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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 

Van de Torens geblazen 3 jan. - febr. ‘21

Zondag 17 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Ds. W. van Dijk-Heij

Zondag 24 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Ds. T. de Haan

Zondag 31 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Ds. F.J.E. de Lint


Zondag 7 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u

	

Ds. W. van Dijk-Heij

Zondag 14 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u	 


Ds. J. van Doorn


Zondag 21 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u

	

Eerste zondag 40-dagentijd

Ds. H. Spoelstra

Zondag 28 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. J.A. Verkerk

Zondag 7 maart 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij



Een oecumenische zondag 
Ieder jaar gelden de acht dagen van 18 tot 25 januari als de 
‘week van gebed voor de christelijke eenheid’. Ik las ergens, dat 
deze data hun oorsprong vinden in een (inmiddels afgeschafte) 
r.k. gedenkdag voor de apostel Petrus op 18 januari en het 
gedenken van Paulus’ bekering op 25 januari. Petrus zou dan 
voor de rooms-katholieke traditie staan en Paulus voor de 
protestantse. Ik denk overigens, dat beide tradities deze twee 
apostelen niet zouden kunnen of willen missen!

Hoe dat ook zij, voor een aantal kerken in de binnenstad van 
Haarlem is dat al vele jaren aanleiding om met elkaar een 
oecumenische dienst te houden in de kathedraal aan de 
Leidsevaart. Zelf vond ik het altijd een grote vreugde om samen met 
collega’s van andere kerken de dienst voor te bereiden en er samen 
met hen in voor te gaan, en ik weet dat mijn collega’s dat ook zo 
ervaren hebben. 

Elk jaar komt het materiaal voor deze gebedsweek uit een andere 
regio van de wereld, dit jaar uit Zwitserland. Zusters van de oecu-
menische kloostergemeenschap in Grandchamp wijzen in hun 
bijdrage op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht 
van de eenheid. 

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om elkaar in een dienst te 
ontmoeten, samen te luisteren, te bidden en te zingen en om zo de 
oecumene aan den lijve te ervaren. Toch zou het jammer zijn om 
daardoor de oecumene uit het oog te verliezen. Want naar mijn idee 
drukt in de praktijk ook van onze wijkgemeente de verdeeldheid niet 
erg op ons kerkelijk leven. Wij voelen ons (meer of minder) thuis in 
de geloofsgemeenschap, waarin we zijn opgegroeid of die we zelf 
gekozen hebben als ons geestelijk thuis. We nemen voor 
kennisgeving aan dat er andere christelijke geloofsgemeen-
schappen zijn, waar mensen op hun manier hun geloof beleven. Is 
verscheidenheid hierin niet een goede zaak, juist in een tijd als de 
onze waarin de nadruk zo zeer is komen te liggen op de enkeling en 
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haar/zijn persoonlijke beleving? Waarom zou je alle christenen 
onder één (kerk)dak willen brengen?

Nu is, denk ik, de verscheidenheid inderdaad een groot goed. De 
christelijke traditie en geloofsoverlevering en de uitwerking en het 
verstaan ervan zijn zo rijk, dat geen mens en evenmin een 
geloofsgemeenschap die in haar volheid vatten kan. Zo gezien 
getuigt de verscheidenheid van die rijkdom; en tegelijk maakt ze de 
weg vrij voor een geloofsbeleving, die vrij is van de kramp de volle 
waarheid in pacht te hebben. De waarheid heeft niet ieder voor zich, 
maar de hele waarheid, ondanks ons dwalen en ons tegenspreken 
van elkaar, delen we samen, en dat dan nog, naar onze menselijke 
maat, gebrekkig. Nu kennen we immers, zoals de apostel Paulus 
zegt, nog slechts ten dele.        

Daarom is verscheidenheid wezenlijk iets anders dan gescheiden-
heid. Helaas moeten we vaststellen dat, speciaal op ons 
protestantse erf, verscheidenheid vaak tot gescheidenheid geleid 
heeft. En ik ben blij, dat in onze recente geschiedenis het 
samengaan van hervormden, gereformeerden en lutheranen in de 
Protestantse Kerk in Nederland aan een stukje van die 
gescheidenheid nu een einde heeft gemaakt. Maar verscheidenheid 
kan nooit zonder de vraag naar de eenheid

Die twee begrippen horen onlosmakelijk bij elkaar, verscheidenheid 
vooronderstelt eenheid. Het is boeiend om te zien, dat de vraag van 
de samenhang tussen verscheidenheid en eenheid al in de eerste 
christelijke gemeenten een rol heeft gespeeld. Dat weten we bv. uit 
de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, 
waarin hij schrijft: Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een 
en dezelfde.Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar 
de Heer is een en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van 
bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God, die alles in allen 
tot stand brengt (1Kor.12,4-6). In dat verband gebruikt Paulus dan 
het beeld van de gemeente als het lichaam van Christus. Zoals een 
lichaam niet kan functioneren, wanneer het alleen maar uit ogen zou 
bestaan, of alleen uit benen, armen of voeten, zo kan de gemeente 
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als het lichaam van Christus niet functioneren, als iedereen dezelfde 
genadegaven heeft. Het beeld van de gemeente als lichaam van 
Christus is het beeld van een eenheid, die opkomt uit de met elkaar 
gedeelde ervaring van het ontvangen van Gods genade, hoe 
verschillend die ook verwoord en in de dienst gevierd mag worden, 
een eenheid, die dynamisch en niet statisch is. Het beeld van 
Paulus van de gemeente als lichaam van Christus spreekt van een 
eenheid, die bestaat in verscheidenheid; dat wil zeggen een 
eenheid, die niet door verscheidenheid ontkracht wordt, maar die 
door eenvormigheid ontkracht zou worden, een eenheid, die 
bestaat bij de gratie van de verscheidenheid. Dat is de eenheid van 
een lichaam, ook van het lichaam van Christus.

Christelijke eenheid kan niet zonder verscheidenheid. Maar het 
omgekeerde is ook waar: verscheidenheid kan niet zonder eenheid. 
Daarom zijn de kerken ondenkbaar zonder een oecumenische 
beweging. Daarom kan geen geloofsgemeenschap, geen gemeente 
zonder momenten, waarop samen met anderen de eenheid ervaren 
wordt. En daarom zou een zondag, waarop de eigen kerk dicht blijft 
en we naar een andere kerk gaan, geen aanleiding moeten zijn een 
zondag vrij te nemen, maar een gelegenheid, hoe bescheiden ook, 
om in onze verscheidenheid de eenheid te ervaren. Ja, je moet een 
drempel over van een kerk die je niet zo vertrouwd is als de eigen 
kerk, die je misschien wel vreemd is en waar de liturgie anders is. 
Maar als je die drempel overgaat, dan zul je merken dat gaandeweg 
het vreemde vertrouwd wordt en zul je ervaren dat die andere kerk 
ook jouw kerk is, waar net als in je eigen kerk de mensen leven van 
Gods genade. Ga – ook al kan dat dit jaar alleen maar in gedachten! 
- de drempel over, ga de weg van de oecumene, waarzonder ook 
onze gemeente niet kan bestaan.


Rinze Marten Witteveen 

Ambassadeur Raad van Kerken NL
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Uit de wijk 

Van de wijkpredikant 
Bij de diensten  
Voor de zondagen in januari stonden allerlei bijzonderheden op de 
rol, onder andere de oecumenische viering in de Rooms Katholieke 
Bavo en de ZWO-dienst met taartenverkoop. Vieringen die ons 
dierbaar zijn en waarbij we ook vaak mooie ontmoetingen hebben 
met mensen uit andere kerkelijke gemeentes uit Haarlem. Deze 
diensten gaan dit jaar niet door, of lopen anders dan anders. 


‘Het voelt alsof we in een woestijntijd zitten’ zei een gemeentelid 
onlangs. Dat voel ik helemaal mee. De tijden zijn kaal en weinig 
vrolijk. Aan de uitdagingen van deze tijd is voor ons allemaal, denk 
ik, ook weinig vreugde te beleven, vragen als: hoe houd je de 
mensen in je team betrokken en gemotiveerd als je ze alleen via de 
webcam ziet en spreekt? Hoe kan je iemand laten merken dat je 
mee leeft als je geen arm om diegene kan slaan? Hoe houd je de 
erediensten vreugdevol en licht als je voor een lege kerk tegen een 
camera aan moet kijken? 

Wat dat betreft is het maar goed dat Pasen en dus ook de 
veertigdagentijd vroeg valt dit jaar. Want 21 februari is de eerste 
zondag van de veertigdagentijd. Veertig dagen lang verdiepen we 
ons in de ‘woestijntijd’ van Jezus. Verhalen om onze eigen 
woestijntijd mee door te komen. Ik hoop van harte dat deze 
verhalen ons zullen dragen en bij elkaar houden.  
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Voorjaarsvakantie  
Van 20 t/m 27 februari heb ik een weekje vakantie. Als er in die tijd 
dringende dingen zijn kunt u contact opnemen met ds. Tom de 
Haan.


Ds. Willemijn van Dijk




Van de wijkkerkenraad 
Sinds het vorige kerkblad is de kerkenraad twee keer digitaal 
bijeengeweest. De eerste reguliere vergadering in december stond 
voor een belangrijk deel in het teken van de kerstvieringen. We 
maakten afspraken over onder meer het aanmeldbeleid voor deze 
vieringen en over de organisatie van zogenoemde schermvieringen 
in de Nieuwe Kerk tijdens de kerstnachtdienst en in de Bavo tijdens 
de viering op kerstmorgen. Op die manier zouden we met meer 
mensen samen kunnen komen. Deze afspraken konden na de 
persconferentie van het Kabinet op 14 december jl., waarin nog 
strengere maatregelen werden afgekondigd, de prullenbak in. Die 
persconferentie was aanleiding voor een extra bijeenkomst van de 
kerkenraad, waarin we uiteindelijk besloten om het bijwonen van de 
vieringen af te raden, maar de kerk niet te sluiten voor de mensen 
die niet digitaal aangesloten zijn, of die vanwege pastorale redenen 
heel graag toch een kerkdienst bezoeken. Dat was geen eenvoudig 
besluit. Inmiddels zijn de kerstvieringen alweer verleden tijd en stel 
ik vooruitlopend op de evaluatie door de kerkenraad in januari vast , 
dat we binnen de beperkingen twee heel mooie kerstvieringen 
hebben kunnen beleven. 
Voorlopig moeten we onze vieringen onder hetzelfde strenge regime 
voortzetten. Dit betekent dat we op 17 januari voornamelijk digitaal 
afscheid zullen nemen van Diane Vonk als ouderenpastor en dat we 
haar tijdelijke vervangster Anneke Abma ook hoofdzakelijk digitaal 
kunnen begroeten.  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We zijn heel blij dat in deze viering ook Hester Wesselius en Arjen 
Mulder als nieuwe ambtsdragers zullen worden bevestigd.

Vanuit de Algemene Kerkenraad is Philie Burgers en Tony Jansen 
gevraagd om een nieuw beleidsplan voor de PGH voor de periode 
2022-2026 te maken. Op hun verzoek zullen de drie wijken elk 
iemand afvaardigen die met hen meedenkt en meehelpt. De 
kerkenraad heeft Erik van Halsema bereid gevonden om vanuit onze 
wijk zijn bijdrage te leveren. 

Stéphan Thijs 

Voorzitter wijkkerkenraad





Ouderenpastor 
Namens de sollicitatiecommissie die in opdracht van de AK op zoek 
is gegaan naar een ouderenpastor voor de wijken Schalkwijk en 
Centrum kan ik verheugd melden dat het na een lastige zoektocht 
gelukt is om een geschikte kandidaat te werven voor deze functie.  
Met ingang van 8 februari 2021 zal Esther van Bijsterveld aan de 
slag gaan als ouderenpastor. Voor Esther is dit haar eerste baan, zij 
rondt op dit moment haar studie af. Omdat we het belangrijk vinden 
dat zij een goede start maakt binnen de PG Haarlem is ds. Egbert 
de Lint gevraagd haar in de komende maanden te begeleiden/
coachen binnen haar nieuwe functie. Esther gaat aan de slag in 
zowel Schalkwijk als Centrum. In het volgende nummer van dit 
wijkblad stelt Esther zich zelf voor. Wij kijken uit naar de 
samenwerking en wensen haar een goede tijd binnen de PG 
Haarlem.


Joke Rooseboom

Directeur kerkelijk bureau
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Broodbank digitaal 
In de adventstijd werd de broodbankactie digitaal gehouden met als 
thema ‘de hongerigen voeden.’ Dankzij vele gevers die via de 
doneerknop op de website Bavo doneerden of geld overmaakten 
naar de diaconie en via de giften in de Bavo is de totale opbrengst  
€ 591,45, een prachtig resultaat! Dit bedrag gaat naar de 
Voedselbank Haarlem en omstreken. Want naast voedsel zijn er veel 
kosten bij de Voedselbank zoals koeling, transport, verzekeringen, 
energie, en dergelijke. Binnenkort zal het bedrag via een 
waardecheque worden overhandigd aan de Voedselbank. Alle 
gevers heel veel dank voor uw bijdragen.   


Namens de wijkdiaconie, 

Henk Vonk





Gemeentemaaltijd 
Lieve mensen,

ook in het nieuwe jaar zal de maaltijd voorlopig niet doorgaan. We 
wensen jullie veel geduld en we blijven hopen op een vrolijk 
weerzien!


Hartelijke groeten, 

Hester, Lies, Sandra en Rosmarie





Vanuit het jeugdwerk 
Speurtocht i.p.v. tweede Kliederkerk 
Op zondag 20 december zou de tweede Haarlemse Kliederkerk 
plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. De kinderen hadden er al helemaal 
zin in, want na de eerste Kliederkerk wisten ze wat hen te wachten 
stond! Helaas kon deze viering, door de nieuwe maatregelen, op het 
laatste moment niet doorgaan. 
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De leiding besloot om niet bij de pakken neer te gaan zitten en een 
alternatief te bedenken: een speurtocht door Haarlem.

Voorafgaand aan de speurtocht was er een Zoom-bijeenkomst met 
de kinderen. We zongen samen met Marian Stam en er was een 
kerstverhaal ‘Geen stille nacht’ met quiz (zie foto). 

Daarna werd de speurtocht uitgelegd: door Haarlem was een route 
uitgezet van adressen van gemeenteleden. Deze hingen allemaal 
een figuur uit het kerstverhaal achter hun raam. Goed zichtbaar, 
zodat de kinderen ze op konden sporen. Als ze alle figuren uit het 
kerstverhaal gevonden hadden, konden zij een mooie prijs winnen. 
Natuurlijk ontvingen de kinderen allemaal thuis een tasje met 
benodigdheden voor de puzzelrit én extra’s: wat lekkers, een 
kerstcadeau en knutselmateriaal.  


De tweede Kliederkerk bewaren we gewoon voor in 2021!




Ds. Willemijn doet een quiz met de kinderen vanuit de Nieuwe Kerk via Zoom 

Van de Torens geblazen 11 jan. - febr. ‘21



OJ-legpuzzel-challenge 
Op 25 oktober sloten we als OJ onze kerkentour af met een koek en 
een drankje bij de Lutherse kerk. Het was een feestje! Daar besloten 
leiding Marijke en jeugdpastor Peter om de tieners deelgenoot te 
maken van hun plannen: een echte OJ-legpuzzel-challenge in de 
kerstvakantie! De tieners waren hier ook enthousiast over en zo 
kregen alle jongeren die mee wilden doen op 20 december een 
legpuzzel van de kerk cadeau. Allemaal dezelfde. Een kersttafereel. 
Met het eigen gezin mochten ze deze puzzel leggen. Ondertussen 
kregen zij gedurende de dag opdrachten, waardoor wij met elkaar in 
contact stonden. Ondanks dat het digitaal was, was het een heel 
bijzondere dag. De creativiteit was gigantisch! De verbondenheid 
was groot. Binnen de gezinnen, maar ook als groep met elkaar. Dit 
was wat we elkaar nu konden geven: tijd, creativiteit en aandacht. 
We hadden oog voor elkaar. 

Op die avond was er al een winnaar, de super puzzelaars. De rest 
van de gezinnen maakte de puzzel gedurende de kerstvakantie af. 
Net zolang totdat in elk gezin het kindje in de kribbe was komen te 
liggen...


Jeugdpastor Peter van der Beek 
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Vorming en Toerusting 
Er waren mooie plannen voor dit jaar, maar tot nu toe kon alleen de 
avond over Bonhoeffer doorgaan. De plannen zijn er nog steeds: 
een avond met Annemarieke van der Woude over Voltooid leven, en 
met Martien Brinkman over religieuze noties in moderne poëzie (zie 
zijn boek Dicht bij het onuitsprekelijke over o.a. Vasalis, Kopland, 
Hester Knibbe en Joost Zwagerman). En we hebben nog een 
voorstelling van Kees Posthumus tegoed in de Ontmoetingskerk.

Maar voor al deze plannen geldt dat ze afhankelijk zijn van wat er 
mogelijk is onder de coronamaatregelen en op dit moment durven 
we nog niets vast te leggen. 
Los daarvan kunnen we al wel online iets doen. Dat is niet het echte 
werk natuurlijk. We kennen het van de kerkdiensten: geen 
ontmoeting, geen gesprek.  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Maar toch zijn we van plan om elkaar in ieder geval online te zien, 
rondom een bijbelquiz die we, eventueel in twee-, drie- of viertallen, 
vanuit de huiskamers kunnen spelen. Meer informatie volgt op de 
website en in de nieuwsbrief!

In de commissie Vorming en Toerusting verwelkomen we Marloes 
Komin. We zijn blij dat zij mee gaat denken over inspirerende 
avonden en activiteiten. Maar we nemen ook afscheid van iemand: 
Bart Baak is per 1 januari gestopt met zijn werk in de commissie. Hij 
heeft in de afgelopen jaren veel ideeën ingebracht, contacten 
gelegd en op zijn eigen innemende wijze avonden geleid: over 
Luther, over bidden, over Karl Barth en over Dietrich Bonhoeffer. We 
zijn hem dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft. 
Nu zitten in de commissie: Klaas en Janny Veenhof, Jaap van Dorp, 
Stefan van Dijk, Marloes Komin en Clazien Verheul.


Clazien Verheul




Kerkbalans 2021 
‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’ 
In de door u te ontvangen folder leest 
u hoe onze drie wijkpredikanten de 
woorden uit bovenstaand thema: 
‘vandaag’ en ‘morgen’ met elkaar 
verbinden. 

Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van zaterdag 16 januari tot en 
met zaterdag 30 januari. Deze jaarlijkse actie is bedoeld om de kerk 
financieel te kunnen laten “draaien”. De kerk is afhankelijk van wat u 
en ik bijdragen: voor de salarissen, gebouwen, energiekosten, enz.

Heeft u aangegeven per brief te willen worden benaderd, dan krijgt 
u deze aangeleverd door een mede-kerklid. Het formulier zal dit jaar, 
door het coronavirus, niet door een vrijwilliger bij u worden 
opgehaald, maar u kunt het formulier via de bijgevoegde antwoord-
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enveloppe per post retour zenden naar de Protestantse Gemeente 
Haarlem. Een postzegel plakken is niet nodig.

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


De werkgroep kerkbalans 2021 wenst de vele vrijwilligers veel 
succes bij het verspreiden van de brieven. U wordt / bent reeds 
benaderd door uw coördinator. Heel veel dank voor uw 
medewerking! 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit 
bericht, dan kunt u terecht bij het Kerkelijk bureau 023-5532040 of 
per e-mail: info@bavo.nl of bij: Peter Knijff, kerkrentmeester; 
pnknijff@gmail.com 023-5402993.


Gerhard Reuvekamp




Nieuwjaarswensen 
Op deze wijze willen wij allen die ons goede wensen stuurden 
hartelijk dankzeggen daarvoor. 

Wij op onze beurt wensen u allen een goed nieuw jaar toe!


Met hartelijke groet, Liesbeth en Kees Bijl
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Collectes  
Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag van € 10,50, 

€ 20,50 of € 40,50 per kaart over te maken naar IBAN: NL 85 RABO 
0373 711 492 t.n.v. Commissie Collectebonnen Prot. Gem. 
Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10. 


Opbrengsten 

Datum Diaconie Kerk

1 november € 200,20 € 89,01

8 november € 129,20 € 941,80

15 november € 150,50 € 228,40

22 november € 154,70 € 331,60

29 november € 48,00 € 40,00

6 december € 270,80 € 170,21

13 december € 108,07 € 56,95

20 december € 81,00 € 625,00

25 en 27 december € 187,50 € 161,00
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Collectedoelen 




17 januari 1e Diaconie

2e Kerk

24 januari 1e Diaconie

2e Kerk - Missionair werk

31 januari 1e Diaconie - LEPRA-zending

2e Kerk - Catechese & Educatie - Sirkelslag: 
interactief bijbelspel

7 februari 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Bangladesh, beter 
bestand tegen het water

2e Kerk - Gemeentewerk

14 februari 1e Diaconie - Noodhulp

2e Kerk

21 februari 1e Diaconie - Werelddiaconaat - 40-dagencollecte: 
Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen 

2e Kerk

28 februari 1e Diaconie - Kinderkringloopwinkel “Kids Kleding 
Paradijs” 

2e Kerk - Kerk in Actie - 40-dagencollecte: voor 
iedereen een kerk

7 maart 1e Diaconie - Voorjaarszendingsweek - 40-
dagentijdcollecte: Colombia

2e Kerk 
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Protestantse Gemeente 

Vanuit het kerkelijk bureau  
Allereerst wens ik iedereen namens de medewerkers van het 
kerkelijk bureau alle goeds voor het jaar 2021. We hopen en kijken 
uit naar een jaar waarin er weer meer mogelijk is en we elkaar weer 
kunnen ontmoeten in één van onze kerkgebouwen.

Op dit moment werkt het kerkelijk bureau met een minimale 
bezetting en zijn de openingstijden enigszins aangepast. U kunt het 
kerkelijk bureau bereiken op maandag t/m vrijdag van 10.00u tot 
16.00u. Door de medewerkers voor wie het werk het toelaat wordt 
zoveel mogelijk thuis gewerkt. Dit is natuurlijk niet voor iedereen 
mogelijk, zo zijn bijvoorbeeld onze kosters nog steeds aan het werk 
in onze kerkgebouwen.

Doordat er veel activiteiten op dit moment niet door kunnen gaan en 
ook de Grote Kerk voor toerisme is gesloten hebben enkele 
medewerkers het iets rustiger maar dit geldt zeker niet voor alle 
medewerkers. Zo is onze boekhouder Pamela Agema druk met het 
afsluiten van het afgelopen jaar en zal zij in de komende weken druk 
zijn met het gereed maken van alle jaarstukken voor de controle van 
de accountant in maart. Ook het onderhoud van de gebouwen gaat 
gewoon door. Dit betekent dat gebouwenbeheerder Marco Goes 
met regelmaat te vinden is op een van onze locaties voor overleg 
met aannemers, huurders, makelaars etc. 

In dit nieuwe jaar heten we ook een nieuwe ouderenpastor welkom 
die aan de slag gaat binnen de PG Haarlem.


Joke Rooseboom

Directeur kerkelijk bureau
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Adventskalender 2020 
Tijdens de adventsperiode werd in de Bavo en op social media 
(Instagram: @bavohaarlem en Facebook: Grote of St.-Bavokerk 
Haarlem) dagelijks een adventskistje van de adventskalender vóór 
en dóór Haarlemmers geopend. Partijen zoals de Dreefschool, de 
band Chef’Special, een wijkagent die nauw samenwerkt met Stem 
in de Stad, Stadsklooster Haarlem, de Islamitische Raad Haarlem, 
Diaconie Haarlem, de Oecumenische Werkgroep, de Protestantse 
Gemeente Haarlem en de Raad van Kerken vulden één of meerdere 
kistjes met dat wat voor hen hoopvol is. Vaak een mooie tekst, 
afbeelding of quote en soms een interview op beeld.

Lokaal en landelijk was er aandacht voor de adventskalender. De 
adventskalender heeft u op tv kunnen zien, op de radio kunnen 
horen en in de krant kunnen lezen. Ondanks de coronaregels en dus 
beperkingen, zijn we blij met het resultaat. Online activiteiten 
kunnen gelukkig altijd doorgaan! Ik wil de Oecumenische 
Werkgroep, Kasper Koekenbier (diaconie Haarlem) en stads-
dominee Tom de Haan bedanken voor de goede samenwerking. 

Wat fijn om te zien dat gemeenteleden, vrijwilligers, predikanten, het 
kerkelijk bureau en iedereen die ik niet noem máár er zeker toe 
doet, in een bewogen jaar als 2020 de handen in elkaar heeft   
geslagen om samen de Protestantse Gemeente Haarlem te blijven 
vormen.


Anne-Maaike Ekkelkamp, communicatie


https://www.instagram.com/bavohaarlem/

https://www.facebook.com/GroteofSintBavokerkHaarlem

Met Hart en Ziel, 12 december: https://www.npostart.nl/met-hart-
en-ziel/12-12-2020/KN_1716382
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Bijdrage Adventskalender Stadsklooster Haarlem, 30 november 2020 
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Nieuws van de Haarlemse diaconie 
Allereerst nog de beste wensen voor 2021.

Januari is de tijd om terug te kijken. Het jaar wordt financieel 
afgesloten en er wordt begonnen aan het jaarverslag. Het was een 
moeilijk jaar, helaas konden vele activiteiten niet doorgaan. Ook de 
nieuwjaarsreceptie ging niet door. Op een later moment hopen we 
officieel afscheid te nemen van de vertrokken diakenen en kunnen 
we de nieuwe diakenen en medewerkers welkom heten.


Online kerkdiensten 
Er zijn gelukkig ook veel goede dingen te benoemen over 2020. De 
online kerkdiensten werden veel bezocht, ook door niet-
gemeenteleden. In het NRC stond een mooi artikel met Haarlemse 
inbreng. Het artikel gaat over de digitale kerkrevolutie in coronatijd. 
Bekijk het artikel via:  https://diaconiehaarlem.nl/diaconia/wp-
content/uploads/2021/01/Er-zal-meer-geshopt-worden-tussen-
kerkdiensten-NRC.pdf.


Recente activiteiten 
Ondanks de coronamaatregelen is er op een creatieve manier 
contact gezocht met de buurt. Hieronder treffen jullie een aantal 
initiatieven:

- Gunpakketten in Haarlem-Oost: op een vijftal locaties konden 

buurtbewoners een kaart invullen voor iemand aan wie ze een 
Kerstpakket gunnen. Op 21 december zijn deze pakketten 
uitgedeeld.  Lees verder op  https://diaconiehaarlem.nl/
gunpakketten-haarlem-oost/;


- Rotary actie Kids Kleding Paradijs: de verkoop van de 
Santaboxen van de Rotary was een groot succes! Ruim € 9.000,- 
is opgehaald. Kids Kleding Paradijs was één van de goede doelen 
dit jaar. Zij mogen van een deel van de opbrengst nieuwe 
kledingrekken aanschaffen zodat de huidige kledingcollectie 
uitgebreid kan worden. Doordat het aanbod van de winkel 
vergroot wordt, kunnen meer gezinnen in armoede voorzien 
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worden van goede kleding. Daarnaast heeft een aantal leden van 
de Rotary aangeboden om tijdens hun jaarlijkse 'doedagen' de 
winkel te helpen met het opstellen van een communicatie- en 
marketingplan om de naamsbekendheid van de winkel te 
vergroten;


- Praatje Pot: ken je iemand die een opkikker kan gebruiken? In 
Centrum is een begin gemaakt met 'Praatje Pot'. Bekijk de 
flyer  https://diaconiehaarlem.nl/diaconia/wp-content/uploads/
2020/12/Praatje-Pot.jpg.


- Buurttuk in Schalkwijk: in december hebben de diakenen van 
Schalkwijk de Buurttuk geholpen met het benaderen van 
bewoners in eenzaamheid. Op advies van Préwonen hebben ze 
een ouderencomplex in Europawijk benaderd. Veel ouderen 
gaven aan het fijn te vinden om iemand te spreken omdat ze door 
de lockdown vrijwel niemand meer zien of spreken. Een aantal 
ouderen gaf aan vaker bezoek te willen ontvangen en hier hebben 
de diakenen gehoor aan gegeven. De Ontmoetingskerk heeft 
kerststukken gemaakt en deze zijn door diaken Kees Kole en 
buurtbewoonster Emel Sari naar de ouderen gebracht. Eén 
bewoonster raakte door de Buurttuk-actie in december zo 
geïnspireerd dat ze een kerstdiner heeft georganiseerd voor haar 
buren.


Zeven keer barmhartigheid 
In de veertigdagentijd is er een project vanuit Kerk in Actie met het 
thema: ‘ik ben er voor jou’. Wil je meer informatie? Kijk op de 
website. hoe je je bijdrage kunt leveren. 


Bereikbaarheid diaconaal kantoor  
Het diaconaal kantoor is telefonisch en per e-mail bereikbaar. Het 
collecterooster heb ik inmiddels bezorgd in de kerken, maar is ook 
digitaal beschikbaar op de website.


Welmoed Davidson 
Algemeen secretaris
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Vanuit de Algemene Kerkenraad  
vergadering 26 november 2020 
Spaarnefonds 
De AK is statutair aangewezen als College van Toezicht van het 
Spaarnefonds. Het fonds stelt jaarlijks bedragen beschikbaar voor 
kerkelijke sociale arbeid ten oosten van het Spaarne. Het bestuur 
van het fonds heeft verslag gedaan over 2019. De AK heeft het 
besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2019 
goedgekeurd, met dank voor de verrichte werkzaamheden. 


Begrotingen PGH en diaconie 2021 
Het college van kerkrentmeesters is bezorgd over de inkomsten 
voor de kerk in 2021 vanwege de effecten van de coronacrisis. Er 
zal nagedacht moeten worden of en hoe er bezuinigd kan worden. 

Een concrete uitwerking hiervan kan verwoord worden in het nieuw 
op te stellen beleidsplan. De diaconie is uitgegaan van een 
rendement op beleggingen van 4%.

De AK stelt de beide begrotingen voorlopig vast. De leden van PGH 
kregen tot en met 15 december de gelegenheid om te reageren en 
vragen te stellen. 


Nieuw Beleidsplan  
Tony Jansen en Philie Burgers zijn door de AK verzocht om als 
trekkers van de commissie beleidsplan te fungeren. De wijk-
gemeenten zullen ieder ook een lid voor deze commissie 
afvaardigen. De commissie zal de wijkgemeenten betrekken bij de 
totstandkoming van het concept beleidsplan.


Samenwerkingsmogelijkheden 
Mede naar aanleiding van het adventsproject is uitgebreid 
gesproken over mogelijkheden tot samenwerking binnen de PGH. 
Gepleit wordt voor vormen van samenwerking waarbij je elkaar leert 
kennen en waarbij er positieve energie kan ontstaan. Diverse 
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suggesties worden gedaan. Het moderamen gaat brainstormen 
over dit onderwerp. 


Informatie uit colleges en wijken. 
- De kerkrentmeesters melden dat de ambstswoning van ds. Jan 
van Aller is verkocht. Er wordt nog gesproken over de aanschaf en 
plaatsing van het koororgel. De financiering is nog niet geheel rond.

- Over het jeugdwerk wordt gemeld dat bij twee scholen diaconaal 
getint jeugdwerk wordt verricht met vrijwilligers. Dit zijn projecten 
rondom Kerst bij de Sint Maartenschool en de Dreefschool.

- Wijkgemeente Oost organiseert een lichtjesavond op Kerstavond 
in en voor de buurt. 

- Wijkgemeente Centrum vertelt over de gedachteniszondagin de 
Bavo. Deze begon ’s morgens en eindigde ’s middags. Verder wordt 
het adventskalender-project genoemd, waarbij in de adventstijd 
kisten wordt geopend met verschillende inhoudelijke bijdragen. Via 
Facebook wordt hieraan de nodige bekendheid gegeven. 

- Wijkgemeente Schalkwijk meldt dat afscheid is genomen van ds. 

Do Kisjes. Zij is vertrokken naar Friesland. De procedure voor 
werving van een opvolger is nog niet afgerond. Daarnaast heeft 
de wijkkerkenraad in het kader van een functieprofiel voor een 
nieuwe dominee nagedacht over haar visie en toekomst. De AK 
besluit dat de wijkgemeente kan gaan starten met het werven van 
de nieuwe wijkpredikant. 


- Tom de Haan meldt dat de kerstnachtdienst in voorbereiding is in 
samenwerking met TV Noord-Holland die de uitzending van de 
dienst verzorgt. 


Pieter Dijkstra

Scriba AK





Van de Torens geblazen 24 jan. - febr. ‘21



Van de Torens geblazen 25 jan. - febr. ‘21

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


donderdag 25 februari 2021 

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig aan te leveren. Bij voorkeur per 
e-mail, fysieke post en adreswijzigingen voor postadressen s.v.p. 
per adres kerkelijk bureau. 




Contact 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Grote Kerk
 Kerkelijk bureau

Grote Markt 22

2011 RD Haarlem

553 20 40

info@bavo.nl

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk
 Nieuwe Kerksplein 32 

2011 ZT Haarlem

553 20 40

info@bavo.nl

Wijkgebouw Nieuwe Kerksplein 28 553 20 40 

info@bavo.nl

Kosters Bas Romeijn

Ruud Balkenende

553 20 45

koster@bavo.nl 

Wijkkerkenraad Stéphan Thijs

(voorzitter)

voorzitter@bavo.nl


Gert Dannenberg

(Scriba)

06 - 27 48 10 31

scriba@bavo.nl

Wijkpredikant ds. Willemijn van Dijk-
Heij

06 - 12 87 47 81

predikant@bavo.nl

di-middag en woe vrij

Ouderenpastor Anneke Abma 06 - 55 96 41 25

a.abma@xs4all.nl

Diaconaal werker Kasper Koekenbier 06 - 25 23 15 44

Kasper@diaconiehaarlem.nl

ma t/m vr 9-17u

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

mailto:info@bavo.nl
mailto:info@bavo.nl
mailto:info@bavo.nl
mailto:koster@bavo.nl
mailto:voorzitter@bavo.nl
mailto:scriba@bavo.nl
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mailto:a.abma@xs4all.nl
mailto:Kasper@diaconiehaarlem.nl
mailto:tjdhaan@gmail.com


Van de Torens geblazen 27 jan. - febr. ‘21

Protestantse 
Gemeente Haarlem	

NL 29 RABO 0373 7114 33

voor bijdragen en overige zaken

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
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