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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 

Diensten in de Stille Week 
Over de diensten in de Stille Week wordt u later via een nieuwsbrief 
geïnformeerd. In het algemeen geldt het volgende:

In de veertigdagentijd verzorgen we gezamenlijk meerdere digitale 
vormen van vieren. Mocht u een dringende reden hebben om toch 
naar de kerk te willen, neemt u dan contact op met het kerkelijk 
bureau via info@bavo.nl of via telefoonnummer 023-553 2040.
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Zondag 7 maart 
Oosterkerk 10.00u


Gezamenlijke PGH-viering

Ds. D. Schiethart

Zondag 14 maart 
Ontmoetingskerk 10.00u


Gezamenlijke PGH-viering

Ds. W. van Dijk en ds. E. de Lint 

Zondag 21 maart 
Oosterkerk 10.00u


Gezamenlijke PGH-viering

Ds. A. Knol


Zondag 28 maart 
Nieuwe Kerk 10.00u

	

Palmzondag 
Gezamenlijke PGH-viering

Ds. D. Schiethart



Coronajaarverslag 
In mijn studententijd in Utrecht was ik lid van de Theologische 
Studenten Gemeenschap ‘Themelios’, dat is Grieks voor 
fundament. Het was een heel gemêleerde club mensen uit de 
volle breedte van de PKN. Een erg leerzame en gezellige plek om 
als theologiestudent, nog groen achter de oren van de middel-
bare school, te landen in de stad Utrecht en op de universiteit. 


Elk studiejaar werd er door middel van een jaarverslag achterom 
gekeken naar de dingen die dat jaar allemaal de revue gepasseerd 
waren. De weekenden weg, de lezingen die gehouden waren en 
door welke lectoren, de preekvergaderingen die gehouden waren en 
de eindcritici die de preken beoordeeld hadden. Het jaarthema werd 
geëvalueerd en de beste grappen gingen de annalen in. 

Ik moest afgelopen tijd aan die slotavonden denken waarvan ik er 
zeven heb meegemaakt. Want ik merkte dat ik de neiging had om 
een jaarverslag te gaan schrijven. Een jaarverslag van wat er 
allemaal is gebeurd in dit jaar voor onze gemeente. 

Want inmiddels hebben we als gemeente een jaar lang te maken 
met corona. 

Dat heeft een enorme wissel geslagen op onze gemeente. Met bijna 
alles hebben we moeten stoppen: allereerst handen geven, 
koffiedrinken, bijeenkomen, zingen, kringen, vergaderen in de kerk, 
evenementen, verhuur, openstellingen etc. Veel dingen waar we van 
genieten en die belangrijk voor ons zijn, hebben we voor 
onbepaalde tijd moeten loslaten. En als je zo terugkijkt op dit jaar, 
dan was dat vaak heel pijnlijk en verdrietig. We missen elkaar, we 
missen het samen zijn, samen vieren, het meeleven. 

En aan de andere kant, als ik terugkijk op dit jaar voel ik me ook 
trots op alle energie en creativiteit die is gaan stromen. Want wat is 
er veel geëxperimenteerd en wat zijn er veel nieuwe wegen 
bewandeld. Ik denk dan aan: de ontmoetingen bij de tuktuk in de 
zomer, de podcast die opgestart werd en waar veel gemeenteleden 

Van de Torens geblazen �4 maart ‘21



aan meewerkten. Ik denk aan de digitale vergaderingen die opgezet 
werden om al het werk in de kerk door te laten gaan. Het digitale 
paasontbijt. Ik denk aan het jeugdwerk van de kerk en hoe er 
contact gehouden werd met de gezinnen door bosjes bloemen 
langs te brengen met gevulde tasjes voor de kinderen, speurtochten 
die georganiseerd werden met Pasen en Kerst, de Kliederkerk die 
voor het eerst gehouden werd. De kidsdag die werd georganiseerd. 
Ik denk aan hoe kerstmorgen dankzij de inzet van velen toch een 
feest werd. De OJ puzzelchallenge die heel wat huishoudens in rep 
en roer bracht. Sirkelslag online. De instagramvieringen van Peter 
en Angeliek. 

Ook diensten in het najaar waarin we elkaar toch even troffen is iets 
waar ik met vreugde op terug kijk, de Jazzdienst, de startzondag en 
het avondmaal dat we een keer hebben kunnen vieren. De 
bijzondere vorm van de gedachteniszondag. De doopdienst in 
september, de zomeravondmuziek waar we gelukkig toch van 
hebben kunnen genieten. Het Bavo koffiebellen dat opgezet werd, 
de zoom koffiedrinkmomenten, de grote lockdown kerkquiz waar 
veel mensen aan meewerkten en waar veel mensen aan meededen. 
De video-installatie die in onze beide kerkgebouwen is geplaatst. Ik 
denk aan het lopende Veertigdagentijd-project Reisgenoot. Aan de 
vele, vele filmpjes die gemaakt zijn. De openstelling van de Bavo. 
Het ballonnenproject ‘Deel je hoop’ in de Bavo. De offline/online 
adventskalender in de Bavo. Maar ook aan alle gebruiksplannen die 
geschreven zijn, de nieuwsbrief die in het leven werd geroepen en 
waarmee de kerkenraad sneller en directer kon communiceren. We 
hebben ook veel energie gestoken in dingen die helaas toch niet 
door konden gaan, zoals bijvoorbeeld een kennismakings-
bijeenkomst met de nieuwe leden van de kerk.

Als ik zo kijk naar wat er in onze gemeente in een jaar is 
georganiseerd, geregeld en gedaan, dan ben ik echt onder de 
indruk. Natuurlijk is niet alles altijd gelukt, gingen er dingen mis en 
hadden er dingen beter gekund, we werden allemaal gecon-
fronteerd met een nieuwe situatie.  

Van de Torens geblazen �5 maart ‘21



Maar wat mij het meest raakt is dat we ons niet hebben laten 
gijzelen door de pandemie. De beweging is in gang gezet om 
nieuwe wegen voor het evangelie te zoeken in corona-tijd. 

Hoe de toekomst zal zijn van de kerk na corona-tijd? Dat weet 
natuurlijk niemand. Ik heb er vertrouwen in dat er wel weer wegen 
zullen zijn voor het evangelie, zoals dat afgelopen jaar ook het geval 
was. 

Tijdens de slotavond op Themelios werd het jaarverslag standaard 
met een zin afgesloten die mij altijd een beetje ontroerde. Die zin wil 
ik, na een jaar kerk zijn in corona, ook onder aan dit jaarverslag 
meegeven. 


Wij bouwen voort, de Heer bouwe met ons. 


Ds. Willemijn van Dijk 

� 


Van de Torens geblazen �6 maart ‘21



Uit de wijk 

Veertigdagentijd 
Bij de diensten 
We leven in een moeilijke tijd en we missen de ontmoeting, het 
samen zingen, het even napraten bij een kopje koffie. Om toch een 
zekere verbondenheid met elkaar te voelen is besloten om de 
vieringen in de lijdenstijd gezamenlijk te doen.


Gezamenlijke kerkdiensten 
De gezamenlijke diensten in de veertigdagentijd vinden afwisselend 
in de drie wijkkerken plaats. De kerkdiensten worden online 
uitgezonden. U bent van harte uitgenodigd om de kerkdiensten 
digitaal mee te vieren. 

De online kerkdiensten bieden ons -ondanks alles- de mogelijkheid 
om toch verbonden te zijn met elkaar. Jezus zei dat het niet zozeer 
op de fysieke plaats aankomt, maar op de houding waarmee wij 
God zoeken (Joh 4:21 e.v.). Niet fysiek, maar wel geestelijk nabij, 
verwant, openen wij ons met elkaar als PGH op de zondagen in de 
veertigdagentijd voor de Geest van God. 

In de dienst van 14 maart wordt Esther van Bijsterveld als ouderen-
pastor van wijkgemeente Schalkwijk én van wijkgemeente Centrum 
bevestigd. Deze dienst zal in de Ontmoetingskerk plaatsvinden en 
niet zoals eerder vermeld in de Nieuwe Kerk. Gelukkig is het 
mogelijk om de kerkzaal, die verhuurd is aan de Vrije School voor 
het afnemen van toetsen, toch te gebruiken voor deze feestelijke 
gebeurtenis!
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Instagramvieringen met jeugdpastor Peter van der Beek 
'Hoe houden we de voortdurende lockdowns vol? En wat inspireert 
ons nog?' Deze vragen staan centraal tijdens de InstaLive-vieringen 
van de veertigdagentijd. Jeugdpastor Peter gaat hierover met 
diverse gasten in gesprek. Let op: hun bezieling kan aanstekelijk 
doorwerken in de rest van jouw week! 

Elke zondag om 12.00u via het Instagramaccount van jeugdpastor 
Peter van der Beek (@petervdbeek87). In deze viering is het 
mogelijk om een kaarsje te laten branden.


Podcastvieringen over het Onze Vader 
De podcastvieringen komen terug! Vorig jaar begonnen we er mee, 
toen de kerken dicht gingen vanwege de crisis. Gemiddeld 
luisterden er toen bijna 200 mensen naar iedere aflevering.

De podcast als vorm, past heel goed bij de veertigdagentijd: een tijd 
van inkeer en bezinning. Omdat de podcast alleen uit geluid bestaat 
en geen beeld heeft, blijft je eigen verbeelding en fantasie aan het 
werk. Sommige mensen luisteren ook met de koptelefoon tijdens 
het wandelen of hardlopen, of in de auto.

Ds. Willemijn van Dijk en ds. Tom de Haan pakken de komende 
weken deze draad weer op. Zij verkennen met wie luistert, zes 
weken lang het ‘Onze Vader’. Iedere week wordt zo stilgestaan bij 
een klein stukje uit het gebed dat Jezus met de mensen deelde. 
Aansluitend bij deze rode draad, neemt Anton Pauw verschillende 
composities rond het Onze Vader op. De stukjes uit de bijbel 
worden gelezen door verschillende mensen uit de Protestantse 
Gemeente Haarlem.

U vindt de uitzendingen in de PGH-nieuwbrief, of u kunt zich 
abonneren via de podcast app op uw Iphone of Ipad, via Itunes op 
de computer, of via de Spotify app op tablet of smartphone. 
Zoekterm: Bavo Podcastvieringen.
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Lockdown Kerkquiz  
Vrijdag 12 februari deden 54 mensen mee aan de grote ‘Lockdown 
Kerkquiz’. Wat was het een gezellige avond! Er werd solo gespeeld 
of in teams van drie/vier mensen. Allerlei vragen kwamen er langs: 
bijbelvragen (mocht je als niet jood bijvoorbeeld meedoen aan het 
Pesachmaal?) Kerkmuziek (Anton speelde een aantal kerkliederen 
en de vraag was welke titels daarbij hoorden), Haarlemse 
Kerkgeschiedenis (weet u tegen de invloed van welke taal ds. 
Ampzing streed?) en de kerk van nu in Haarlem (wat is het op één 
na meest verkochte product in de Bavowinkel?). Fanatiek werd er 
gestreden om de eer en na een spannende finale werd team de 
Globetrotters (Jan en Heleen van der Laan, Anja van Zalinge en 
Rosmarie Neff) de trotse winnaar van de Bavo 3D puzzel.  
Fijn om met zo veel mensen samen (digitaal) een avond door te 
brengen. Veel dank aan Jaap van Dorp, Marloes Komin, Jeannine 
en Frits Verhagen en Stefan van Dijk voor het werk dat zij hier, 
samen met mij, in wilden stoppen. Het smaakte naar meer…


Ds. Willemjjn van Dijk


Het winnende team! (niet op de foto, maar ook winnaar: Anja van Zalinge) 
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Van de wijkkerkenraad 
De kerkenraad is weer twee keer digitaal bijeengeweest. In januari 
hebben we onder meer met elkaar gesproken over de aandacht 
voor corona in de vieringen. Het is in een bijna lege kerk heel 
moeilijk om vrolijkheid en positiviteit uit te stralen. Ook omdat we 
die vrolijkheid en positiviteit als ambtsdragers en predikanten zelf 
niet altijd voelen. We hebben afgesproken dat we zullen proberen 
om wat opgewekter de vieringen te beginnen. Met mooie bloemen 
willen we ook het beeld wat vrolijker maken. U heeft de mooie 
liturgische bloemstukken van Henk Vonk op de kansel misschien al 
wel gezien. Daarnaast kan ook de mooie muziek eraan bijdragen 
dat we met een blijer gevoel de digitale kerkdienst verlaten. 
Voor wat betreft de ledenadministratie is besloten dat de kinderen 
van zogenoemde voorkeursleden (leden die buiten het postcode-
gebied van de wijkgemeente wonen) bij in- en overschrijving net zo 
worden behandeld als de kinderen van niet-voorkeursleden. Ook is 
besloten dat de lijst van gemeenteleden waarvan geregistreerd staat 
dat zij geen contact willen met de kerk, nog eens door het pastorale 
team wordt bekeken. In het kader van de AVG (de Algemene 
Verordening Gegevensverwerking) zullen we de mensen waar niets 
van bekend is, vragen of men als lid ingeschreven wil blijven. Het 
betreft op dit moment zo’n 230 leden, waarvoor wij als 
wijkgemeente jaarlijks bijna € 6.000 afdragen aan de landelijke PKN. 
We hebben ook gesproken over het digitaal koffiedrinken na de 
viering. We zouden dit graag elke week willen doen, waarbij 
iedereen zich uiteraard vrij moet voelen om wel of niet deel te 
nemen. Het is belangrijk dat er wekelijks een gastheer of gastvrouw 
beschikbaar is om het digitaal koffiedrinken te begeleiden. Hun taak 
is om - indien nodig - het gesprek te starten en in het oog te 
houden dat iedereen gehoord en gezien wordt (hier figuurlijk 
bedoeld). Technische kennis is niet nodig. We zouden hiervoor 
graag een rooster willen maken met ongeveer zes mensen. Graag 
roep ik u op om u als gastheer of gastvrouw op te geven bij onze 
scriba, Gert Dannenberg. Het digitaal koffiedrinken gaat van start 
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zodra we het rooster rond hebben.

In februari was onze nieuwe ouderenpastor Esther van Bijsterveld 
even digitaal in de vergadering aanwezig om kennis te maken. 
Daarna bespraken we met elkaar het voorstel van de Algemene 
Kerkenraad om het aanbod van digitale vieringen vanaf de eerste 
zondag in de veertigdagentijd te bundelen en te verbreden. Dit zijn 
lastige beslissingen voor de kerkenraad. Argumenten vóór en 
argumenten tegen zijn over het algemeen even valide. Ook missen 
we de contactmomenten met de gemeente waarop we informeel 
kunnen sonderen hoe over bepaalde besluiten wordt gedacht. Na 
een intensieve uitwisseling van standpunten, heeft de kerkenraad 
uiteindelijk besloten om met het voorstel in te stemmen. We hopen 
in ieder geval dat we met het aanbod van digitale vieringen, de 
Bavo-podcasts en de instagramvieringen voor de jongeren, zoveel 
mogelijk mensen op een goede manier zullen bereiken. 
Tot slot bespraken we met elkaar de gevolgen van het besluit van 
de Algemene Kerkenraad om twee openstaande vacatures in 
afwachting van het nieuwe beleidsplan nu nog niet in te vullen. Voor 
onze wijkgemeente betekent dit dat de vacature die met het vertrek 
van Nadia Kroon is ontstaan nog niet wordt ingevuld. In verband 
hiermee zoekt de Zomeravonddienstcommissie een nieuwe 
voorzitter. U mag altijd met ons meedenken!

 
Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad

� 
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Een eerste kennismaking  
Beste gemeenteleden, 

In de voorgaande kerkbladen heeft u 
al kunnen lezen over mijn komst als 
ouderenpastor naar de wijkgemeenten 
Schalkwijk en Centrum. Op 8 februari 
jl. was het dan eindelijk zover en ben 
ik officieel als ouderenpastor aan de 
slag gegaan. De afgelopen twee 
weken werd ik zowel in Schalkwijk als 
in Centrum heel hartelijk ontvangen 
door collega’s en gemeenteleden; dat 
heeft me erg goed gedaan. Momenteel 
ben ik volop bezig met inwerken. 
Daarbij wordt ik begeleid door ds. 
Egbert ter Lint, die mij ook in de komende maanden zal begeleiden 
om het ouderenpastoraat in beide wijken op te pakken en vorm te 
geven. 

De naam zegt het al: als ouderenpastor zal ik me vooral richten op 
de oudere gemeenteleden. Mijn taken zijn onder andere het 
bezoeken van deze gemeenteleden en, zodra het vanwege corona 
weer kan, het opzetten en leiden van activiteiten voor deze 
gemeenteleden. Denk hierbij aan de theemiddagen die Diane Vonk 
in wijkgemeente Centrum in het leven heeft geroepen, en onder 
andere het zomerprogramma in de Ontmoetingskerk. Daarnaast zal 
ik op den duur ook uitvaarten leiden en hoop ik mijn preek-
bevoegdheid te halen, zodat ik uiteindelijk ook mag voorgaan in de 
Ontmoetingskerk, de Nieuwe Kerk en de Bavo. 

Het leven bestaat echter uit meer dan alleen maar werken, dus ik 
zal ook kort nog wat over mezelf vertellen. Mijn wortels liggen in het 
Groene Hart, in Oudewater om precies te zijn. Na de middelbare 
school ben ik geschiedenis gaan studeren in Leiden en later heb ik 
ook theologie gestudeerd in Amsterdam. De laatste jaren heb ik me 
met name op die laatste studie gefocust, met als speciale interesse 
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de interreligieuze relaties die er bestaan tussen christendom, 
jodendom en islam. Ik heb een aantal jaar in Leiden gewoond en 
woon nu sinds afgelopen oktober met mijn vriend in Amsterdam. 
Vanwaar nu mijn interesse in met name oudere mensen? Vanaf mijn 
tienerjaren ben ik door middel van bijbaantjes in de thuiszorg en in 
verzorgingshuizen veel in aanraking gekomen met oudere mensen. 
Ik merkte daarin dat ik het heel fijn vond om met hen in gesprek te 
gaan, zowel over alledaagse dingen als over de diepere zaken die 
hen bezig hielden. Andersom merkte ik dat zij deze gesprekken ook 
als prettig ervaarden. Op die manier is bij mij de wens ontstaan om 
een baan te zoeken waarin mijn betrokkenheid op oudere mensen 
meer vorm kon krijgen. Wat dat betreft is die wens in deze baan als 
ouderenpastor in vervulling gegaan! Ik zie er dan ook erg naar uit 
om in de komende tijd mijn rol als ouderenpastor steeds meer op 
me te nemen. 

Een telefoonnummer is nog in de maak, maar u kunt mij digitaal 
bereiken via ouderenpastor@pghaarlem.nl, en verder natuurlijk via 
de postadressen van de Ontmoetingskerk en het kerkelijk bureau. 
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 

Dan nog tot slot: hoewel ik jong ben, werken mijn ogen niet 
helemaal goed. Het kan daardoor gebeuren dat ik u niet (terug) 
groet als ik u bijvoorbeeld op straat tegenkom. Weet dan dat dit niet 
aan u ligt, maar aan mijn ogen; ik heb u dan simpelweg niet gezien. 
Gelukkig doen mijn oren het extra goed, dus u kunt me altijd even 
hardop groeten. 


Een hartelijke groet!

Esther van Bijsterveld

� 
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Even voorstellen… 
Mijn naam is Hester Wesselius. Na 40 jaar verpleging ben ik met 
pensioen en ik heb nagedacht wat ik met mijn vrije tijd kan doen 
voor de kerk. Het is pastoraal ouderling 
voor de binnenstad geworden. 

Sinds 1989 kom ik in de Nieuwe Kerk 
doordat ik lid werd van de Oude Bavo 
Cantorij. 

In 1996 nam ik de leiding over voor de 
gemeentemaaltijd en dat doe ik nog 
steeds. 

Voorlopig zullen de contacten telefonisch 
gemaakt worden tot we elkaar weer mogen 
bezoeken.


Hester Wesselius

telefoonnummer: 06 - 29 30 75 89

� 


Vanuit het kerkelijk bureau 
In de afgelopen maand viel er ook in Haarlem een dik pak sneeuw, 
dat mooie plaatjes van de stad opleverde. Bij de inspectie van de 
zolders van de Grote Kerk bleek dat door de combinatie van harde 
wind en stuifsneeuw veel sneeuw op de zolders van de Bavo was 
beland. Omdat veel van de sneeuw lag op de zolders boven het net 
gerestaureerde koor en we vreesden voor lekkage wanneer de dooi 
zou intreden is er door medewerkers en vrijwilligers vier dagen lang 
sneeuwgeruimd op de zolders. Emmers vol met sneeuw zijn in de 
dakgoten van de kerk geleegd. Omdat niet alle sneeuw bereikbaar 
was zijn de koorbanken en het avondmaalsbord ook afgedekt met 
grote plastic zeilen. Ondertussen is de dooi ingetreden en alle 
sneeuw weer verdwenen. Het sneeuwruimen heeft gelukkig effect 
gehad want we hebben geen lekkage gehad in de kerk!
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Joke Rooseboom
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Vanuit het jeugdwerk 
Terugblik alternatieve Sirkelslag 
Normaliter is het de eerste vrijdag van februari groot feest: dan 
spelen we met onze tieners het landelijke spel Sirkelslag. Aan de 
hand van een Bijbelverhaal doorlopen de tieners allerlei spellen. 
Door corona wordt dit event verplaatst naar komende mei. 

De eerste vrijdag van februari hadden we wel alvast een klein 
feestje: er was een digitale editie van Sirkelslag welke we met 
meerdere gezinnen gespeeld hebben. Zo was er bijvoorbeeld een 
Bijbelquiz, zoekopdrachten in huis en een muziekronde. Natuurlijk 
konden de gezinnen tegen elkaar strijden. Familie Thijs gooide alles 
in de strijd en kwamen als winnaar uit de bus. Zij ontvangen begin 
maart hun prijs. Fijn om zo toch samen te zijn en alvast te oefenen 
voor het grote feest dat we nog tegoed hebben! 


Jeugdactiviteiten richting Pasen 
Pasen komt eraan! De tweede keer dat we Pasen vieren terwijl 
corona ons leven aardig beïnvloedt. Vanuit het jeugdwerk proberen 
we voor de verschillende leeftijdsgroepen een paasactiviteit aan te 
bieden. Op dit moment staan de verschillende ideeën in de 
kinderschoenen. Zo willen wij bijvoorbeeld een digitale Palmpasen 
kliederkerk organiseren voor de basisschoolleeftijd. Voor de tieners 
onderzoeken we of we mee kunnen doen met de landelijke Paas-
challenge. Daarnaast ontmoeten de beide eetgroepen elkaar 
wekelijks digitaal. Hoe de activiteiten er definitief uit gaan zien is 
nog even afhankelijk van de maatregelen, of de versoepelingen 
daarvan, maar dat we Pasen gaan vieren staat vast!  


Jeugdpastor Peter van der Beek  
!  
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Echt contact 
We zitten in een heftige tijd waarin contact maken door veel mensen 
vermeden wordt. Vroeger was het misschien heel gewoon om 
boodschappen te doen, vandaag de dag lijkt dit wel het uitje van de 
week.

Mijn start midden in de coronatijd maakt het niet altijd even 
gemakkelijk. Mensen vermijden fysiek contact. Deze tijd heeft mij 
ook laten zien hoe belangrijk het is om te zien om anderen. Veel 
mensen zijn aan huis gebonden, voelen zich opgesloten en zien 
familie en vrienden niet zo vaak. Jong en oud. We kijken allemaal uit 
naar een tijd dat we weer ‘echt’ contact mogen hebben.

Sinds kort ben ik samen met een sociaal wijkteam in Haarlem soep 
aan het uitdelen bij mensen aan de deur. Het gaat om een klein 
gebaar, een kommetje soep, dit kleine gebaar kunnen mensen erg 
waarderen. Daarom wil ik u uitnodigen om dit contact in uw directe 
omgeving aan te gaan. Lijkt het u leuk om eens samen met mij soep 
uit te delen? Bel mij op: 06-25231544 of stuur een email: 
Kasper@diaconiehaarlem.nl.


Kasper Koekenbier

� 


Van de wijkdiaconie 
Paasgroetenactie 2021 
Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen 
gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. 
Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te 
geven. 

Ook dit jaar kunt u als gemeentelid een paasgroet sturen naar 
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het 
buitenland. De kaarten worden onder leiding van een justitie-
predikant ontworpen door gedetineerden. Aan de hand van het 
thema van de Veertigdagentijd-campagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben 
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er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de 
muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig 
kunstwerk (zie hieronder).  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, 
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn 
dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg 
goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
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U kunt op twee manieren meedoen: 

1) Dit jaar stellen wij de Nieuwe Kerk op twee momenten 

coronaproof open. Op zaterdag 6 maart en op woensdag 10 
maart van 14.00-16.00u. U kunt dan binnen lopen en (op 
veilige afstand van anderen) uw groet schrijven. Net zoals 
vorig jaar leggen wij voorbeeldteksten klaar ter inspiratie. 
Natuurlijk bent u vrij om er zelf iets persoonlijks op te 
schrijven.


2) Tot uiterlijk 10 maart kunt u een persoonlijke groet voor op 
een kaart mailen naar zeepkist@diaconiehaarlem.nl. De 
diaconie zorgt dat uw tekst op een kaart komt.


Het versturen van de kaarten regelen wij vanuit de diaconie. Wilt u 
meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/
paasgroetenactie. We hopen dat velen van u langskomen om mee 
te doen. Want: diaconie - dat doen we tenslotte samen, toch? 


Hartelijk dank!

Marianne Immink


Paasbloemenactie  
Op Paasochtend staan er in de kerk, rondom de kansel, normaliter 
100 plantjes klaar, bedoeld om door gemeenteleden uit de delen 
aan die mensen die u wat extra aandacht wilt geven, omdat zij ziek 
of alleen zijn. Of om te geven aan buren uit de straat. Vanuit de 
diaconie vinden wij het belangrijk dat juist in deze tijden dit 
vertrouwde gebaar, van omzien naar elkaar, doorgang kan blijven 
vinden. Daarom zetten wij op zaterdag 3 april, Stille Zaterdag, 
tussen 14.00-16.00u paasplantjes klaar. In verband met corona 
staan de plantjes klaar op een tafel voor de Nieuw Kerk of voor het 
wijkgebouw tegenover de ingang van de kerk. Ze kunnen 
meegenomen worden om diezelfde dag of op Paasmorgen verder 
uit te delen. Helpt u mee om dit diaconale gebaar juist ook nu vorm 
te geven?


Henk Vonk 
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Sparen in de veertigdagentijd 
Dit jaar begon de veertigdagentijd al vroeg in het jaar, op 17 
februari. Het is de tijd van voorbereiding op Pasen, een tijd van 
inkeer en bezinning. Vroeger was het ook een tijd van vasten. Dat 
gebeurt in protestantse kringen ook nu. Om na de denken over ons  
eten en drinken en om te consuminderen. Minder, maar niet als doel 
op zich, maar om het uitgespaarde te bestemmen voor de naaste 
dichtbij of ver weg. Het geld dat u uitspaart door te consuminderen 
kunt u in het spaardoosje doen. Een bouwplaat voor een 
spaardoosje vindt u op de Bavo website. De zondagen tellen niet 
mee, dat blijven feestdagen. Het is ook een periode van bezinning, 
om te onthaasten, extra aandacht te schenken aan de ander door 
middel van een brief of een kaartje.

De opbrengst gaat naar het ZWO-project in Malawi. U kunt het 
gespaarde bedrag overmaken naar NL31 INGB 0000 475344 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente onder vermelding ZWO project.


Namens de wijkdiaconie, 

Henk Vonk

� 
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Warm en mooi afscheid 
Op zondag 17 januari was mijn 
officiële afscheid van de wijk-
gemeente als ouderenpastor. Na de 
dienst is er op een leuke en 
verrassende manier aandacht 
besteed aan mijn vertrek. Wat een 
lumineus idee om de kistjes te 
gebruiken van de adventskalender 
van afgelopen jaar in de Bavo. 
Spannend om die kistjes te openen 
en te ontdekken wat daar voor mij 
in verborgen was. Ik voelde me 
daardoor erg gekend en gewaar-
deerd. Dank daarvoor. Ondanks alle 
beper-kingen was het een warm en 
mooi afscheid. Een extra cadeautje 
daarbij was het mooie blokfluit-spel 
van Helena. Zelf heb ik ook een 
aantal jaren blokfluit gespeeld en dit 
stuk kende ik. 

Behalve op die zondag hebben jullie ook op andere momenten 
aandacht aan mijn afscheid besteed door lieve en ontroerende 
kaarten en mails. Teveel om ze allemaal persoonlijk te 
beantwoorden, het was fijn om te merken dat jullie mijn afscheid 
niet ongemerkt hebben willen laten voorbijgaan. In de weken erna 
kreeg ik nog meer bloemen en cadeautjes. Het was goed om het zo 
af te sluiten. Echt afscheid nemen hoeft gelukkig niet. Ergens dit 
jaar gaan we elkaar ongetwijfeld weer ontmoeten.


Een heel hartelijke groet van Diane Vonkl

� 
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Vanuit het pastoraal team 
50 jaar getrouwd 
Op 14 januari jl. waren Piet en Nel de Bres 50 jaar getrouwd! Vanuit 
onze wijkgemeente hebben zij een hartelijke felicitatie met een 
bloemengroet ontvangen. Piet en 
Nel zijn sinds maart vorig jaar lid 
van onze wijkgemeente maar 
hebben door corona nog weinig 
gemeenteleden kunnen ontmoeten. 
Zodra we weer samen kunnen 
komen in één van onze kerk-
gebouwen zullen ze zichzelf graag 
persoonlijk aan jullie voorstellen. 
Laten we hopen dat dit snel kan 
plaatsvinden. 


Niek Rooseboom

� 


Herenkleding 
De tweedehands-kinderkledingwinkel aan de Amsterdamstraat is 
helaas nog dicht. Toch weerhoudt het de diaconaal werker en haar 
vrijwilligers niet om de kleding aan de man te brengen! De daklozen 
hebben hard kleding nodig.

Heeft u nog goede herenkleding over? Bijvoorbeeld overhemden, 
(spijker)broeken, jassen, truien, t-shirts en hoodies. U kunt ze 
inleveren bij de tweedehands-kinderkleding winkel het Kidskleding 
Paradijs, Amsterdamstraat 11 op dinsdag, woensdag of vrijdag 
tussen 12.00u en 14.00u. Het team zorgt dan dat ze op de juiste 
plek komen!


Alvast veel dank,

Anneke Abma

� 
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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 

Collectedoelen 

Datum Diaconie Kerk

3 januari € 54,00 € 43,10

10 januari € 48,00 € 521,35

17 januari € 121,50 € 282,84

24 en 31 januari € 183,50 € 146,00

7 maart 1e Diaconie - Voorjaarszendingsweek -
Veertigdagentijd-collecte: Colombia

2e Kerk 

14 maart 1e Diaconie - Binnenlands diaconaat - 
Veertigdagentijd-collecte: Ondersteuning diaconaat 
in arme regio’s 

2e Kerk

21 maart 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Veertigdagentijd-
collecte: Een beter inkomen voor Javaanse boeren

2e Kerk

28 maart 1e Diaconie -Stichting Voedselbank Haarlem

2e Kerk - JOP Paascollecte

4 april 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Zuid-Afrika, een 
toekomst voor kansarme kinderen

2e Kerk 
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Protestantse Gemeente 

Aanmelden nieuwsbrief PGH-breed 
In de veertigdagentijd zal wekelijks een nieuwsbrief worden 
verstuurd met meer informatie over de gezamenlijke vieringen en 
links naar de online vieringen. Deze overkoepelende nieuwsbrief van 
de Protestantse Gemeente Haarlem is nieuw en zal in de toekomst 
ook gebruikt worden om te informeren over updates vanuit de 
Algemene Kerkenraad, andere gezamenlijke kerkdiensten of 
activiteiten. 
Wil je je aanmelden voor deze (en/of andere) nieuwsbrieven van 
PGH? Dat kan via: http://eepurl.com/gV8Zrf


Anne-Maaike Ekkelkamp


� 
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Vanuit de Algemene Kerkenraad 
Verschillende vormen van vieren in de veertigdagentijd  
De Protestantse Gemeente Haarlem nodigt u op zondagochtend uit 
voor de online kerkdiensten (10.00u) en de Instagramvieringen 
(12.00u). Elke zaterdagavond wordt een podcast gepubliceerd die u  
waar en wanneer u wilt kunt beluisteren. Zo zijn we als kerk iedere 
week in verschillende vormen en op meerdere digitale plekken te 
vinden. Met dit besluit wordt het advies van de landelijke PKN 
gevolgd.


Van de voorzitter 
Er wordt heel wat afgewandeld de laatste maanden. In een tijd 
waarin we bijna niks kunnen en mogen is wandelen een uitkomst. 
Je kunt het overal doen, alleen of met z’n tweeën, dichtbij of iets 
verder weg, en het is nog gezond ook! En wat wás het prachtig in 
de sneeuw. Ik liep ’s morgens vroeg in de Haarlemmerhout en 
genoot van de witte wereld, van de stilte en van een roodborstje dat 
heel dichtbij kwam. Het voelde als een religieuze ervaring en zo zal 
het ook zijn als je op pelgrimage gaat, bijv. naar Santiago. Je loopt, 
de ene voet voor de andere, en eigenlijk gaat het niet om het 
einddoel, maar om de reis, het op weg zijn. Soms gaat het fluitend, 
soms is het afzien, zwoegen. Soms is de omgeving paradijselijk, 
soms als een woestijn. We leven in de Veertigdagentijd, de lijdens-
tijd, de vasten-tijd. We gaan op weg, door de woestijn, een lange 
tocht die zal eindigen op Paasochtend. En wat is het fijn dat we dat 
gezamenlijk doen. Iedere week vieren we, digitaal, op verschillende 
manieren. We voelen ons verbonden met elkaar op deze reis naar 
het Licht.

Namens de leden van de Algemene Kerkenraad nodig ik u van harte 
uit om vanuit uw huis met ons mee te vieren.


Wil van Maris, voorzitter AK
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Verslag vergadering 28 januari 2021 
Voortgang beleidsplan 
Op de extra AK vergadering van 3 maart staat het beleidsplan apart 
op de agenda. De Algemene Kerkenraad gaat akkoord met de 
samenstelling van de commissie beleidsplan.

Trekkers Philie Burgers en Tony Jansen willen voortvarend te werk 
gaan. In ieder geval gaat de commissie beleidsplan in gesprek met 
alle geledingen binnen de PGH voor inbreng en reflectie. Dit kan 
ook breder getrokken worden bijvoorbeeld met gemeenteavonden. 
Aan de commissie wordt gevraagd om na te denken over een visie 
op jeugdwerk, de situatie na corona en de ‘herkerking’. De 
samenwerking met het Stadsklooster kan ook meegenomen 
worden. 


Visiedocument jeugd 
Het visiedocument jeugd wordt door de AK vastgesteld. In grote 
lijnen gaat het om de principiële keuze of wij als PGH kiezen voor 
jeugdwerk met een missionair/diaconaal karakter zoals huiswerk-
begeleiding, ondersteuning van scholen naast het traditionele 
kerkelijk jeugdwerk. Wat is de benodigde menskracht en hoe gaan 
we het financieren? De vacature van jeugdwerker Angeliek Knol 
wordt voorlopig niet ingevuld. Eerst moet er helderheid komen over 
bovengenoemde zaken. 


Evaluatie adventsvieringen 
De vraag is hoe we iedereen kunnen bereiken in coronatijd. De AK-
leden zijn overwegend positief over de gezamenlijke digitale 
vieringen in de adventstijd. Aandachtspunt voor een volgende keer 
is communicatie. De wijkkerkenraden blijven in gesprek met 
gemeenteleden die fysieke vieringen willen bijwonen en missen. 
Digitale vieringen ontwikkelen zich tot een mooie vorm van 
samenwerking binnen de PGH. Deze vieringen (via internet, 
instagram en podcasts) bereiken ook mensen die niet naar fysieke 
vieringen (kunnen of willen) komen. 
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De AK volgt de richtlijnen van de regering en adviezen van PKN 
maar meer nog dan voorheen wordt mensen ontraden om de 
vieringen te bezoeken. Er ligt een plan vanuit de AK voor 
gezamenlijke digitale vieringen vanaf de veertigdagentijd. Dit plan is 
inmiddels ter bespreking aangeboden aan de wijkkerkenraden.

De wijkkerkenraden besluiten hierover. Het voornemen is ook om 
een gezamenlijk communicatiebulletin van de PGH uit te brengen 
onder verantwoordelijkheid van onze webredacteur/communicatie-
medewerkster.


Vacatures 
Onze nieuwe ouderenpastor Esther van Bijsterveld wordt ingewerkt 
door ds. Egbert de Lint. Zij zal in een gezamenlijke (digitale) viering 
bevestigd worden.

De vervulling van de vacature van Nadia Kroon wordt uitgesteld. Er 
komt een inventarisatie wat Nadia voor werkzaamheden deed voor 
verschillende groepen binnen / rondom de PGH en of een deel van 
die werkzaamheden belegd kan worden bij het kerkelijk bureau. 
PGH is thans terughoudend om een verplichting aan te gaan omdat 
corona zorgt dat er een begrotingstekort is en de PGH teert in op 
haar financiële reserves.

Er is 0,1 fte toegevoegd aan de coördinatie van vrijwilligers met 
betrekking de zomeravonddiensten. Deze toevoeging wordt vervuld 
door een bestaande kracht. 


Rapportages 
College van Kerkrentmeesters. De Kerkrentmeesters hebben een 
interne notitie geschreven met een financieel kader voor de 
Commissie Beleidsplan. Er wordt hard gewerkt aan Kerkbalans. 
Door corona gaat dit anders dan voorgaande jaren. Er is een 
passende kleur gekozen voor het koororgel. Als de subsidie 
toegekend wordt van het Prins Bernhard Cultuurfonds dan zijn de 
kosten neutraal. Tenslotte vormen de vleermuizen in de Grote Kerk 
wereldnieuws. Er zijn al een aantal diervriendelijke maatregelen 
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genomen om de overlast te beperken.

In wijkgemeente Centrum heeft de digitale broodbankactie € 591 
opgebracht ten bate van de voedselbank. Van ouderenpastor Diane  
Vonk is afscheid genomen. Daarnaast zijn er nieuwe ambtsdragers 
bevestigd.

Op 12 februari organiseert wijk Centrum een digitale quiz voor alle 
wijken.

Er wordt nog een lid voor de beroepingscommissie gezocht uit een 
andere wijkgemeente voor de vacature van wijkpredikant voor 
Schalkwijk. Dit hoeft niet per se een AK lid te zijn.


Pieter Dijkstra

Scriba AK 

� 


Ingezonden 

VPSG: Wij zoeken een penningmeester m/v !  
Het bestuur van de VPSG zoekt iemand die blij wordt van cijfers en 
beleidsmatig kan denken.  
Wij gaan zorgvuldig om met de donaties en eigen bijdragen van 
cliënten en de (kleine) reserve die wij hebben opgebouwd. Onze 
boekhouding is niet ingewikkeld, maar elk jaar weer moeten we 
zoeken naar financiële ondersteuning. 
Daarom zoeken we iemand die de vertaalslag kan maken van de 
boekhouding naar het bestuur en van het beleid naar de fondsen 
die ons ondersteunen. Samen met de penningmeester/boekhouder 
maakt u de begroting op. Ervaring met fondswerving is natuurlijk 
handig.

De VPSG biedt pastorale zorg en levensbeschouwelijke begeleiding 
aan mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Het 
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is een kleine stichting met een begroting van rond de € 120.000,- en 
een viertal counselors in dienst (samen 1,3 Fte). Vanuit Haarlem 
wordt landelijk gewerkt. Per jaar volgen ongeveer veertig mensen 
een langdurig begeleidingstraject. Ook biedt de VPSG voorlichting 
en scholing met als doel grotere gevoeligheid voor deze thematiek 
en daarmee een veiligere kerk en samenleving. https://vpsg.nl/

Hoe groot de omvang van seksueel geweld in onze samenleving is, 
wordt de laatste jaren steeds meer zichtbaar. Eén op de vijf vrouwen 
(22%) en één op de zestien mannen (6%) hebben wel eens 
seksueel geweld meegemaakt. En onder de corona beperkingen 
neemt de behoefte aan trauma hulpverlening merkbaar toe!

Ons bestuur bestaat uit enkele enthousiaste mensen die vanuit hun 
eigen werkveld, kwaliteiten en talenten een bijdrage leveren om 
voorwaarden te scheppen voor dit werk. We zoeken versterking! 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, 
Fieke Klaver, via fiekeklaver@gmail.com .

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


donderdag 25 maart 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. 


mailto:fiekeklaver@gmail.com


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 Esther van Bijsterveld ouderenpastor@pghaarlem
.nl

Diaconaal werker Kasper Koekenbier 06 - 25 23 15 44

Kasper@diaconiehaarlem.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

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:Kasper@diaconiehaarlem.nl
mailto:tjdhaan@gmail.com
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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 
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