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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 
Kindernevendienst (Knd) in twee groepen: groep 3 t/m 5 en groep 
6 t/m 8. 
In de maand september is er nog geen autodienst. 
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Zondag 6 september

Grote Kerk 10.00u


Grote Kerk 19.00u

Doopdienst 
Ds. W. van Dijk-Heij   

Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 


Vesper: Joris van Haaften, cello; Anton 
Pauw, orgel 

Voorganger: ds. R.M. Witteveen      
Werken van J.S. Bach, o.a. Cellosuite 
nr. 2 in d


Zondag 13 september 
Grote Kerk 10.00u


Grote Kerk 19.00u

Pastor J. van der Velde

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

OJ

Heleen Oomen, mezzosopraan; Mark 
Walter, bariton; Antoine Oomen, piano 

Huub Oosterhuis, gesproken woord 


Antoine Oomen: Abrahamcyclus




Aanmelden kerkdiensten 
Om een kerkdienst bij te wonen moeten wij, in verband met de 
coronamaatregelen, u vragen u van te voren aan te melden. Zo 
weten we, als het nodig is, wie er in de dienst waren en hoe we 
diegene kunnen bereiken. 

In de Bavo zijn er 200 zitplaatsen die gereserveerd kunnen worden 
via de website www.bavo.nl of via het telefoonnummer van het 
kerkelijk bureau 023-5532040, elke werkdag bereikbaar tussen 9-17 
uur.  Is de 200 bereikt en is de dienst 'vol', of kunt u de dienst niet 
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Zondag 20 september 
Grote Kerk 10.00


Grote Kerk 19.00u

Ds. J.C. Bos

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


Vesper: Simon Bruul, trompet; Anton 
Pauw, orgel 

Voorganger: ds. Tom de Haan

Werken van Handel, Saglie0

Zondag 27 september 
Grote Kerk 10.00u

Avondmaal


Grote Kerk 19.00u


Startzondag 

Ds. W. van Dijk- Heij

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

OJ

Vesper: Michelle Mallinger, sopraan; 
Joost van Velzen, tenor; Anton Pauw, 
orgel 

Voorganger: ds. Sietse van Kammen                  

Werken van Beethoven en 
Mendelssohn

Zondag 4 oktober 
Grote Kerk 10.00u

Israëlzondag 

Ds. W. van Dijk- Heij,

Crèche, KiK en Knd gr.3 t/m 5


http://www.bavo.nl/


bijwonen? Geen nood, het is ook mogelijk deze dienst mee te 
beleven via een livestream, deze zal via de website www.bavo.nl te 
zien zijn.


Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius 15.00u 

20 september: ds. M. Vonkeman, Velserbroek





Adem 
Sommige theologen lijken de neiging te hebben dingen mooier te 
laten zijn dan het is. Ik maak mij daar uiteraard ook regelmatig 
schuldig aan. Misschien komt het omdat we werken met geloof en 
hoop en dat we die twee nog wel eens door elkaar halen?

Een voorbeeld: toen het duidelijk werd dat er niet gezongen kon 
gaan worden in de diensten de komende tijd, was er uiteraard veel 
reuring onder theologen. Iedereen voelde aan dat dit voor de kerk 
en de beleving van de erediensten grote invloed zou gaan hebben. 
We waren nauwelijks bekomen van de schok of ging er in 
domineesland psalm 65 al rond, in de berijmde versie. “De stilte 
zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.” Stilte was het nieuwe 
zingen aldus een aantal dominees. Mooi bedacht. Heel sterk 
gevonden natuurlijk. Maar toch, ik kon er niet in meekomen. Want 
zo ervaarde ik de stilte helemaal niet. Niet als adempauze of als 
loflied voor God of wat dan ook. Ik vond de stilte bedrukkend en 
verdrietig. Het herinnerde mij juist aan dat nare virus dat ons bij 
elkaar vandaan hield en die het ons onmogelijk maakte om onder 
andere samen te zingen. Om onze ademhaling op elkaar af te 
stemmen en in hetzelfde ritme te komen. Deze coronastilte was 
voor mij helemaal niet als een loflied voor God.  
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Het ‘mooi praten’ van deze stilte leek op wat er nog meer gebeurde 
in de coronacrisis in de kerk. Doordat we niet samen mochten 
komen en samen mochten vieren, konden we ook geen avondmaal 
vieren met elkaar. Een groot gemis, nog zo’n voorbeeld van iets 
waarvan we nooit hadden gedacht dat het ooit niet zou kunnen. 
Toen stond er een dominee, of meerdere dominees op en ze zeiden 
dat het dan maar digitaal moest. Begrijp me goed, ik snapte de 
gedachte heel goed, ook ik verlangde ernaar dat alles wat we 
normaal gesproken deden toch door kon gaan, of dat er toch iets 
was waar we ons aan vast konden houden in deze onzekere tijd. 
Maar het idee om met je brood en je wijn achter je computerscherm 
avondmaal te vieren, was voor mij eigenlijk nog pijnlijker dan het 
niet vieren van het avondmaal. Want hoe je het ook went of keert, 
avondmaal vier je samen, aan den lijve. 

Al met al was het voor ons als kerk moeilijk om stil te vallen. We 
wilden het niet. Vonden het moeilijk om het te accepteren, we 
vonden het pijnlijk. Maar onze pijn was dezelfde pijn als die van de 
maatschappij waar het sociale leven stil was gevallen, waar mensen 
geen gezamenlijke dingen mochten ondernemen. En vertelt de 
bijbel ons nou niet juist dat in lijden, nood en in gemis God bij ons 
is? Daarvoor hoeven we echt niet slim om de crisis heen te werken.

Na de Jazzdienst stond ik te praten met de ‘artiest van dienst’ zoals 
hij zichzelf noemde, Broeder Dieleman. Hij wees mij op een paar 
kunstwerken die hij mee had genomen, gemaakt door hemzelf. Op 
een daarvan stond een vers van psalm 150 zoals je die nog wel 
eens op van die mooie oude tegeltjes tegenkomt: Alles wat adem 
heeft looft den Heere. ‘Mooi hè’ zei hij, ‘Ik lees deze zin graag. De 
gereformeerden lezen het als een bede; dat alles wat adem heeft de 
Heere moge loven. Is het niet mooier om het in plaats van de 
aanvoegende wijs te lezen als een constatering? Alles wat ademt 
looft de Heer. Alsof je automatisch door je ademhaling de Heer 
looft.’ 
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Ik vond het een mooie gedachte. Elk levend wezen looft met de 
ademhaling God. God heeft ons die adem zelf gegeven! En corona 
of niet, blijven ademen kun je niet verbieden. 

Ik kijk uit naar de tijd waarin we met elkaar in hetzelfde ritme van 
onze ademhaling lofliederen kunnen gaan zingen en de stilte 
kunnen doorbreken. Tot die tijd is elke ademhaling een loflied voor 
God. En die ademhaling hoor je in de stilte trouwens het beste. 

Of maak ik het nu mooier dan het is?

Domineeskwaaltje. 


Ds. Willemijn van Dijk 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Uit de Wijk 

Van de wijkpredikant 
Bijzonderheden bij de erediensten 
Op 6 september is het feest. Deze dienst zal in het teken staan van 
welkom heten. Zo zullen er vier kinderen gedoopt worden: Lovis 
Peels, Victor Tromp, en Mattheo en Tomas Nobels. Verderop in dit 
blad stellen zij zich aan u voor. 

En zo zullen Nout Rooseboom en Joost Thijs afscheid nemen van 
de kindernevendienst en welkom worden geheten bij de OJ. 


Op 27 september staat de startzondag gepland. De laatste jaren 
hebben we de goede gewoonte ontwikkeld om dit groots te vieren 
met elkaar. Dit jaar zijn de mogelijkheden helaas erg beperkt, terwijl 
we meer dan ooit aan het opstarten zijn. Zo voelde 23 augustus 
eigenlijk ook al aan als startzondag. 

Een startzondag zonder ontmoeting na de dienst zal vreemd zijn. 
Wel hebben we ervoor gekozen om tijdens deze dienst voor het 
eerst weer met elkaar avondmaal te vieren. Uiteraard allemaal met 
het in acht nemen van de coronamaatregels. Hopelijk kunnen we 
tijdens het ontvangen van dit sacrament de gemeenschap met 
elkaar en dus ook met God ervaren.


Eerste kerkdienst sinds 5 maanden in de Bavo 
Het was wat. De eerste dienst in de Bavo sinds lange tijd. Voor het 
eerst weer samen. Voor het eerst weer het orgel, het binnenbrengen 
van de nieuwe paaskaars. En dat tijdens een dienst waarin, 
vanwege Haarlem Jazz, artiest Broeder Dieleman zong en speelde 
op zijn banjo. Ik heb ervan genoten. Het was ingetogen en toch ook 
feestelijk. Wat heerlijk dat we weer begonnen zijn! 
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Hierbij een kleine impressie van de dienst. De foto’s zijn gemaakt 
door Marike Benschop. 
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Help mee bij de kerkdiensten 
Ik bespeur bij veel mensen blijdschap dat er weer gevierd kan 
worden. Voordat we de deuren geopend hebben voor de 
morgendiensten is er achter de schermen door veel mensen hard 
gewerkt aan een gebruiksplan en is er nagedacht over hoe de 
diensten vorm kunnen krijgen met het in acht nemen van de 
coronamaatregelen. 

Al met al hebben we voor onze zondagse diensten veel mensen 
nodig die willen ontvangen en welkom heten, die mensen hun plek 
willen wijzen en die mensen na de dienst helpen om zonder dringen 
het gebouw te verlaten. Ook voor de bediening van de camera in de 
kerk zullen mensen nodig zijn. Daarom ook nu een oproep om, als u 
kan, hierbij te helpen. Wilt u meehelpen om samen de diensten te 
kunnen vieren? Mail dan naar koster@bavo.nl. Alvast veel dank!


In memoriam Peter Zuidam 
Op 13 juli is Peter Zuidam overleden. 
Peter was al een tijd ziek. Hij wilde 
zich niet laten beheersen door zijn 
z iekte en heef t tot lang nog 
geprobeerd zo actief mogelijk te zijn. 
Zo was hij vlak voor de corona-crisis 
een keer in de kerk, met zuurstoftank 
en al. 

Langzaam maar zeker kwam het 
besef dat het einde er echt aan zat te 
komen. En met dat besef kwam ook 
de berusting. De stap om naar het 

hospice te gaan was daar onderdeel van. Daar op die kamer heeft 
hij heel bewust afscheid genomen van een aantal mensen. Met voor 
ieder een woordje, met aandacht en liefde. Met herinneringen 
ophalen, gesprekken over vroeger en met samen stil zijn. 
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In het hospice is hij uiteindelijk gaan slapen, omringt door zijn 
Helma en hun kinderen. In de nacht van 12 op 13 juli is hij zo 
overleden. 

Peter betekende veel voor veel mensen. Dat bleek ook bij het 
afscheid dat er was op 17 juli in het crematorium. Daar klonken de 
woorden die bij Peter pasten; liefde, behulpzaamheid, doener, 
genuanceerd, interesse, gezelligheid, veelkleurig en vertrouwen.

Daar lazen we ook met elkaar psalm 23. Want Peter ervaarde God 
in de natuur. De natuur waar hij gedurende zijn leven steeds meer 
van is gaan houden. 

In het vertrouwen dat in de psalm doorklinkt, hebben we Peter uit 
handen gegeven. Met in ons achterhoofd de tekst die Peter en 
Helma op de kaart rouwkaart hadden geplaatst; ‘tot weerziens, tot 
weerziens, wanneer het ook mag wezen, in het ongekend nadezen’


ds. Willemijn van Dijk 

Bericht van overlijden
Op dinsdagavond 25 augustus is Ati Blom zeer onverwachts 
overleden op de leeftijd van 90 jaar. 
De afscheidsdienst heeft op dinsdag 1 september plaats 
gevonden vanuit de Nieuwe Kerk. We hebben Ati Blom daarna 
in Hilversum, de plaats waar ze is opgegroeid, begraven. 
In een volgende VDTG volgt een in memoriam. De dienst is 
geleid door ondergetekende. 

Diane Vonk. 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De doopouders van 6 september stellen zich voor 
Dag! Wij zijn Rik en Marjolijn Peels-de 
Waal en sinds 22 februari de dankbare 
ouders van Lovis. We laten hem graag 
dopen. Voor zo’n klein en mooi 
leventje te mogen zorgen voelt als een 
heilige opdracht. We geloven dat onze 
goede God op het leven van Lovis 
betrokken is. Hij wil met ons optrekken 
en daar is de doop een zichtbaar 
teken van.

Daarnaast is de doop voor ons ook 
het opnemen in de gemeenschap van 
de kerk.

Rik werkt als filosoof en theoloog aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam en Marjolijn is parttime predikant in 
Weesp en Driemond. Wij blijven in Haarlem wonen en zullen dus in 
twee kerken komen. Omdat we het belangrijk vinden dat Lovis in 
zijn eigen woonplaats een kerk heeft om heen te gaan, hebben we 
ervoor gekozen hem in Haarlem Centrum te laten dopen. We kijken 
er enorm naar uit!


Dit zijn Stephanie Rooijakkers 
en Joer i Tromp met hun 
kinderen William, Robin en 
Victor. Zij wonen en werken op 
Aruba. Twee jaar geleden zijn 
de oudste twee kinderen 
gedoopt door ds. Tom de Haan 
op een zaterdag in de Bavo. Ze 
zijn blij dat ze voor de doop 
van Victor nu aan kunnen 

sluiten bij de doopdienst van 6 september. Zo kan hun familie 
getuigen zijn van dit belangrijke moment. Wij vieren dit graag met 
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hen mee en heten Victor zo welkom in de wereldwijde kerk van 
Christus. 


Dit zijn Kimberly Rooijakkers en 
Marcel Nobels, samen met hun 
kinderen Tomas (links) en 
Mattheo (rechts). Kimberly is de 
tweeling zus van Stephanie, die 
samen met Joeri Victor laat 
dopen. Met z’n vieren runnen 
ze op Aruba een hotel. 
Het is ook de wens van 

Kimberly en Marcel om hun twee zoons te laten dopen en hen groot 
te brengen in de christelijke traditie. Fijn om hen zo een plek te 
bieden als gemeente op 6 september!  

Ds. Willemijn van Dijk




Van de wijkkerkenraad 
In de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie 
hebben we aan de hand van het boekje “Leiderschap met lef” van 
de PKN gesproken over communicatie. De gevraagde snelheid in 
de besluitvorming en een zorgvuldige manier van communiceren 
zijn niet altijd gemakkelijk met elkaar te verenigen. Dat speelt in een 
kerkelijke organisatie met zoveel vrijwilligers misschien nog wel 
meer dan in een professionele organisatie waarin men elkaar 
dagelijks treft. Dat neemt niet weg dat de communicatie vanuit de 
kerkenraad niet beter zou kunnen. We gaan in ieder geval proberen 
om de gemeenteleden meer te betrekken bij de besluiten die minder 
onder tijdsdruk staan. In de vorige nieuwsbrief heeft u daar al iets 
van kunnen lezen over het voornemen om oud-diakenen te vragen 
om in de diensten het kyriegebed te verzorgen en te helpen bij de 
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collecte. U hebt de gelegenheid gekregen om uw ideeën hierover 
kenbaar te maken.

Zoals in het laatste kerkblad door de AK al was aangekondigd, is 
Henk Dekker bereid Sietse Bouma op te volgen als penningmeester 
van het college van diakenen. De kerkenraad van wijk Centrum wil 
Henk graag voordragen als ‘diaconale rentmeester’ en (op zijn 
verzoek) niet als diaken. Dit is sinds een wijziging van de kerkorde in 
november 2019 mogelijk. Henk zal derhalve geen deel uitmaken van 
de wijkdiaconie. 

Alvorens Henk voor te dragen is het gebruik dat de kerkenraad 
eerst de gemeenteleden raadpleegt. Bij deze. Eventuele, 
gemotiveerde bezwaren kunnen voor 15 september worden 
ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Gert Dannenberg (zie 
voor contactgegevens de laatste pagina’s van het kerkblad).

Als u dit blad ontvangt hebben ds. Jan van Aller en Angeliek Knol 
inmiddels afscheid genomen. Ds. Jan van Aller begint in september 
als geestelijk verzorger bij de politie in Noord-Holland. Angeliek 
Knol zal op 6 september aanstaande worden bevestigd als 
predikant in de Protestantse Gemeente Best, Oirschot & de 
Beerzen. Tijdens de receptie, na de kerkdienst in de Ontmoetings-

kerk op 30 augustus jl. hebben Geert en ik hen namens onze 
wijkgemeente bedankt voor hun inzet voor de PGH.


Inmiddels zijn we alweer twee keer voor de ochtendviering in de 
Bavo samengekomen. Hoewel het vreemd blijft dat we ruime 
afstand tot elkaar moeten houden, is het heel fijn om elkaar weer te 
zien!


Stéphan Thijs, voorzitter
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Zomeravonddiensten Grote Kerk 
Na een onderbreking in de maand augustus zijn er in september 
weer zomeravonddiensten. Net als in juli zonder koren, maar 
niettemin vol muziek!

De eerste dienst vindt plaats op 6 september, met medewerking 
van de cellist Joris van Haaften, broer van violiste Anneke van 
Haaften die de afgelopen jaren jaarlijks optrad in de serie 
avonddiensten. Joris speelt de Cellosuite in D van Bach, de tweede 
van de reeks van zes suites voor cello solo. Deze stukken behoren 
net als Bachs sonates en partita’s voor viool solo tot de beroemdste 
die ooit voor een solo strijkinstrument werden gecomponeerd. De 
suite wordt in zijn geheel zonder onderbrekingen uitgevoerd als een 
concert in de dienst, een spirituele ervaring op zichzelf...

Dan 13 september: de afgelopen jaren is Antoine Oomen een 
aantal malen te gast geweest, een van de meest vooraanstaande 
vernieuwers van de kerkmuziek in ons land. Liederen als ‘Licht dat 
ons aanstoot’ en ‘De steppe zal bloeien’ behoren tot het standaard 
liedrepertoire in zowel de RK kerk als de PKN, en ook buiten 
Nederland worden ze gezongen. Op 13 september wordt uitgevoerd 
Oomens nieuwste werk: de Abrahamcyclus, gecomponeerd voor 
een kleine bezetting van twee zangers met de componist zelf aan 
de piano. Oomens oeuvre is onlosmakelijk verbonden met de naam 
van Huub Oosterhuis, die voor een groot deel van zijn oeuvre de 
teksten levert. Oosterhuis is ditmaal zelf aanwezig en zal het 
gesproken woord verzorgen.

Op 20 september klinkt muziek voor trompet en orgel. De 
combinatie van deze twee instrumenten klinkt sommigen misschien 
wat ouderwets in de oren. Gelukkig zijn er tal van hedendaagse 
componisten, onder wie de Italiaan Corrado Maria Saglietti, die er 
verfrissend repertoire voor hebben geschreven. Saglietti’s 
‘Psalms’ (2000) is een driedelige cyclus gebaseerd op de psalmen 
42, 102 en 150 en zit vol verrassende contrasten en jazzy invloeden. 
Voor de liefhebber klinkt er ook muziek van Handel. Trompettist 
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Simon Bruul is inmiddels vaste gast in de Bavo, hij werkte onlangs 
nog mee aan één van de podcasts van onze gemeente. 

De laatste vesper op 27 september staat muzikaal in het teken van 
Beethoven en Mendelssohn. Het Beethoven-jaar - hij werd 250 jaar 
geleden in Bonn geboren - is door ‘corona’ jammer genoeg 
grotendeels in het water gevallen. Op bescheiden wijze herdenken 
we hem met de uitvoering van enkele van zijn Gellert-liederen. De 
naam van de dichter Johann Fürchtegott Gellert kwam meermalen 
voor in het vorige liedboek, in het huidige nog maar één keer (Lied 
641). De muziek van Mendelssohn sluit ondanks zijn romantische 
inslag aan bij die van Beethoven, innig, vroom en uitbundig. 
Uitvoerenden zijn twee prominente Haarlemse zangers: de sopraan 
Michelle Mallinger en de tenor Joost van Velzen. 

Net als voor alle diensten is reserveren voor de vespers 
noodzakelijk. U weet inmiddels hoe het werkt! Aanvang steeds 
19.00u. 


Anton Pauw

 

Cursus Kids en Kerk  
(9-12 jaar: groep 6, 7, 8 van de basisschool)


Op de basiscatechese leer je samen met andere kinderen over de 
basics van de kerk, de Bijbel, en geloven. Dat doen we gezellig 
samen door te kletsen, te knutselen en te spelen. Elke bijeenkomst 
beginnen we met drinken en wat lekkers.

Op het moment van schrijven zijn de precieze data nog niet bekend, 
maar in september gaan we sowieso weer van start. Houdt dus de 
mailboxen goed in de gaten! De tijden zijn al wel bekend: Er is 
inloop vanaf 15.15u. We beginnen om 15.30u (als iedereen uit 
school is) In het wijkgebouw aan het Nieuwe Kerksplein, nr. 28. 
Het duurt tot 16.30u
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Is de maand september al verstreken en heb je nog niets van ons 
gehoord? Of wil je vooraf jezelf al aanmelden of brandende 
theologische vragen stellen? Mail ons: 

Mail naar ds. Willemijn van Dijk: predikant@bavo.nl 

Of naar Peter van der Beek: jeugdpastorpeter@gmail.com


 

Theemiddag 
Vanaf juli komen we weer bij elkaar voor de theemiddag. Nu niet in 
het wijkgebouw, maar in de Nieuwe Kerk, zodat we op gepaste 
afstand van elkaar kunnen zitten. 
Het is goed om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Voor de 
mensen met een minder goed gehoor is het wat lastiger geworden 
om elkaar te verstaan. De afgelopen keer hebben we in wat kleinere 
groepjes bij elkaar gezeten en dat werkte prima. De komende keer 
is op dinsdag 15 september vanaf 14.00u ook nu nog in de Nieuwe 
Kerk. 
Hoe het daarna zal gaan is nu nog niet bekend, maar we zijn aan 
het zoeken naar een goed te verwarmen ruimte waar we voldoende 
afstand kunnen houden en dat bereikbaar blijft voor de vaste 
bezoekers. U hoort daar de volgende keer meer over. 
Wees welkom. 
Een hartelijke groet,   Diane Vonk, ouderenpastor




Leerhuis 
Vanaf eind juni komen we met het leerhuis ook in de Nieuwe Kerk bij 
elkaar, de volgende keer is het op donderdag 24 september van 
10.00u–11.30u. We lezen dan verder over de Richter Gideon. 
Richteren 6-8. Deed u niet eerder mee, u kunt gewoon aanschuiven. 
Als u zich van te voren aanmeldt dan neem ik materiaal voor u 
mee. 
Een hartelijke groet,  Diane Vonk 
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Vorming en Toerusting:  Bonhoeffer 
In maart zou er een avond zijn over Bonhoeffer en zijn betekenis 
voor onze tijd. Helaas kwam deze avond door de maatregelen tegen 
corona te vervallen, maar dr. Karel Blei is bereid zijn lezing op 29 
september alsnog te geven: Wat is het belang van Bonhoeffer na 
75 jaar? Zou hij ons ook nu nog kunnen inspireren?  
De bijeenkomst zal, in verband met de coronarichtlijnen, niet in de 
consistorie zijn maar in de Nieuwe Kerk.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer (geb. 1906) op 
persoonlijk bevel van Hitler in het concentratiekamp Flossenbürg 
werd opgehangen, op 9 april, 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 naziregime. 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.

Dinsdag 29 september om 20.00 uur, in de Nieuwe Kerk. Na afloop 
wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.


Namens de commissie,  Clazien Verheul



Vanuit de diaconie  
Veel gemeenteleden zijn betrokken bij de nood in de wereld. Goede 
doelen worden vaak al vanuit de privésfeer gesteund. Tegelijkertijd 
bereikt ons wel eens een verzoek vanuit uw midden voor extra 
steun van projecten wereldwijd. Daar kunnen we soms wel, maar 
ook niet altijd op ingaan. Vanuit het College van Diakenen hebben 
de drie wijkdiaconieën dit jaar vanuit het rendement een flink 
Van de Torens geblazen 18 september 20



bedrag te besteden voor werelddiaconaat, waarvoor iedere 
wijkdiaconie zelf projecten kan aandragen. Graag wil de 
wijkdiaconie Centrum u bij de verdeling van een deel van dit 
rendement betrekken. Dit willen we niet in stilte voorbij laten gaan, 
maar juist samen als gemeente betrokken zijn bij de problemen 
wereldwijd. Daarmee laten we hopelijk ook onze  jonge 
gemeenteleden ervaren wat diaconale betrokkenheid inhoudt.

We zullen hiertoe bevlogen gemeenteleden willen uitnodigen om 
tijdens de kerkdienst van  27 september op een zeepkist aan de 
gemeente te presenteren / pitchen over een doel dat hen aan het 
hart gaat. Een zgn. elevator-pitch is een zeer korte presentatie of 
overtuigend betoog, als het ware gehouden in de tijd die je in de lift 
kan hebben vanaf de begane grond tot aan de bovenste 
verdieping.  

Na maximaal 3-4 pitches mogen de gemeenteleden hun verkregen 
stem (biljet) uitbrengen en zorgt de diaconie voor een procentuele 
verdeling over de betreffende doelen.  

Hoe gaat het in zijn werk? 

   * U heeft een project of doel gekozen, dat ANBI-geregistreerd is 
en bestemd is voor buiten Haarlem en Nederland (bijvoorbeeld 
werelddiaconaat). ANBI=Algemeen Nut Beogende Instelling.

     * U kunt zich aanmelden bij diaken Marianne Immink

(marianne@hes-immink.nl) met een korte toelichting voor een doel 
en pitch.  

  * Uit de aanmeldingen wordt door de diaconie een selectie 
gemaakt, zodat we komen tot maximaal 3 of 4  pitches. U wordt 
hierover geïnformeerd per mail.  

  * Voorbereiding: houd er rekening mee dat iedereen het moet 
kunnen begrijpen, inclusief de kinderen, want ook zij mogen 
meestemmen. De pitch duurt  maximaal 4 minuten, waarin u (op 
bevlogen wijze) de gemeenteleden meeneemt in het ANBI-
goedgekeurde doel (werelddiaconaat). 
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  * Op zondag 27 september wordt voorafgaand aan de kerkdienst 
op coronaveilige wijze stembiljetten uitgedeeld (1 per persoon). 
Deze bewaart u tot na alle pitches.  

  * Na de pitches kunt u uw keuze maken door uw stembiljet in de 
desbetreffende hoge hoed te deponeren. 

  * De gemeenteleden die op afstand meekijken en luisteren kunnen 
hun voorkeur diezelfde zondag doorbellen naar Henk Vonk 
(06-44696382) of mailen: h.vonk3@icloud.com

  * Na afloop worden de biljetten, de binnengekomen telefoontjes en 
mailtjes door de diaconie geteld en wordt het te besteden bedrag 
procentueel over de goede doelen verdeeld.   

Diaconaat, dat doen we toch samen?  


Hartelijke groet,  Marianne Immink




Oude Bavo Cantorij 
Op dit moment van schrijven zijn we nog aan het overleggen of en 
hoe we onze repetities kunnen hervatten en wanneer we weer aan 
een dienst kunnen meewerken. We hopen dat dit binnenkort weer 
van start gaat. Voorlopig zult u op de zondagochtenden een aantal 
cantorijleden horen die de liederen van die zondag zullen zingen. 
Dat zal veelal eenstemmig zijn, omdat we maar met een beperkt 
aantal mensen mogen zingen. 
Namens de begeleidingscommissie van de cantorij 
Diane Vonk 

 

Gemeentemaaltijd 
Binnenkort hebben we overleg met Stem in de Stad over de 
mogelijkheden om de maaltijd te hervatten. U hoort van ons.

Hartelijke groet van Lies, Sandra, Rosmarie en Hester.
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Expositie ‘Hart Werk en Kunst’ 
Nog tot 28 september exposeert de 
kunstenaarsgroep ‘Hart Werk en 
Kunst’ van de Hartekampgroep in de 
kooromgang van de Grote Kerk. De 
kunstenaars hebben zich laten 
inspireren door de Bavo, het interieur, 
de christelijke feesten, de graven, het 
orgel, de glas in loodramen. U zult in 

hun werk veel bekends terugzien. Op geheel eigen wijze hebben zij 
er hun interpretatie en vorm aan gegeven. Verschillende technieken 
als tekenen, schilderen, textiel en keramiek 
worden toegepast. 


De aanleiding om de Bavo als onderwerp te 
kiezen was het meedingen naar de Special 
Arts Award. Deze stichting bevordert dat 
alle mensen met een beperking ‘aan kunst 
kunnen doen’ en dat ze daardoor hun 
talenten kunnen ontwikkelen. Jaarlijks reikt 
de stichting een prijs uit. Vier kunstenaars 
v a n H a r t We r k e n K u n s t w e r d e n 
genomineerd voor de voorrondes. Komt u vooral kijken. Van harte 
welkom! 


Jan Rotger Tooren, namens de expositiecommissie 



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. 
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Opbrengsten 

Collectedoelen 

 

Datum Diaconie Kerk Vesper

21 juni € 155,50 € 95,00

28 juni € 57,50 € 60,00

5 juli € 12,50 (Givt) € 10,00 (Givt) € 248,75

12 juli € 10,00 (Givt) € 7,50 (Givt) € 102,95

19 juli € 2,50 (Givt) € 2,50 (Givt) € 375,21

26 juli € 10,00 (Givt) € 7,50 (Givt) € 166,95

 Datum       Collectes

6 september 1e Diaconie -werelddiaconaat - Ghana: een sterke kerk 
op een kwetsbare plek

2e Kerk

13 september 1e Diaconie

2e Kerk -JOP- Kliederkerk geeft hoop

20 september 1e Diaconie

2e Kerk

27 september 1e Diaconie - Vredesweek- Verlangen naar Vrede

2e Kerk

4 oktober 1e Diaconie- Stem in de Stad

2e Kerk - Kerk en Israël
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Wandeltocht in Coronatijd, Terugblik 
Bij 31 kerken in Haarlem Centrum en Noord werd een pastorale 
bemoedigingsbrief bezorgd namens onze gemeente. 


Protestantse Gemeente  

Gift 
In de maand juni hebben we een gulle gift van € 5000,- ontvangen 
van een van onze leden. De gift is bestemd voor de beeld- en 
geluidvoorziening in de Grote of St.-Bavokerk. Wij zijn heel blij met 
deze gift want hierdoor kunnen we er voor zorgen dat kerkdiensten 
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online uitgezonden worden. Daar wordt op dit moment hard aan 
gewerkt!

  

Joke Rooseboom

Directeur kerkelijk bureau PG Haarlem 





Diversiteitsviering  in de Vredesweek 
Zondag 20 september, 15.00u tot 16.00u 
In het kader van de Vredesweek en in samenwerking met de 
Regenboogcoalitie is er een gezamenlijke viering  in de Grote of St. 
Bavokerk waarbij de veelkleurigheid en (seksuele) diversiteit van 
Haarlem centraal staan en waar iedereen zichzelf kan zijn. 

Thema: ‘vrede verbindt verschil’. 

Zes sprekers uit de beroepsgroepen: zorg, onderwijs, politie, 
horeca, jongerenwerk en geestelijk verzorgers vertellen over pijn en 
hoop. Met dans van Dansgroep Haarlem o.l.v. artistiek leidster Haya 
Maëla. Religieus of niet religieus, iedereen is welkom!    


Maximaal 200 personen, reserveren kan (een week van te voren) 
via: www.bavo.nl 

We nemen de coronamaatregelen in acht.

Organisatie: Antonius Gemeenschap (Joris Obdam), Protestantse 
Kerken Haarlem (Peter van der Beek), Bureau Discriminatiezaken 
(Marjolein van Haaften)


Peter van der Beek

 

Walk of Peace  
Vrijdag 25 september, aanvang 15.30u 
De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede, langs 
verschillende locaties in Schalkwijk. Een wandeling om te ervaren 
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én te laten zien dat we, ondanks verschillen, met elkaar kunnen 
lopen. En mensen en organisaties elkaar beter leren kennen. 

We vragen aandacht voor discriminatie en racisme en we zoeken  
verbinding.We wandelen voor inclusiviteit, iedereen mag er zijn. 

We lopen langs plekken waar mensen in de zorg, het onderwijs, de 
politie, de horeca, het jongerenwerk en geestelijk verzorgers 
(sprekers bij de diversiteitsviering van 20 september) werkzaam zijn. 
Ook komen we langs kerken en moskeeën.

Iedereen is welkom. Maak een spandoek, wandel mee en laat je 
positieve stem horen!  Haarlem verbindt verschillen!

Duur: tussen 60-90 minuten

Startplaats: Veldje aan het Roosje Vospad tussen de basisschool de 
Wijde Wereld en het politiebureau aan Costa del Sol. Geen exact 
adres maar het ligt precies tussen het Roosje Vospad, het Haya van 
Somerenpad  en de Europaweg in.  

Eindlocatie: in het Winkelcentrum van Haarlem Schalkwijk (onder 
voorbehoud).

We lopen coronaproof. Neem een mondkapje mee.


P.S..Voor meer informatie over de andere activiteiten in de 
Vredesweek, zie: www.antonius-gemeenschap.nl


Peter van der Beek
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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 (oktober):  


donderdag 24 september 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. 


http://www.antonius-gemeenschap.nl


Contact 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Grote Kerk
 Kerkelijk bureau

Grote Markt 22

2011 RD Haarlem

553 20 40

info@bavo.nl

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk
 Nieuwe Kerksplein 32 

2011 ZT Haarlem

553 20 40

info@bavo.nl

Wijkgebouw Nieuwe Kerksplein 28 553 20 40 

info@bavo.nl

Kosters Bas Romeijn

Ruud Balkenende

553 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-middag en woe 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
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mailto:info@bavo.nl
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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 
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