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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 
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Donderdag 2 april 
18.30u 

Witte Donderdag 
Ds. W. van Dijk-Heij en ds. T. de Haan


Vrijdag 3 april 
Grote Kerk 19.30u 

Goede Vrijdag 
Ds. W. van Dijk-Heij en ds. T. de Haan

Zondag 4 april 
De Hout 7.30u


Pasen 
Bijeenkomst op ’t Vlooienveld in de 
Hout

Ds. W. van Dijk-Heij en ds. T. de Haan

Zondag 11 april 
Nieuwe Kerk 10.00u


Ds. B.A.M. Luttikhuis

Zondag 18 april 
Nieuwe Kerk 10.00u


Ds. W. Van Dijk-Heij


Zondag 25 april 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. W. Van Dijk-Heij


Zondag 2 mei 
Nieuwe Kerk 10.00u

	

Ds. K. Blei



Liefde is licht, opnieuw geboren 

Liefde is licht, opnieuw geboren,

wakker uit nacht en eenzaamheid;

liefde wil strelen niet verstoren

hunkering naar geborgenheid.

Liefde heeft handen, ogen, oren

zo open als de dageraad:

liefde heeft nooit de hoop verloren –

liefde leeft langer dan de haat.

 

Liefde is licht, laat zich niet vangen,

komt door gesloten deuren heen,

biedt aan de woede beide wangen,

breekt harten harder dan een steen.

Liefde kan legers overwinnen,

springt hoger dan de hoogste muur,

blust, door de vijand te beminnen,

haarden van hoog oplaaiend vuur.

 

Liefde is licht, uit Hem geboren

die zelf de bron van liefde is;

Hij heeft zijn kind aan ons verloren,

Pasen schrijft zijn geschiedenis.

Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;

weg boze dromen – wees gerust!

Boven mij gaat de hemel open:

Gods liefde die ons wakker kust.

 

Andre Troost, lied 636 Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk


De redactie wenst u fijne Paasdagen! 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‘Lopend Vuur’ 
Het Comité Vluchtelingenkinderen Haarlem organiseerde in de 
aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een betoging voor 
een ruimhartiger vluchtelingenbeleid. In meer dan veertig 
plaatsen in Nederland werden begin maart wakes en betogingen 
gehouden. Op donderdag 12 maart sprak onder andere ds. Tom 
de Haan op de Grote Markt. Hier leest u zijn toespraak.

 
Lieve mensen, 

Deze actie ‘Lopend Vuur’ werd in een filmpje op Youtube betiteld als 
‘lopen voor vluchtelingen’. Maar ik denk dat we dit allemaal in de 
eerste plaats voor ons zelf doen. Als het gaat om een humaan 
vluchtelingenbeleid, dan gaat het ook om ónze humaniteit. Het 
mens-zijn van u en mij. Dit protest is uit eigenbelang. 

Je uitspreken én je inzetten, 
voor wie lijdt aan onrecht, 
voor wie ziek is, 
voor wie hulp nodig heeft, 
dat doen we evengoed voor die ánder, als voor onszelf. Niet als 
egoïsme, maar omdat óns werkelijk menszijn, onze humaniteit ervan 
afhangt. Omdat we op wonderbaarlijke manier met elkaar 
verbonden zijn. 

We hebben zoiets als een hart, of een ziel. En u bent hier, denk ik, 
omdat we niet willen hoeven vluchten in excuses voor de 
misstanden en het leed van vluchtelingen aan de grenzen van 
Europa. Door te zeggen dat het hun eigen schuld zou zijn. Want met 
dat excuus proberen velen hun eigen hart en ziel tevergeefs te 
beschermen. 

Maar het onrecht en het lijden, het ís er, en het is een schande, 
waaraan wij als stemgerechtigden, met ons stembiljet, mede-
verantwoordelijk zijn. Ook al lijkt het ver weg. 
Dat voelen we, en dat besef is een aanslag op ons hart, op de kern 
van wie wij mensen zijn, op onze ziel: zo moet het niet zijn. Dit moet 
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anders. 

Rond de verkiezingen lijkt het alsof wij kiezers zijn die uit het 
politieke menu mogen kiezen. Maar ook dat is niet waar. We zijn 
geen klanten. We zijn burgers, medeverantwoordelijk voor de 
manier waarop wij samenleven en organiseren. In het volle besef, 
dat wat wij wél en niet doen voor vluchtelingen, voor de zieken, de 
hongerigen en de dorstigen, de naakten en voor wie gevangen zit, 
direct verbonden is met de ziel van Nederland en Europa. Mogen de 
mensen die gekozen worden, deze zware verantwoordelijkheid, én 
onze steun ten volle voelen. 

En voor de goede orde: een humaan beleid, op welk terrein dan 
ook, is wel echt de ondergrens van waar we op zouden kunnen 
hopen of verlangen. Wie zou er voor een ‘in-humaan’ beleid zijn? 

Vandaag is niet een oproep om zielige mensen te helpen, maar is 
om in te zien dat we zelf ‘zielig’ zijn: mensen met een gedeukte ziel, 
zolang we excuses verzinnen waarom mensen in nood niet naar ons 
beste kunnen geholpen zouden moeten worden. En u voelt hopelijk 
dat ‘ziel’ en ‘zielig’ wel eens heel nauw met elkaar verbonden 
zouden kunnen zijn. 

Ieder mensenleven, humaniteit dus, staat op kwetsbare, maar 
krachtige pijlers van vertrouwen, van hoop en van liefde, misschien 
nog wel meer dan op de concrete pijlers van onderdak, voedsel en 
veiligheid. Dat zouden we aan niemand beter dan de vluchtelingen 
kunnen vragen. 
Wij vragen van onze bestuurders en beleidsmakers om tegen de 
huidige stroom in, dáár oog voor te hebben. 

Dit protest mag dan volgens de mededeling onderaan het 
Facebook-evenement geen specifiek religieus karakter hebben, 
maar waar al die mensen deze dagen voor door heel Nederland 
lopen, waar wij met elkaar hier voor samenzijn, heeft dus wel 
degelijk met onze diepste levensovertuiging te maken. Het gaat er 
om wat een mensenleven waard is: dat van een onbekende ander, 
net zoveel als van onszelf. Dat ís levensbeschouwing. En die laat 
zich niet beperken tot Jodendom, Christendom of Islam, maar mag 
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zich daar wel mee verbonden-, en als het goed is, ook door 
gedragen weten. 

En daarbij: 
Wie zich, zoals u, niet neerlegt bij de wereld zoals deze nu is, maar 
gelooft dat de wereld liefdevoller en vreedzamer zou kunnen zijn, 
die noem ik per definitie een gelovig mens. Mensen waar de hoop 
sterker is dan de wanhoop, de liefde sterker dan de angst. Dat dát 
‘humaan’ mag zijn. 


Ds. Tom de Haan 




Uit de wijk 

Van de wijkpredikant 
Bij de diensten 
Stille Week 
Als u dit leest is de Stille Week in volle gang. In de nieuwsbrief is er 
over de invulling van deze week gecommuniceerd. Hierbij de dagen 
voor u op een rij:


Witte Donderdag 
Digitale ontmoetingen en samenkomsten staan symbool voor de tijd 
waarin we leven. We hopen dat we elkaar op Paasmorgen voor het 
eerst weer in het écht kunnen ontmoeten. Op Witte Donderdag 
beginnen we nog als opgesloten mensen. Samen schuiven we om 
18.30u, met alle rommeligheid die erbij hoort, aan bij de maaltijd die 
Jezus hield met zijn leerlingen en lezen we uit het evangelie van 
Mattheus. Zo valt op donderdag onze maaltijd samen met het 
laatste avondmaal, als het begin van dit Paastriduüm. Natuurlijk is 
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voor deze avondmaalsviering ieder slokje drinken en stukje brood 
voldoende om mee te vieren, maar de diakenen kunnen je ook een 
stukje matse en enkele druiven geven die tijdens de maaltijd digitaal 
gedeeld worden. Afhalen van een stuk matse en druiven kan op 
woensdag 31 maart van 14.00 tot 16.00u in het wijkgebouw 
tegenover de Nieuwe Kerk en woensdagavond 31 maart van 19.00 
tot 20.00u bij de familie Vonk, Marnixstraat 45. Via deze link kun je 
aanschuiven. Van harte welkom!


Goede Vrijdag 
In de Grote Kerk wordt om 19.30u het lijdensverhaal gelezen. Het 
lijdensverhaal wordt afgewisseld met prachtige muziek van Anton 
Pauw met zang van de Oude Bavo Cantorij. De dienst in de Grote 
Kerk is online te bekijken via  bavo.nl. Aanmelden voor de dienst 
(max. 30 personen) kan via bavo.nl of telefonisch via het kerkelijk 
bureau.


Paasmorgen 
Vanwege dit bijzondere jaar willen we op Paasmorgen eindelijk weer 
bij elkaar komen om samen het paasfeest te vieren. We willen dat 
doen, door net als de twee Maria’s uit het Evangelie, voor dag en 
dauw op weg te gaan. Ds. Willemijn van Dijk en ds. Tom de Haan 
ontmoeten u graag op veilige afstand bij de koepel op het 
Vlooienveld in de Hout voor een eenvoudige viering om 07.30u. De 
vergunningsaanvraag is inmiddels goedgekeurd. We hopen velen 
van u te ontmoeten op deze Paasmorgen! Dat zal een feest zijn. 


De vieringen na Pasen  
Na de ontmoeting in de Hout op Paasmorgen worden de zondagse 
diensten in de Nieuwe Kerk weer opengesteld voor maximaal 30 
personen per dienst. U kunt zich via de site opgeven voor deze 
dienst of u kunt op werkdagen het kerkelijk bureau bellen. Uiteraard 
worden deze diensten ook digitaal uitgezonden. 

De eerste zondagse dienst na Pasen is op zondag 11 april en daarin 
zal onze oud-predikant ds. Bernard Luttikhuis voorgaan. Wat fijn om 
Van de Torens geblazen 8 april ‘21

https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=404d5574c2&e=14c5d14ec5
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=404d5574c2&e=14c5d14ec5
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=295dd50ed9&e=14c5d14ec5
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=35bb5e8280&e=14c5d14ec5
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=d7214b735f&e=14c5d14ec5


hem weer in de Nieuwe Kerk te kunnen ontvangen. 


Kliederkerk op Palmpasen en jeugdwerk Stille Week 
Afgelopen Palmpasen werd er een kliederkerkviering uitgezonden 
op NPO2. Het Haarlemse Kliederkerkteam heeft daarom vele tasjes 
gevuld met alle materialen die nodig waren voor die viering en heeft 
die tasjes rondgebracht bij alle kliederkerkkinderen. Wat een blijde 
gezichten leverde dat op! 

In de tasjes zaten ook nog 5 cadeautjes; voor elke bijzondere dag in 
de Stille Week één. Op deze manier zorgde dit enthousiaste team 
ervoor dat heel wat Haarlemse gezinnen samen vorm konden geven 
aan de Stille Week. 


De kliederkerkkanjers (Ds. Willemijn, Marian, Barbara, Peter en 
Marloes) met de tasjes. Niet op de foto maar ook kliederkerk-
kanjers: Aletta en Ineke.


Cursus Kids&Kerk 
Vanuit verschillende kanten krijgen wij, Peter en Willemijn, de vraag 
wanneer de cursus Kids&Kerk weer van start gaat. Wij snappen die 
vraag en staan zelf ook te trappelen om de kinderen weer te 
ontmoeten en samen aan de slag te gaan met de verhalen uit de 
bijbel.

Het blijft moeilijk om een beslissing te nemen wanneer we dat weer 
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veilig kunnen doen. Activiteiten waarbij verschillende groepen 
kinderen met elkaar in aanraking komen worden vooralsnog 
afgeraden door de overheid. Dat kan je onder andere merken aan 
dat de Buiten Schoolse Opvang (BSO) ook nog gesloten is. 
Inmiddels hebben we afgesproken dat zodra de BSO’s weer open 
mogen, wij ook weer starten met Kids&Kerk. We houden jullie op de 
hoogte!


Jeugdpastor Peter van der Beek en ds. Willemijn van Dijk 




Van de wijkkerkenraad 
In de kerkenraadsvergadering van maart was onze diaconaal 
werker, Kasper Koekenbier, te gast. Hij vertelde over het werk dat hij 
tot nu toe heeft gedaan, de beperkingen waar hij mee te maken 
heeft als gevolg van de coronamaatregelen en de plannen die hij 
heeft als er later dit jaar weer meer mogelijk is.  
Daarna bespraken we de plannen voor de Stille Week en Pasen. 
Deze tijd is anders dan anders en dat maakt dat we deze periode 
anders zullen vieren dan we gewend zijn. We vinden de verbinding 
en ontmoeting daarbij heel belangrijk. 
Eerst vieren we op Witte Donderdag de maaltijd, iedereen vanuit zijn 
of haar eigen huis in digitale verbondenheid met elkaar. Op Goede 
Vrijdag is er een sobere digitale viering met mooie muziek vanuit de 
Bavo, waarbij maximaal 30 mensen aanwezig kunnen zijn. Bij het 
ochtendgloren op Paasmorgen, op de grens van donker naar licht, 
hebben we een viering buiten in de Haarlemmerhout. Belangrijke 
reden voor deze viering buiten is dat we dan als wijkgemeente met 
meer dan 30 mensen bij elkaar kunnen zijn.  
Na Pasen pakken we de draad weer op met digitale vieringen vanuit 
de Nieuwe Kerk. Daarbij volgen we het advies van de landelijke 
PKN om maximaal 30 mensen bij de vieringen toe te laten. Voor de 
viering op Goede Vrijdag en de vieringen na Pasen kunt u zich 
aanmelden via de website Bavo.nl.
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Namens de kerkenraad wens ik u gezegende Paasdagen!

Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad





Vanuit het kerkelijk bureau 
Het is stil. Stil en leeg in de kerk, de winkel, de kantoren of toch.... 
Ondanks de beperkingen werken we met het team van het kerkelijk 
bureau en de predikanten door. Ruimtes worden gepoetst, kasten 
worden opgeruimd, nieuwsbrieven worden gemaakt, onderhoud 
aan de kerk gaat door, er worden podcasts gemaakt, InstaLive 
vieringen vinden plaats en op zondag is er een online kerkdienst. 
Het lijkt dan misschien stil en leeg maar ondertussen gebeurt er 
toch van alles. In alles wat toch doorgaat is er wel steeds dat gemis. 
We missen de reuring in de kerk, het praatje met de vrijwilligers, de 
leden van de kerkgemeenschap, kortom we missen de ander. Wat 
zou het fijn als de kerk weer open kan en we elkaar weer live 
kunnen ontmoeten. Tot die tijd gaan we moedig op weg. 

Deze week gaan we op weg naar Pasen, dat feest van nieuw leven. 
De lente helpt ons daar gelukkig bij, er komen weer knoppen aan de 
bomen, we worden wakker gezongen door de vogels en de eerste 
bloemen bloeien weer. En dan na Pasen komt er vast een moment 
dat de kerk weer open mag en we elkaar weer kunnen ontmoeten. 
Ik kijk er naar uit!


Joke Rooseboom

Directeur Kerkelijk Bureau PG Haarlem





Een nieuw orgel in de Bavo 
Als u deze kop leest, schrik dan niet! Het wereldberoemde Christian 
Müller-Orgel wordt echt niet ingeruild voor een nieuw exemplaar! 
Ook het kleine historische ‘koororgel’ dat boven de Maria-kapel 
hangt, blijft gewoon op z’n plek. Nee, de kerk krijgt er een orgel bij 

Van de Torens geblazen 11 april ‘21



en dat is, zeker in deze wonderlijke tijd, heel bijzonder. Graag vertel 
ik u er iets meer over. 

Sinds enkele decennia verliezen tal van kerken in Nederland hun 
oorspronkelijke functie. Mede daardoor worden heel wat orgels 
‘werkeloos’. Ruim anderhalf jaar geleden hoorde onze organist 
Anton Pauw dat de firma Flentrop een mooi klein orgel had 
(op-)gekocht. Deze Zaanse orgelbouwer staat garant voor het 
onderhoud en het stemmen van het Christian Müller-orgel. U vraagt  
zich wellicht af waarom een orgelbouwer een orgel koopt. In dit 
geval is daar een eenvoudige verklaring voor. In 2019 werd bekend 
dat de Nederlands Gereformeerde kerk in Wieringerwerf zou worden 
gesloten en verkocht. Voor het Flentrop-orgel dat in die kerk stond 
werd een koper gezocht. Om te voorkomen dat het orgel via de 
achterdeur zou verdwijnen besloot de bouwer het op te kopen met 
de bedoeling er een waardige bestemming voor te vinden. Anton 
hoorde dit en is in Wieringerwerf gaan kijken. Hij heeft het orgel 
bespeeld en was er enthousiast over. Vervolgens heeft hij het 
kerkbestuur voorgesteld om het instrument te verwerven en te 
plaatsen in het koor van de Grote Kerk. 

Een orgel koop je niet zomaar en je voegt evenmin zomaar een 
groot meubel toe aan de historische koorruimte. Er zijn dan ook 
best een aantal vergaderingen over heen gegaan voordat een 
besluit kon worden genomen. Maar het is gelukt.

Onze kerk krijgt een mooi charmant orgel dat gebruikt kan worden 
bij de paaswake, de avondmaalvieringen, de vespers en bij 
concerten. De aankoop is mogelijk gemaakt door financiële 
bijdragen van de Vrienden van de Grote Kerk, een gift die Anton 
kreeg ten behoeve van muziekactiviteiten in de kerk én het Prins 
Bernard Cultuurfonds. 

Op dit moment worden een aantal voorbereidingen getroffen. Zo 
wordt de orgelkas in de was gezet en een laag podium gemaakt. 
Het orgel komt rechts van het avondmaalsbord te staan, tussen de 
twee kolommen en tegen het houten koorhek. Als alles meezit is het 
orgel op zondag 6 juni in de vesper al te beluisteren. Voorwaar een 
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bijzonder moment. 


Gerrit Bosch

Collectiebeheerder Grote Kerk


 

Van de wijkdiaconie 
Afsluiting Vastenactie voor Malawi 
Met het vieren van het aankomende Paasfeest komt de 
Veertigdagentijd achter ons te liggen. Een tijd van bezinning, inkeer 
en bewust leven om door de week te minderen en plaats te maken 
voor andere dingen. Voor degenen die door te consuminderen een 
bedrag hebben gespaard voor het project in Malawi, u kunt het 
bedrag overmaken op de bankrekening NL31 INGB 0000475344 ten 
name van ZWO-commissie Prot. Gem. Haarlem-Centrum onder 
vermelding van ‘Vastenactie Malawi 2021’. 


Namens de wijkdiaconie, 

Henk Vonk





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 ten name van Commissie Collectebonnen Prot. Gem. 
Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10. 


Opbrengsten 

7 februari € 162,00 € 246,00

14 februari € 70,00 € 332,00

21 februari € 102,56 € 79,95
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Collectedoelen 

28 februari € 32,00 € 29,50

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

2e Kerk 

11 april 1e Diaconie

2e Kerk

18 april 1e Diaconie - Stichting De Sluis 
(gevangenispastoraat)

2e Kerk

25 april 1e Diaconie -Binnenlands diaconaat - Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra

2e Kerk

2 mei 1e Diaconie

2e Kerk -JOP - Kerk als thuisplek voor kinderen
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Volgend kerkblad 
De uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad (half mei/juni):


donderdag 6 mei 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 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


Van de Torens geblazen 16 april ‘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
mailto:info@stemindestad.nl
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