stéphan Thijs

!  

Nieuwe wijkouderling  
Wijk 2012  
Afgelopen jaar ben ik bevestigd als diaken 
en heb ik als voorzitter van onze wijk-
diaconie samen met Henk Vonk, Hans 
Nagelkerke en Marianne Immink inhoud 
proberen te geven aan onze diaconale 
opdracht. Gaande weg merkte ik dat mijn 
hart meer lag bij het pastoraat en doordat 
er al geruime tijd een vacature was voor 
wijkouderling voor wijk 2012 heb ik in 
overleg met het moderamen besloten een 
overstap te maken. Per 1 mei jl. ben ik geen diaken meer maar 
ouderling. Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer mogen ontmoeten 
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op de zondagochtend. 


Niek Rooseboom

� 


Bericht vanuit de Bavo 
Op dit moment vinden er helaas geen kerkdiensten en kerkelijke 
activiteiten plaats in de Grote Kerk. Dat betekent niet dat er niks 
gebeurt in de kerk. Iedere dag zorgen vrijwilligers van de 
wijkgemeente en van de Bavowinkel er voor dat de kerk open kan. 
Inwoners van de stad zijn dan in de gelegenheid om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken of wat te dwalen door de kerk. Hier wordt 
heel wisselend gebruik van gemaakt. Soms ontvangen we twee 
bezoekers in twee uur tijd maar regelmatig zijn het er veel meer 
waaronder ook een aantal vaste bezoekers die het zeer waarderen 
dat de kerk iedere dag even open is. 

Naast de dagelijkse openstelling wordt er door diverse vrijwilligers 
onder aansturing van Anneke Abma drie keer per week gepoetst in 
de Bavo. Begonnen is met het reinigen van de enorme vloer. 
Vervolgens zijn alle afzaten (schuin aflopende vensterbanken) van 
de ramen in de kerk ontdaan van stof van jaren en de kerkbanken 
en stoelen zijn gereinigd. Onze collectiebeheerder heeft in de 
afgelopen weken het bovenste deel van de preekstoel gereinigd en 
in de komende week wordt de vloer van de kerk helemaal gedweild. 
Dan is de kerk weer ‘spik en span’ en gereed voor allerlei mooie 
activiteiten.

Naast al het boenen in de Bavo wordt er doorgewerkt door de 
elektriciens die in opdracht van de Vrienden van de Grote of St.-
Bavokerk verlichting aanbrengen aan zowel de binnen- als de 
buitenzijde van de kerk. De grote spots die nu nog op het dak van 
de kerk staan om de toren uit te lichten zullen verdwijnen en 
hiervoor in de plaats zal de gehele kerk vanaf medio september 
sfeervol uitgelicht worden. Door deze aangepaste verlichting zijn s 
’avonds mooie bouwkundige details van het kerkgebouw te zien en 
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is het zelfs mogelijk een deel van het interieur (de gewelven) aan de 
buitenzijde waar te nemen. Ook een deel van de binnenverlichting 
zal worden aangepast. Met name de kroonluchters in zowel het 
schip, koor als kooromgang worden voorzien van led-verlichting die 
door onze kosters eenvoudig te bedienen is. 

De balie in de koffiehoek was verouderd en het was al enkele jaren 
de wens van de oecumenische werkgroep dat er een nieuwe 
koffiebalie zou komen. Omdat we dit jaar ook willen starten met een 
dagbestedingsproject in de Bavo waarbij de cliënten van de 
dagbesteding de vrijwilligers van de koffiehoek gaan ondersteunen 
werd de wens voor een nieuwe koffiehoek alleen maar groter. De 
architect heeft voor ons een ontwerp gemaakt waarbij de indeling 
van de Brouwerskapel enigszins is gewijzigd. Centraal in de kapel 
komt een koffiebalie met daarom heen een grote leestafel en 
diverse zitjes. De werkzaamheden zijn ondertussen in volle gang en 
we verwachten dat de Brouwerskapel voor 1 juli gereed is. Helaas 
kunnen we hem dan waarschijnlijk nog niet gebruiken na afloop van 
de kerkdiensten, maar er komt vast een moment dat we hem ook 
als gemeente kunnen gebruiken!

En verder… 


• De restauratie van het koor is na de koude wintermaanden 
weer gestart. Er wordt nu gewerkt aan het Avondmaalsbord 
en daarna worden de werkzaamheden aan de koorbanken 
uitgevoerd.


• We willen de kerk per 2 juni weer openen voor betalende 
bezoekers. Om dit te realiseren moet een aantal zaken 
worden aangepast. Denk hierbij aan een aangepaste 
winkelbalie, looproutes, gescheiden in/uitgang etc. Na al het 
denkwerk in de afgelopen weken worden de komende 
weken enkele zaken aangepast zodat we 2 juni weer open 
kunnen. 


• Vanaf 1 juli mogen er weer kerkdiensten plaatsvinden in de 
kerk. Hier is een protocol voor opgesteld door de landelijke 
PKN. In de komende weken gaan de kerkenraden en onze 
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kosters hiermee aan de slag. Zodra daar meer over duidelijk 
is hoort u van ons.


Joke Rooseboom

� 


Rond podcast, leerhuis en theemiddag  
Ti jdens mijn gesprek met 
ouderen komt regelmatig aan de 
orde dat zij geen flauw idee 
hebben wat een podcast is. Dat 
inspireerde Henk Vonk tot de 
afbeelding die hier naast staat. 
De koptelefoon die u ziet, licht 
al een klein tipje van de sluier 
op.

Een podcast is een opgenomen 
(radio)programma dat u op elk 
willekeurig moment kunt af-
luisteren. Het is alleen geluid en 
dat maakt het anders dan een 

videoband. Er zijn talloze podcasts op de radio of op internet te 
vinden met hoorspelen of lessen etc. In onze gemeente worden de 
kerkdiensten op dit moment ook via zo’n podcast uitgezonden. 
Voor de gemeenteleden die dat niet kunnen beluisteren, omdat zij 
geen computer hebben is de podcast op papier beschikbaar. Deze 
wordt door gemeenteleden die in hun buurt wonen thuis bezorgd.

U kunt zich daarvoor nog steeds aanmelden bij Diane Vonk. 

Het leerhuis en de theemiddagen liggen helaas nog stil en daar heb 
ik nog geen alternatief voor. Ik hoop dat we na 1 juli weer 
voorzichtig bij elkaar kunnen komen. Dat zal eerder in het 
kerkgebouw dan in het wijkgebouw plaatsvinden vanwege de 
afstand die we nog steeds moeten houden. Dat vraagt nog het 
nodige overleg en voorbereidingstijd. U hoort tijdig wanneer en 
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waar we weer bij elkaar kunnen komen. Tot die tijd hebben we 
contact via de mail of de telefoon.

Het is fijn om te merken dat het onderlinge pastoraat goed werkt. 
Mensen houden elkaar op de hoogte en kijken naar elkaar om. Ik 
ben blij verrast dat de meeste ouderen genoeg ondersteuning in 
hun buurt vinden om alles te kunnen doen wat nodig is. Ik hoor wel 
dat het saai is en stilletjes. Dat herken ik wel.

Verder ben ik erg blij met alle gemeenteleden die de nodige post 
rondbrengen naar gemeenteleden zonder computer, zodat de tekst 
van de podcast op papier elke week wordt thuis bezorgd bij zo’n 10 
gemeenteleden. De nieuwsbrief wordt zelfs naar veel meer mensen 
gebracht.

Het is fijn om te ervaren dat we ondanks alle beperkingen toch met 
elkaar verbonden kunnen blijven. 


Een hartelijk groet voor u allemaal

Diane Vonk

!  

Contactpersonen 
Lieve mensen,

Wat kan er in een korte tijd toch veel gebeuren. Zo ben je plannen 
aan het maken en doe je beloftes en zo wordt alles op zijn kop 
gezet en ziet de wereld er plotseling heel anders uit door een akelig 
virus. Er wordt heel wat geduld van ons gevraagd. 

Op 23 april 2019 zijn wij (de contactpersonen en het pastorale team) 
bij elkaar geweest om te inventariseren wat onze taak was en of die 
moest worden aangepast. Dat inventariseren is gebeurd. 


Jullie vonden de volgende punten belangrijk;

• Contact met nieuw ingekomen.

• 1e aanspreekpunt in (een deel van) de wijk.

• Ogen en oren zijn in de wijk en pastorale zaken doorgeven.

• Gasten en nieuwe mensen in de kerk aanspreken.
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• Iets brengen zoals een kerstattentie of verjaardagskaart.

• Flyeren om mensen uit te nodigen voor een dienst of 

evenement.


Als pastoraal team zouden we een plan van aanpak maken en dat 
met jullie bespreken. Jammer genoeg is dat er door de 
omstandigheden nog niet van gekomen. Zoveel als mogelijk gaat 
het “omzien naar elkaar” door en daar danken we jullie voor. Jezus 
zegt in Matteüs 25 ‘Elke keer dat jullie iets goeds doen voor een 
ander, deed je iets goeds voor mij’ Jullie als contactpersonen 
vervullen een belangrijke opdracht in de gemeente. Zodra we weer 
bij elkaar kunnen komen zullen we daar een datum voor zoeken.

Mochten er nog opmerkingen zijn of nieuwe gemeenteleden die de 
taak van contactpersoon op zich zouden willen nemen, kun je mij 
mailen of één van de andere leden van het pastoraal team.


De vrede van Christus toegewenst.

Namens het pastorale team, 

Johan Neeleman johan.neeleman@gmail.com

� 


Corona en de Zomeravondmuziek 2020

De huidige beperkende Coronamaatregelen hebben tot onze grote 
teleurstelling ook gevolgen voor de Zomeravondmuziek van dit 
seizoen. Inmiddels hebben veel uitvoerende koren al aangegeven 
niet in staat zijn op te treden. Twee Engelse topkoren hebben ook 
moeten afzeggen. Die hopen we in 2021 in de Bavo te ontmoeten. 
De beperking van maximaal 30 aanwezigen in een kerk brengt met 
zich mee dat de vespers in ieder geval tot en met juni niet door 
zullen gaan. De Zomeravondmuziekcommissie beraadt zich, in 
nauwe afstemming met de wijkkerkenraad, over de mogelijkheden 
om op enigerlei wijze de vespers verderop in het seizoen vorm te 
geven. Wij houden u natuurlijk daarvan op de hoogte. U kunt als 
schrale troost op de website Anton Pauw en Simon Bruul 
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beluisteren met de Suite in D van Händel. Vrolijke muziek in schrale 
tijden!


Erik van der Starre

Voorzitter a.i. Zomeravondmuziek Grote of St.-Bavokerk

� 


Geen Gemeentemaaltijden 
Al twee maanden kunnen we niet meer samen genieten van een 
heerlijke maaltijd van ‘onze’ kok Mike Cowley in de zaal van Stem in 
de Stad. Dat is erg jammer. En we weten niet, of en wanneer het 
weer kan. We missen de gezelligheid, de betrokkenheid op elkaar, 
we weten niet meer, hoe het met iedereen gaat.   We proberen met 
een belronde af en toe contact te hebben, en dat is het dan.

We hopen dat jullie gezond blijven en het afstand houden vol 
kunnen houden. En zo gauw we weer mogen, zullen we weer bij 
elkaar komen!


Met een hartelijke groet,

Hester Wesselius en Rosmarie Neff

� 


Bijbestellen gemeentefoto 2020 
Heeft u de nieuwe foto van onze gemeente zien hangen in de 
Nieuwe Kerk, en wilt u graag een exemplaar nabestellen?

Dat kan. Ik kan een afdruk laten maken op papierformaat 30x45 cm 
voor 6 euro.

Opgeven bij mij, mailadres: Janmvdlaan@gmail.com of telefoon 
5316952, vòòr 15 juni.


Jan van der Laan
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Dank 
Lieve mensen, want dat bent u, al die mensen die ons in de tijd van 
de ziekte en het overlijden van onze zoon Maarten zo gesteund 
hebben via brieven, kaarten, gesprekken, telefonisch of op de 
zondagmorgen, u willen we bedanken voor het meeleven in ons 
grote verdriet en zorg. Dat heeft ons beiden veel geholpen. We 
hebben tijdens een mooie en intieme bijeenkomst op 26 maart 
afscheid van Maarten genomen. 


Met een hartelijke groet, 

Liesbeth en Kees Bijl

� 


En de bloemen gaan naar….. 
Op vrijdag 8 mei jl. ben ik bij Frank en 
Andrea Bochove op bezoek geweest. 
Namens onze wijkgemeente mocht ik 
hen feliciteren met hun 50-jarig huwelijk 
en heb ik een mooie bos bloemen 
overhandigd. Ze waren zeer verrast met 
mijn bezoek en hebben mij gevraagd 
i ede reen t e bedanken voo r de 
felicitaties.


Niek Rooseboom

� 


Vanuit de diaconie 
Als samenleving werken we stapje voor stapje toe naar een 1,5-
meter maatschappij, misschien wel voor langere tijd. Een tijd waarin 
hopelijk ook steeds meer aan ontmoeting mogelijk is. Naast deze 
hoop en voorzichtig optimisme zijn ook voor velen de gevolgen van 
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de afgelopen ingrijpende maatregelen al te voelen, of moet de 
uitwerking daarvan nog verder zichtbaar worden. Het blijven dus 
spannende tijden. Dit geldt zeer zeker ook voor kwetsbare 
doelgroepen in onze samenleving, zowel lokaal, als landelijk als 
wereldwijd. Vanuit de diaconie blijven we (financiële) steun bieden 
aan die mensen die dat nodig hebben en niet bij reguliere 
voorzieningen terecht kunnen. We brengen u weer op de hoogte 
van welke diaconale acties afgerond zijn en welke initiatieven er nog 
zijn. Zo kunnen we als gemeente nog steeds onze gezamenlijke 
diaconale opdracht blijven vormgeven. Diaconie doen we tenslotte 
samen.  


Acties: 
1. De vastenactie voor Malawi is afgerond.

2. Paasgroetenactie voor gedetineerden (van Kerk in Actie) is 

afgerond. De 50 kaarten zijn verstuurd. We hebben vanuit de 
gemeente veel betrokken en enthousiaste reacties gekregen, 
die ons steunen in het besluit om dit volgend jaar te herhalen.  


3. Paasbloemenactie: op Eerste Paasdag zijn tijdens de 
openstelling van de Bavo onder toezicht van vrijwilligers ca. 30 
plantjes opgehaald en doorgegeven door gemeenteleden en 
bezoekers. Ondanks de kleinschaligere aanpak dan voorheen 
toch een mooie oogst en teken van uw diaconale 
betrokkenheid. 


4. We hebben ons als diaconie Centrum aangesloten 
bij  www.nietalleen.nl, een landelijk platform waarom talloze 
lokale hulpinitiatieven van kerken en zorgaanbieders aan 
hulpvragers gekoppeld worden. 


5. Het Rugzakjesproject: ook dit jaar ondersteunen we vanuit de 
gehele diaconie PGH weer het rugzakjesproject. Daarmee 
kunnen we de kinderen uit minder bedeelde gezinnen aan het 
begin van de zomervakantie verblijden met een rugtasje gevuld 
met speelgoed of een leesboek. Dit jaar gaan de gevulde 
rugzakjes naar de voedselbank. Vanuit Centrum zullen we hierin 
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de samenwerking zoeken met enkele andere kerken uit het 
Diaconaal Platform, zoals bijvoorbeeld de Doopsgezinden, de 
Waalse kerk en de Lutherse kerk. Verdere berichtgeving volgt 
later.


Jaarverslag wijkdiaconie 2019  
Het jaarverslag van de wijkdiaconie 2019 is beschikbaar via deze 
l ink: https://www.bavo.nl/wp-content/uploads/2020/05/
jaarverslag2019-diaconie-kl..pdf.


Collectes 
Ook binnen de diaconie denken we mee in hoe we de collectes 
onder uw aandacht kunnen blijven brengen in deze Corona-tijd. Er 
is sprake van een forse terugval in de opbrengsten. Maar daar 
kunnen we samen hopelijk iets aan doen. U kunt op verschillende 
manieren uw financiële steun geven: via de GIVT-app (dan geeft u 
anoniem) of via het rekeningnummer: NL71 INGB 0004 3114 59 
t.n.v. wijkdiaconie Prot.Gem. Haarlem Centrum.  

Misschien heeft u gemerkt dat de 
collecte-buttons op de website 
www.bavo.nl aangepast zijn. 

Verder hebben we met het oog op 
externe bezoekers het woord collecte 
vervangen in: “steun een goed doel”. 
Daarnaast wordt indien passend aan het eind van de podcastviering 
ook een gesproken toeleiding naar de collectes opgenomen.
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Collecte-opbrengsten 

Wisselingen binnen de diaconie:   
Helaas moeten wij u melden dat Coby van Delft zich heeft 
teruggetrokken als vervanging van Niek Rooseboom. Wij zoeken 
daarom een diaken om ons enthousiaste team te versterken. 
Interesse? We geven graag toelichting.  Sietse Bouma stopt 
komende september als diaken. Wij zoeken daarom een opvolger 
voor zijn specifieke taak als penningmeester binnen het College van 
Diakenen (CvD). Dan zouden daarmee ook alle drie de wijken 
vertegenwoordigd zijn in het moderamen. Geïnteresseerden geven 
wij graag nader uitleg. 

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 aan de zomer.  

 

Namens de diaconie PGH Centrum een hartelijke groet,  

Marianne Immink 

  

Datum Diaconie Kerk

1 maart € 251,50 € 199,72

8 maart € 180,93 € 115,19

30 maart € 40,00

5 april € 7,50 € 47,50

6 april € 5,00 € 5,00

10 april € 10,00 € 10,00

12 april € 5,00 € 102,00

13 april € 2,50 € 2,50

28 april € 10,00 € 7,50
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Protestante Gemeente 

Het Corona-effect op de financiën van de kerk 
Afgelopen najaar droeg Henk Dekker het penningmeester-stokje 
van de PGH aan mij over. De begroting voor 2020 was zo goed als 
klaar, goed doordacht en onderbouwd samen met het kerkelijk 
bureau en liet een financieel gezonde gemeente zien. 

Nog geen half jaar later is de situatie behoorlijk veranderd, door het 
nieuwe Coronavirus. Dit voelen we allemaal natuurlijk dagelijks, 
zowel persoonlijk als in het gemeente-zijn. Wie wacht er niet op het 
moment dat we weer op zondag naar de kerk kunnen en daarna 
koffiedrinken?

Wat nu financieel opvalt, is hoe afhankelijk we zijn van de inkomsten 
van toerisme en verhuur van de gebouwen. De verwachting is nu 
dat die dit jaar grotendeels wegvallen, en dat dit een fors gat zal 
achterlaten. Dat betekent dat we dit jaar interen op ons vermogen, 
want de vaste lasten zoals onderhoud van gebouwen en salarissen 
lopen door. We wachten nu nog even af hoe de situatie zich ont-
wikkelt; vanaf de zomer zullen we met het College en de AK gaan 
kijken wat dit betekent voor de begroting en activiteiten van 2021. Ik 
houd u op de hoogte.

De collecte-inkomsten zijn fors teruggelopen. Van de beluisteraars 
van de podcasts – waar naast Willemijn, Tom en Anton ook elke 
week vrijwilligers aan werken met prachtig resultaat – doet maar 
ongeveer 1 op de 10 een bijdrage via de collecteknop.

Dit raakt me omdat we met de collectes niet alleen de financiën van 
onze eigen kerk steunen, maar juist ook de diaconie en vele goede 
doelen, die onze bijdrage nu juist meer nodig hebben dan anders. 
De Coronacrisis raakt juist de minderbedeelden het hardst. 
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Met hulp van Lodewijk Houthoff is de collecte-knop 
makkelijker te vinden dan ooit. Hij staat op www.bavo.nl 
rechts, en op de podcastpagina. Als u erop drukt komt u 
direct in een beveiligde omgeving om uw donatie te 
doen. Komt u ook vooral regelmatig terug: de doelen 
worden wekelijks aangepast volgens het collecterooster. 
We rekenen op u!


Namens de kerkrentmeesters,

Maria de Kleijn

� 


Jaarrekening College van Diakenen 
Uit de jaarrekening 2019 van de College van Diakenen blijkt dat de 
opbrengsten van de collectes redelijk stabiel zijn gebleven. Daar is 
het college zeer mee verguld. De gemeenteleden zijn begaan met 
het lot van de kwetsbaren in onze wereld. Het ging om een totaal 
bedrag van 43,5 duizend euro; weliswaar 1,5 duizend minder dan 
het jaar daarvoor, maar 4 duizend meer dan begroot. 

In tegenstelling tot 2018, toen de diaconie geen rendement had van 
het belegde vermogen, was 2019 een goed beleggingsjaar. Het 
college van diakenen heeft een aantal jaren geleden besloten het 
vermogen niet meer te laten toenemen en jaarlijks alleen te 
corrigeren voor inflatie en de waarde van het onroerend goed. 
Daarom wordt het extra rendement van 2019 volledig besteed aan 
diaconale doelen, de core business van de diaconie. Nu de 
jaarrekening is vastgesteld, kan de diaconie ongeveer 4,5 ton 
inzetten voor die doelen. Dat bedrag wordt in drieën verdeeld; 
tussen lokale, landelijke en wereldwijde bestemmingen. Suggesties 
voor projecten zijn meer dan welkom!

De verkorte jaarrekening staat op de website: diaconiehaarlem.nl, 
Het DIACONAAT, Geldzaken. Bent u geïnteresseerd in de volledige 
jaarrekening, dan kunt u contact opnemen met het diaconaal 
bureau; zie eveneens website of via telefoonnummer: 5310138.
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Het College van Diakenen,

Sietse Bouma, penningmeester

�  

Van het bestuur van Stem in de Stad 
Het bestuur van Stem in de Stad heeft de afgelopen tijd gesprekken 
gevoerd met pastor-directeur Ranfar Kouwijzer over zijn 
toekomstige rol en positie bij onze organisatie. De gesprekken 
hebben zowel bij Ranfar als bij Stem in de Stad het inzicht gebracht 
dat het voor beiden goed zou zijn om na zeven jaar van 
samenwerking de bakens te verzetten en nieuwe wegen in te slaan. 
Gezamenlijk is dan ook besloten dat Ranfar uiterlijk per 1 
september a.s. onze organisatie zal verlaten. Uiteraard zullen wij op 
passende wijze afscheid van hem nemen; dit zal op enig moment 
plaatsvinden, waarschijnlijk later dit jaar.’

U zult begrijpen dat we vanwege de privacy van betrokkenen en 
vanwege het organisatiebelang hierover verder niets kunnen 
zeggen. 

Het is belangrijk ook vooruit te kijken, dankbaar te zijn dat het 
mooie werk van Stem in de Stad, waaraan ook Ranfar met veel 
inzet zijn bijdrage heeft geleverd, al 25 jaar gaande is en ook in de 
komende jaren door zal gaan. Dit werk, verbonden zijn met de 
kwetsbaren in de samenleving in vele vormen, ondersteund door 
bronnen van inspiratie om het soms moeilijke werk vol te houden, 
zal altijd nodig zijn. Het bestuur is blij en trots dat de waarnemend 
directeur, het team én de vrijwilligers in de afgelopen periode de 
schouders onder het werk van Stem in de Stad ondanks de ziekte 
van Ranfar in de afgelopen tijd zijn blijven zetten. Daarvoor aan een 
ieder veel dank en waardering.

Het bestuur zal zich in de komende tijd gaan bezinnen op de 
invulling van de toekomstige directie-structuur. Tijdens dat proces 
verandert er niets aan de bezetting en blijft Petra de Vries als 
waarnemend directeur van Stem in de Stad fungeren. Het bestuur is 
verheugd dat zij deze taak op zich wil blijven nemen.
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Namens het bestuur, 

Paul Beerkens, voorzitter

� 


Tot slot een pakkend beeld uit Osnabrück  
Onze partnergemeente heeft in deze Corona-tijd de namen van alle 
gemeenteleden op de kerkbanken geplakt. Zo is iedereen deel van 
de online-diensten. 


� 
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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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