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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 
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Zondag 4 juli 
Grote Kerk 10.00u

Ds. T. de Haan

Crèche, geen kindernevendienst i.v.m.  
Kliederkerk

Grote Kerk 19.00u Vesper met Michelle Mallinger, sopraan; 
Mitchell Sander, bariton; Anton Pauw, 
orgel; ‘When winds are raging’, liederen 
van Amerikaanse componisten rond 1900

Zondag 11 juli 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. Van Dijk-Heij

Crèche, Kindernevendienst (1 groep)

Grote Kerk 19.00u Vesper met Hayo Boerema, orgel; 
Laurenscantorij Rotterdam o.l.v. Wiecher 
Mandemaker; J.S. Bach, ‘Grote Orgelmis’

Zondag 18 juli 
Grote Kerk 10.00u

Avondmaal

Ds. W. Van Dijk-Heij

Crèche, Kindernevendienst (1 groep)


Grote Kerk 19.00u Vesper met Kaspar Kröner, alt; Maa 
Oosterbaan, viool; Geerten van de 
Wetering, orgel; Werken van H. 
Sutermeister, G. van de Wetering 
(Magnificat voor alt, viool & orgel), H. 
Wunderlich
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Zondag 25 juli 
Grote Kerk 10.00u

Ds. M. Overbosch

Crèche, geen kindernevendienst

Grote Kerk 19.00u Ensemble 4drivium o.l.v. Guido 
Groenland; ‘Van Bologna naar Santiago’, 
concert t.g.v. de feestdag van de apostel 
Jacobus, muziek van Guillaume Dufay en 
de Codex Calixtinus (12e eeuw).

Zondag 1 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Ds. H. Spoelstra

Crèche, geen kindernevendienst


Zondag 8 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Ds. A. van Nierop

Crèche, geen kindernevendienst 

Zondag 15 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Ds. G.J.D. de Haan

Crèche, Kindernevendienst (1 groep)

Zondag 22 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Jazz-dienst 
Ds. T. de Haan

Crèche, Kindernevendienst (1 groep)

Zondag 29 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Avondmaal

Ds. W. Van Dijk-Heij

Crèche, Kindernevendienst

Zondag 5 september 
Grote Kerk 10.00u

Ds. I.L. Tan

Crèche, Kindernevendienst (alleen voor 
jongste groep)

Grote Kerk 19.00u Vesper met Capella Gudula Lochem o.l.v. 
Els Dijkerman; Anton Pauw, orgel; Werken 
van Jan Pietersz Sweelinck (1562-1621) 
en Michael Praetorius (1571-1621)



Op (woestijn)reis  
Sinds een week is de zomer officieel begonnen. Velen van ons 
gaan een periode van rust tegemoet. En dat kunnen veel 
volwassenen, jongeren en kinderen na een hectisch coronajaar 
goed gebruiken. Na een jaar van verplicht binnen zitten – vaak 
met meerdere huisgenoten – snakken veel mensen naar een 
andere omgeving. ‘Even helemaal weg’, om met de oude slogan 
van Center Parcs te spreken. 


Hoewel op vakantie gaan een relatief modern fenomeen is, kende 
men vroeger ook manieren om tot rust te komen. Een plek die van 
oudsher verbonden is met rust, bezinning en reflectie, is de 
woestijn. Dat zien we ook terug in de Bijbel. Denk aan het volk Israël 
dat door de Sinaï-woestijn trok, of aan Jezus die meer dan veertig 
dagen en nachten in de woestijn verbleef en daar door de duivel op 
de proef werd gesteld. Ik moet ook denken aan de zogenoemde 
‘woestijnvaders en – moeders’: monniken in de 2e en 3e eeuw na 
Christus die het voorbeeld van Jezus wilden navolgen en zich 
terugtrokken in de woestijn. Het is ook niet voor niets dat het 
beroemde Sint Catharina klooster in de Sinaï is gebouwd. 

Ik hoorde ooit een docent zeggen dat het leiderschap van 
verschillende bekende (religieuze) leiders begon na een verblijf in de 
woestijn. Hij haalde daarbij het hierboven genoemde verhaal over 
Jezus aan, maar hij gaf ook het voorbeeld van de profeet 
Mohammed die zich regelmatig terugtrok in rotsachtig woestijn-
gebied en daar ook de eerste overleveringen van de Koran ontving. 
Het idee dat het leiderschap van deze mannen begon nadat ze een 
tijd in de woestijn hadden verbleven, fascineerde me. Blijkbaar 
hadden ze het nodig om eerst een tijd in afzondering in een 
onherbergzaam gebied te leven voordat ze aan hun publieke taak 
begonnen. Overigens: van Jezus weten we dat hij ook tijdens zijn 
leven als prediker zich regelmatig terugtrok in eenzame, ongerepte 
landschappen om tot rust te komen. 
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De woestijn als plek van rust en bezinning. Dat is niet zo’n gekke 
gedachte; zeker niet als we de woestijn zien als tegenovergestelde 
van de plek waar het leven zich doorgaans afspeelt (en afspeelde): 
de stad of het dorp. Tegenover de drukte van het marktplein of, de 
moderne variant daarvan: het kantorengebied, staat de stilte en de 
leegte van de woestijn. Cultuur tegenover natuur. 

Nu hoor ik u bijna denken: mooi verhaal, maar zo’n woestijn is 
letterlijk ver-van-mijn-bed. Of we moeten de Loonse en Drunense 
Duinen als onze Nederlandse variant van de woestijn beschouwen. 
Ik denk echter dat we de waarde van de woestijn – bij het gebrek 
aan zo’n landschap in eigen land – ook symbolisch mogen 
opvatten. Na een jaar van min of meer verplicht thuis zitten met de 
hele dag allerlei schermen voor ons zijn we misschien hard toe aan 
een ‘woestijnreis’. We zijn wellicht toe aan het moment waarop we 
onze laptops dicht mogen klappen en onze telefoons in de tas 
mogen laten (of uitzetten!) Aan het moment waarop de Zoom-
meetings en Teams-vergaderingen verstillen en de verwachtingen 
over te halen deadlines tot een halt worden gebracht. Op dát 
moment begint volgens mij al de ‘woestijnreis’. 

Hoe die reis eruit ziet, is voor iedereen anders. U kunt de ‘woestijn’ 
dicht bij huis zoeken (een fijne wandeling in Kennemerland, 
bijvoorbeeld) of verder weg. Ik hoop dat het beeld van de woestijn 
als plek van rust en bezinning u zal inspireren voor uw eigen reis. 
Om daarna weer met nieuwe energie en inzichten terug te keren 
naar het (drukke) leven.


Een goede (woestijn)reis toegewenst!


Esther van Bijsterveld
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Uit de wijk 

Zomertijd, bezinningstijd 
We gaan een zomer tegemoet waarin er gelukkig in de kerk weer 
veel meer mogelijk is dan de afgelopen maanden. We kunnen 
voorzichtig aan weer samen zingen, we kunnen de maaltijd weer 
vieren, we kunnen als gemeente weer als geheel samenkomen, en 
ik vermoed dat we de komende tijd na gaan denken hoe we samen 
weer koffie kunnen gaan drinken. Voor mijzelf is dit een enorme 
opluchting. We kunnen het gemeente-zijn, zoals we dat kenden, 
weer gaan oppakken. 

Natuurlijk is het ook een spannende tijd. Sommigen voelen zich nog 
helemaal niet prettig bij de versoepelingen en anderen vinden 
wellicht dat de kerkenraad te voorzichtig is geweest. En het blijft 
ook spannend of iedereen zich nog betrokken voelt bij de 
kerkdiensten, bij het gemeenteleven. We gaan het de komende 
periode met elkaar ontdekken. We nemen de tijd om weer op te 
starten. Om oude gebruiken weer in ere te herstellen, maar ook om 
wellicht de dingen die ons het afgelopen anderhalf jaar juist erg 
bevielen vast te houden. De kerkenraad zal daarom op 3 juli in de 
Nieuwe Kerk een bezinningsdag houden met elkaar. Die dag zal de 
eerste aanzet zijn om de afgelopen periode te evalueren, maar ook 
om vooruit te kijken. 

Na de zomer willen we graag ook het gesprek met de gemeente aan 
gaan. Om de gemeente te horen en wederzijds ideeën en wensen 
uit te wisselen. Dus wellicht kunt u vast in de zomer uw gedachten 
laten gaan over hoe u de toekomst van onze gemeente ziet. Wat u 
heeft gemist aan oude gebruiken en welke dingen u juist erg heeft 
gewaardeerd in de coronatijd. Ik kijk er naar uit om dit gesprek met 
elkaar te voeren!


Ds. Willemijn 
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Bij de diensten 
In de zomer is er voor jong en oud van alles te beleven aan 
bijzondere kerkdiensten. 


- Zo zijn er uiteraard in juli en september de zondagavond-
vespers met prachtige muziek. 


- Op 4 juli is er een Kliederkerk in de Nieuwe Kerk, nu nog 
alleen voor de kinderen maar hopelijk duurt het niet al te lang 
voordat jong en oud welkom zijn bij deze creatieve vieringen. 


- Zondag 22 augustus is de jaarlijkse jazzdienst. Kijk voor 
meer informatie over deze dienst elders in dit blad. 


- We vieren deze zomer op 18 juli en 29 augustus de maaltijd 
met elkaar. 


Ik hoop dat het een zomer zal zijn vol van ontmoeting en verbinding! 


In memoriam: Adriaan Adolf Weersma 
Op zondag 2 mei is Dolf Weersma overleden. Dolf was 90 jaar oud 
en verbleef sinds afgelopen januari in woonzorgcentrum De 
Houttuinen. Daarvoor heeft hij jarenlang met zijn vrouw Wil aan de 
Koninginneweg gewoond. 

In de laatste twee jaar van zijn leven ging Dolf lichamelijk achteruit. 
Het lopen ging steeds moeilijker, waardoor hij uiteindelijk in een 
rolstoel terecht kwam. Ook werd er beginnende dementie 
geconstateerd. Eind april ging Dolfs toestand plotseling snel 
achteruit: het contact maken werd moeilijker en ook zijn eetlust nam 
af. Er was nog een kort moment van oogcontact met zijn vrouw Wil, 
voordat hij in slaap wegzakte en uiteindelijk overleed. 

Dolf was heel sociale, charmante man met veel humor en een groot 
talent voor organiseren. In zijn werkende leven is hij actief geweest 
in het onderwijs: eerst als onderwijzer, daarna als directeur van een 
basisschool, en later in zijn leven was hij onder andere betrokken bij 
het ontwikkelen van lesmethoden. Ook na zijn pensionering zat Dolf 
niet stil. Zo richtte hij samen met anderen hier in Haarlem een 
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Probus-club op, waarvoor hij onder andere een wandel-, lees- en 
bridgeclub in het leven riep. Ook was hij nauw betrokken bij het 
koor ‘Hoe gaat het ermee?’ en organiseerde hij reizen en excursies. 

Tijdens de uitvaart hebben de dierbaren van Dolf mooie en 
liefdevolle herinneringen aan hem opgehaald. Er zijn kaarsen 
aangestoken en er is een zegen, een reisbede, meegegeven voor de 
weg die zijn nabestaanden verder gaan zonder hem. Ten slotte is 
Dolf bij zijn (doop) naam genoemd, in het vertrouwen dat zijn naam 
in de palm van Gods hand geschreven staat en dat hij geborgen is 
bij God. 


Esther van Bijsterveld


Vakantie ds. Willemijn 
Van 23 juli t/m 13 augustus heb ik vakantie. Wij gaan dit jaar 
uitrusten in het zuiden van het land. Een gebied dat we nog niet 
heel goed kennen. We kijken er naar uit! 

Als er iets dringends is in die periode kunt u contact opnemen met 
het kerkelijk bureau (op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00u 
via telefoonnummer 553 20 40). 


Ds. Willemijn van Dijk-Heij




Van de wijkkerkenraad 
Sinds het kerkblad van mei heeft de wijkkerkenraad tweemaal 
vergaderd. In beide vergaderingen zijn vooral veel zaken besproken 
die te maken hadden met de versoepelingen van de corona-
maatregelen. In de mei-vergadering besloten we nog de 
voorzichtige routekaart van de landelijke PKN te volgen en vanwege 
de druk op de zorg nog niet de maximale capaciteit van de Bavo te 
benutten. In onze vergadering van juni was de situatie alweer zoveel 
verbeterd dat we het verantwoord vonden om maximaal 200 
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mensen tot de vieringen toe te laten. Voor onze wijkgemeente 
betekent dit feitelijk dat we iedereen die dat wil tot de vieringen, 
waaronder ook de zomeravonddiensten, kunnen toelaten. Ook 
besloten we de routekaart van de PKN te volgen voor wat betreft 
het zingen: twee coupletten aan het einde van de viering op 
ingetogen wijze. En terwijl ik dit schrijf wordt er alweer gesproken 
over verdere verruiming van de gemeentezang.

In mei meldde ds. Willemijn de wijkkerkenraad dat door de 
landelijke PKN aan haar en jeugdpastor Peter van der Beek is 
gevraagd een Kliederkerk te houden voor de televisie. De EO zal de 
viering uitzenden. We hebben besloten om op dit verzoek in te 
gaan. Het is de bedoeling dat de opnamen na de zomervakantie 
plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. Deze Kliederkerk is alleen voor de 
kinderen. Na de zomer gaat de wijkkerkenraad nadenken over 
inbedding van Kliederkerk in vieringen voor jong èn oud.

Op de eerste zondag in november wordt in Haarlem weer de Urban 
Trail gehouden. Dit is een hardloopevenement met een parcours dat 
loopt door monumentale gebouwen in de stad. Omdat het voor ons 
op deze dag gedachteniszondag is, is besloten om de ochtend-
viering in ieder geval in de Nieuwe Kerk te doen. Nog los van het feit 
dat de organisatie van de Urban Trail het parcours graag in de Bavo 
wil laten beginnen, vinden we alleen al het geluid en de drukte die 
dit evenement rond de Bavo zal veroorzaken niet passend bij onze 
bijzondere viering.

De wijkkerkenraad heeft ook besloten om de gemeentemaaltijd te 
laten opgaan in de theemiddagen. Door de afsluiting van de 
binnenstad is de gemeentemaaltijd voor de meeste deelnemers 
helaas al enige tijd niet goed bereikbaar meer. De theemiddagen zijn 
inmiddels weer opgestart.

Voor wat betreft onze vergaderingen is nu het reces begonnen. 
Namens de wijkkerkenraad wens ik u een mooie zomer!


Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad
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Kennismaking 
Graag stel ik mezelf voor aan jullie 
allen. Ik ben ArieJan van der Schaaf. 
Op 16 mei jl. ben ik bevestigd als 
diaken van de PKN wijkgemeente 
Centrum.

Sinds 2016 bezoek ik zeer geregeld 
de diensten van de gemeente en ben 
sinds enige jaren lid.

Mijn afkomst kerkelijk is via de 
Vr i j g e m a a k t G e re f o r m e e rd e n 
(Fonteinkerk), de Christelijk Gerefor-
meerden (Goede Herderkerk) naar 
hier. Het zijn beiden fijne gemeenten 
maar door persoonlijke omstandig-
heden ben ik hier terecht gekomen, ik 
voelde een hartelijke welkom waarvoor dank. Aanvankelijk wilde ik 
een wat anoniem bestaan hebben maar al gauw lukte dat niet 
vanwege de gesprekken en contacten.

Momenteel ben ik niet meer verplicht werkzaam maar val als 
businessmakelaar geregeld in bij ons kantoor in Haarlem. Ik ben 
oprichter van zowel ons makelaarskantoor voor woonhuizen in 
Bloemendaal als van het makelaarskantoor voor bedrijfspanden in 
Haarlem. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Humanitas en de 
volleybalclub VC Spaarnestad. Sporten is een wezenlijk onderdeel 
van mijn leven en ben daarbij zeer betrokken.

Je zou kunnen zeggen, stil zitten hoort daar niet bij, en dat klopt.

Dat is dan ook direct het sprongetje naar het ambt van diaken. 
Meerdere malen de laatste jaren sprak ik diakenen over hun taken. 
Die zijn veelomvattender en aanstekelijker dan ik aannam, zowel 
naar binnen als naar buiten gericht, met volop kansen voor onze 
hele gemeente. Want zo zie ik het wel, we moeten het samen doen.

Met mijn partner woon ik in het Houtvaartkwartier met uitzicht op 
het zwembad.
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Als jullie meer willen weten van me spreek me rustig aan.


Hartelijke groet,

ArieJan van der Schaaf





Gemeentemaaltijd 
Omdat veel van onze gasten moeite hebben om naar de Nieuwe 
Groenmarkt te komen en Mike (onze kok) met pensioen is gegaan, 
hebben we besloten om met de gemeentemaaltijd te stoppen. 
Samen met Esther van Bijsterveld (ouderenpastor) starten we twee 
keer per maand op donderdag een theemiddag. Meer informatie 
vindt u hieronder. Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u bellen naar 
Hester Wesselius 06 - 29 30 75 89.


Hester Wesselius


Theemiddagen gaan weer van start! 
Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen de 
activiteiten in de kerk weer opgestart worden. En dat betekent dat 
de theemiddagen weer van start gaan! Vanaf donderdag 1 juli 
komen we om de twee weken bij elkaar in de Nieuwe Kerk van 
14.00u-16.00u. De eerste bijeenkomst zal in het teken staan van het 
elkaar weer mogen ontmoeten, en dat willen we feestelijk doen met 
een gezellige high tea. Tijdens de theemiddagen die volgen zal er 
telkens een bepaalt thema centraal staan.

We zien er erg naar uit om u weer te mogen ontmoeten. Aanmelden 
is niet nodig. Hopelijk tot de 1e juli!


Esther van Bijsterveld


Ps.: wellicht is 1 juli al verstreken als u dit blad leest; we 
verwelkomen u dan graag op 15 juli voor de tweede theemiddag.




Van de Torens geblazen 12 juli/aug. ’21



Leerhuis hervat 
Een verheugend bericht. Vanaf 29 juli pakken we de draad weer op 
bij richter Gideon. We zullen eerst even terugkijken op de 
gebeurtenissen rond Gideon voor we verder gaan lezen in Richteren 
8: 22.

We komen bij elkaar in de Nieuwe Kerk vanaf 10.00u - 11.30u. De 
volgende datum is donderdag 26 augustus zelfde tijd en plaats.

Deed u niet eerder mee, maar lijkt het u leuk om mee te komen 
doen, laat me dat dan weten. Dan zorg ik voor de nodige 
achtergrondinformatie. Ik kijk er naar uit om jullie allemaal weer te 
ontmoeten.


Met een hartelijke groet van Diane Vonk




Jazzdienst 22 augustus 2021 
Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is of Haarlem Jazz & more 
dit jaar georganiseerd kan worden, houden we als kerk toch maar 
de traditie in ere. In de zondagmorgenviering van 22 augustus is de 
geïmproviseerde muziek van het Duo IN en hun album ‘Slow Walk’ 
te beleven. Het duo bestaat uit Sun-Mi Hong op drums en Alistair 
Payne op trompet. 
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https://www.youtube.com/watch?v=wP9s8RBuDWs&t=245s


Alistair Payne is trompettist en componist, geboren in Schotland. 
Sun-Mi Hong zag als tiener voor het eerst een drummer in haar 
eigen kerk in Zuid Korea. Bekijk hier de documentaire over haar 
leven en werk. Vanaf toen wilde ze tot schrik van haar ouders 
drummer worden. Bijzonder dus, dat zij vanwege die keus, op deze 
ochtend deel is van deze bijzondere kerkdienst in de Grote Kerk. 
Ds. Tom de Haan gaat met hen op zoek naar de vorm waarin liturgie 
en improvisatie elkaar ontmoeten en hopelijk versterken. Van harte 
welkom! 


Ds. Tom de Haan




Bedankt 
40-jarig jubileum 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket, dat wij tot onze verrassing 
van de gemeente kregen thuis bezorgd ter gelegenheid van ons 40-
jarig huwelijk.


Gerrit Krol en Anneke de Vries


Blijk van medeleven 
Ik dank de gemeente hartelijk voor het fraaie, witte boeket dat ik in 
mei kreeg (ons gebracht door Johan Neeleman) als blijk van 
medeleven met het lichamelijk ongemak dat mij eind april trof. Een 
herseninfarct heeft toen het gebruik van mijn rechterhand verstoord. 
Het meeleven en de goede wensen, ook per post en telefoon, 
hebben wij erg gewaardeerd. Met oefenen en fysiotherapie probeer 
ik sindsdien de situatie wat te verbeteren. Als ik weer mag 
autorijden zult u ons D.V. wel weer in de kerk zien.


Klaas. R. Veenhof
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Van de wijkdiaconie 
Rugzakjes actie: 
In juni zijn in onze wijkgemeente 60 rugzakjes uitgedeeld om door 
jullie gevuld te worden met speelgoed. Samen met elf Haarlemse 
kerken zijn in totaal 250 rugzakjes gevuld. Inmiddels zijn alle 
rugzakjes weer ingeleverd en worden ze via de Voedselbank en de 
Speelgoedbank voor de zomervakantie uitgedeeld aan kinderen, die 
niet met vakantie kunnen, vanwege financiële omstandigheden. 


Een hartelijk dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt!


De wijkdiaconie
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Collectebonnen 
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. 


De opbrengsten en de collectedoelen vindt u achterin dit blad. 




Protestantse Gemeente 

Column Tom de Haan 
Waarom geloven ánderen wel in God en ik niet? vraagt schrijver en 
dichter Ingmar Heytze zich af in het NRC. Een mooie, persoonlijke 
en lezenswaardige column. Als Stadsdominee is dit onderscheid 
tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ een steen waar ik mij 
voortdurend aan stoot. Het is een ontzettend moeilijk onderwerp 
waarbij elk gesprek heel makkelijk op slot gaat, tenzij het besproken 
wordt met hele goeie vrienden. Ik heb geleerd dat er twee sleutels 
die kunnen helpen om wél verder te komen: 

Eén: Bepaal over wélke god het eigenlijk gaat. 

Dat wordt gek genoeg zelden benoemd. De God waar de bijbel over 
vertelt? Ja, waarschijnlijk. Meestal niet Boeddha of Krishna, maar 
de God ‘van de Christenen’, of misschien Allah of JHWH. Maar de 
vraag of God één god is, of twee, of drie, of misschien wel honderd 
bestaat al meer dan tweeduizend jaar. Door de geschiedenis heen 
vragen mensen zich af hoe God te kennen is. Hoe je hem moet 
ervaren. De ontwikkeling van de wetenschap, rond de verlichting, 
ging uit van de gedachte dat we met het bestuderen van de 
schepping, de Schepper zélf konden leren kennen. Maar gaat het 
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dan over de God die hemel en aarde geschapen heeft, of de God 
die jou heeft geschapen? De God die in je hart woont? Misschien 
wel beide.

Is het een wrede God of juist een liefhebbende God? Houdt ‘ie 
stiekem misschien meer van mannen dan van vrouwen? Of juist 
niet? Meer van hetero’s dan van homo’s? Is God de onbekende 
reden van al het lijden op de wereld of lijdt hij juist mee met ieder 
lijdend mens? Was Jezus God? Hebben wij dan God aan het kruis 
vermoord? Is het de God van liefde, van trouw en van 
rechtvaardigheid? Ik bedoel maar; zelfs al zou je allebei zeggen: 
“Ja! Ik geloof in God!” dan is het nog maar de vraag of je elkaar wel 
écht begrijpt.

De mensheid is al duizenden jaren bezig met een zoektocht naar het 
goddelijke en de Christelijke traditie probeert te voorkomen dat we 
elke generatie weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Maar dat 
moeten we op een bepaalde manier helaas toch.

Twee: Bepaal wat bedoeld wordt met het werkwoord ‘geloven’. 

Daarin ben ik jaloers op de Engelsen. Hun woord ‘faith’ is veel meer 
een combinatie van wat wij ‘vertrouwen’ en ‘geloven’ noemen. Het 
voert terug naar het Griekse woordje ‘pistis’ dat staat in het Nieuwe 
Testament. Door in de vertaling van dit woordje het accent op 
‘geloof’ te leggen, zijn we de betekenis van ‘vertrouwen’ 
kwijtgeraakt. Dat is een groot verlies en zou weer terug moeten 
komen. Geloven ís vertrouwen. Voor mij is de vraag: “Heb je 
vertrouwen?” dan ook eigenlijk een betere vraag dan: “Geloof je in 
God?” Iemand zou namelijk vroom gelovig kunnen zijn maar 
daardoor doodongelukkig en angstig voor de straf van God.

Vertrouwen betekent ook loslaten en niet alles willen beheersen. 
Maar mensen kunnen uit vroomheid juist ook regeltjes-fetisjisten 
worden die anderen gaan vertellen hoe God het precies wil hebben. 
Want regels maak je voor die situaties waarin je geen vertrouwen 
hebt in het gedrag van de medemens. Voor elk probleem moet een 
wet de oplossing bieden. Juristen verdienen er een goede boterham 
mee. Rechters zijn overbelast. 
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In het stuk van Ingmar Heytze, hoor ik eigenlijk vooral de diepe 
vraag: Kan ik als volwassene op één of andere manier trouw blijven 
aan het kinderlijke gevoel van vertrouwen dat ik had als vijfjarige op 
die drempel van het huis in Tuindorp? In een wereld die in Gods 
liefdevolle hand is geborgen. En Heytze omschrijft die tuin – 
toevallig of niet – als het paradijs waarin Adam en Eva 
schaamteloos en vol vertrouwen rondliepen. We weten hoe het 
verhaal in Genesis verder gaat. Ze moesten de tuin uit. Want ze 
leerden van goed en fout. De hele weg die in zesenzestig boeken in 
de bijbel is beschreven, gaat eigenlijk om dezelfde vraag als die van 
Heytze: Kunnen we nog vertrouwen, ondanks of juist dankzij, alles 
wat er tussen ons en het kinderlijke vertrouwen is gekomen? Dat is 
de vraag waar we allemaal vrijwel elke dag een beetje antwoord op 
moeten geven


Stadsdominee Tom de Haan




Naar een nieuw beleidsplan 
Misschien weet u het, misschien ook niet, maar in ieder geval wordt 
er hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor onze Protestantse 
Gemeente Haarlem (PGH). 

Naast de vergaderingen van kerkenraden en diaconieën waar de 
dagelijkse keuzes worden gemaakt voor lopende activiteiten en 
onverwacht opkomende zaken, wordt er ook elke vijf jaar een  
beleidsplan opgesteld waarin de richting wordt vastgelegd voor de 
grotere bewegingen. Het huidige eindigt eind van dit jaar en daarom 
wordt er nu gewerkt aan een beleidsplan voor de periode van 
januari 2022 tot januari 2027. Om hiertoe te komen is er een 
commissie samengesteld die aan de Algemene Kerkenraad een 
plan zal presenteren. De commissie bestaat uit Ella Kruger (leidster 
bij de kinderkerk uit Schalkwijk), Marjan Mak (wijkdiaken uit de 
Oosterkerk), Erik van Halsema (medeschrijver van het huidige 
beleidsplan en gemeentelid in Centrum), Gerard Doelman (Centrale 
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diaconie en gemeentelid in Schalkwijk), Philie Burgers (gemeentelid 
in Schalkwijk) en ondergetekende uit Centrum. Samen 
vertegenwoordigen wij de drie wijken én de Diaconie. Althans, dat 
proberen wij zo goed mogelijk te doen. We weten veel van wat er 
speelt, welke ontwikkelingen er gaande zijn, wat goed gaat, wat 
zorg baart en wat extra aandacht behoeft. Maar we weten natuurlijk 
niet alles. En daarom leggen we ons oor op allerlei plekken te 
luisteren en hebben gesprekken. Veel gesprekken met allerlei 
gemeenteleden en mensen ook van buiten de gemeente. 
Gesprekken om te horen wat men belangrijk vindt, waar men zorg 
over heeft, wat men goed vindt gaan en wat ook maar ter sprake 
komt. En ik kan u vertellen: het kost veel tijd, maar het zijn mooie en 
boeiende gesprekken waar we allemaal een stuk wijzer van worden!  
Al die gesprekken werken we uit en delen we met elkaar. En zo 
ontstaat een beeld van ‘de staat van onze kerk’. Klinkt vrij 
gewichtig, maar ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. In 
ieder geval: ideeën beginnen vorm te krijgen, de richting ontstaat.  
We hopen in september het plan aan de Algemene Kerkenraad te 
kunnen presenteren. En ja, het zal ook voorgelegd gaan worden aan 
de wijken. Er komt zeker een gemeenteavond om het plan te 
presenteren en te bespreken!

Wordt dus vervolgd.


Groet,  
Tony Jansen
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Van de Algemene Kerkenraad 
Vergadering 27mei 2021 

Communicatieplan PGH 
Het communicatieplan is een eerste aanzet van hoe wij als 
Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) willen communiceren. Onze 
hoofdredacteur Anne-Maaike geeft aan dat het lastig is omdat we 
met veel partijen te maken hebben en dat er op veel manieren wordt 
gecommuniceerd. De PGH wil een eenduidige boodschap 
uitdragen. 

De rol van hoofdredacteur moet beter gedefinieerd worden. Een 
goede samenwerking met vrijwilligers is belangrijk. Uiteindelijk 
probeer je op één lijn te komen en elkaar te versterken in plaats van 
verschillen te benadrukken. Een van de belangrijkste doelen is om 
te komen tot één centrale PGH-website. Communicatie zou ook in 
het nieuwe beleidsplan een plaats moeten krijgen.


Jaarrekeningen 
Het coronajaar heeft voor de PGH geleid tot lagere inkomsten. Het 
onderhoudsplan voor de Grote Kerk en de Nieuwe Kerk wordt 
uitgevoerd. Door vacatures waren er op het pastorale vlak minder 
loonkosten. Door een wettelijke verplichting om de WOZ-waarde 
van de kerkgebouwen op te voeren, is de PGH op papier ‘rijker’ 
geworden. Het is echter boekhoudkundig kapitaal waarvan nog de 
vraag is of dat ooit ‘los’ komt. Aandachtspunt is het meerjarig 
onderhoudsplan voor alle gebouwen. Er is geen zekere balans 
tussen onzekere inkomsten (toerisme, winkelomzet en dergelijke) en 
vaste uitgaven.

Voor de Centrale Diaconie zijn de opbrengsten van levend geld 
(collecten en giften) het afgelopen coronajaar minder geweest. De 
rendementen van beleggingen vielen uiteindelijk gelukkig mee. De 
diaconie geeft geld (gecorrigeerd met inflatie) dankzij de goede 
rendementen uit. Bijzonder was dat als je het levend geld deelt door 
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1800 leden van de PGH je dan op vijf euro per lid uitkomt. Niet alle 
1800 leden doen een duit in de collectezak of per bank-
overschrijving. 


Rapportages 
• Missionair Predikant. Op 21 augustus komt een groep uit 

Osnabrück uit Duitsland op bezoek. Er is één aanmelding 
geweest voor een gastadres en het zou fijn zijn als er meer 
aanmeldingen bij mij Tom binnenkomen. Ook jongeren kunnen 
vanuit Haarlem aanmelden voor een fietstocht richting de 
Haarlemse jumelage-gemeente Osnabrück. We verwachten dat er 
meer aanmeldingen komen. 


• Wijkgemeente Centrum: Er is een verzoek binnengekomen om 
mee te werken aan een uitzending van de EO over de Kliederkerk. 
De opname vindt waarschijnlijk plaats eind augustus en de 
uitzending begin september.


• De wijkdiaconie van Centrum werkt samen met Haarlem Effect 
om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en zo 
mogelijk er iets mee te doen.Verder doet men mee met het Kerk 
in Actie project “vakantietas” voor kwetsbare jonge kinderen. 


• Oosterkerk is weer opgestart met diensten met maximaal 30 
mensen. Na afloop van de dienst is er veilig koffiedrinken met 
tafeltjes in de kerk. Dit wordt erg gewaardeerd.


• De beroepingscommissie, voor de vervulling van de vacature van 
de wijkpredikant in Schalkwijk, heeft al een briefselectie van 
kandidaten uitgevoerd. Met acht predikanten zijn er gesprekken 
gevoerd en daarvan zijn er weer vier kandidaten overgebleven die 
na deze gesprekken de indruk gaven dat zij voor een groot deel 
aan het profiel voldoen. Men wil de predikanten bij voorkeur in 
hun eigen wijkgemeente horen preken. Door het coronaprotocol 
en de komende vakanties van de predikanten zal dit nog wel 
enige tijd in beslag nemen.
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Vredesweek en startzondag 
Zondag 26 september is de aflopende dag van de Vredesweek en 
het zou mooi zijn als dit kan aansluiten bij de startzondag van de 
PGH. 

Alledrie de wijken gaan rondom het thema “Toekomst van vrede” 
iets doen op de startzondag. Het aftreden van ambtsdragers en het 
aantreden (inzegenen) van nieuwe ambtsdragers is ook een 
onderdeel van de startzondag in sommige wijken. 


Hoop na corona 
Er is een compacte feestcommissie gevormd die een gezellig feest 
gaan organiseren. We houden zo de hoop levend om als 
geloofsgemeenschap verder te gaan na deze coronatijd. Suggesties 
zijn van harte welkom. Ook moet van tevoren een inschatting 
gemaakt worden hoeveel mensen bij dit feest kunnen worden 
uitgenodigd. 


Pieter Dijkstra

Scriba Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Haarlem 
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Tip van Tom: Graceland festival 2021 
Van 18 t/m 22 augustus 
Vorig jaar werd het geannuleerd, dit jaar kan het doorgaan. Het 
Graceland festival. Een progressief christelijk festival, dat in de 
plaats van het Flevofestival is gekomen. Dit jaar vindt het plaats in 
Zeewolde. Stadsdominee Tom de Haan is dit jaar als één van de 
sprekers uitgenodigd op vrijdag 20 augustus. Ook speelt hij op die 
festivaldag met de band The Irrational Library waar hij gitaar en 
baritonsaxofoon in speelt. Heb je zin in een zomers uitje, dan is dit 
festival een goeie tip! 


Het festival omschrijft Toms bijdrage zo:  
Stadsdominee Tom de Haan zwerft tussen twee werelden. Nu eens 
is hij in volstrekt seculiere omgevingen gitarist en saxofonist in de 
band The Irrational Library, dan staat hij weer in de enorme 
stadskerk van Haarlem. Voor het eerst is hij in beide rollen op 
hetzelfde festival te vinden, dat kan alleen op Graceland, zo blijkt. 
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Tijdens zijn lezing heeft hij scherpe dingen te zeggen over de rol van 
de kerk en de voorganger, over wat ons staat te doen maar 
misschien wel vooral: wat we in deze tijd zeker niet meer zouden 
moeten willen doen. Bijvoorbeeld dat we op moeten houden met 
dingen brengen in de wereld en serieus beginnen te ontvangen. 
Kom luisteren naar deze artiest-predikant.





Volgend kerkblad 
De uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad (september):


donderdag 26 augustus 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. 


De redactie wenst u een fijne zomer!




Collectes 

Opbrengsten 

Datum Diaconie Kerk

2 mei € 90,45 € 78,95

9 mei € 72,80 € 52,55

16 mei € 133,90 € 200,80

23 mei € 133,25 € 550,50

30 mei € 138,25 € 177,15
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Collectedoelen 

4 juli 1e Diaconie - Actie vakantietas

2e Kerk 

11 juli 1e Diaconie

2e Kerk

18 juli 1e Diaconie - Jeugddiaconaat

2e Kerk

25 juli 1e Diaconie - Schuldhulpmaatje

2e Kerk

1 augustus 1e Diaconie - Wereld Diaconale Doelen 
2e Kerk

8 augustus 1e Diaconie

2e Kerk

15 augustus 1e Diaconie

2e Kerk 

22 augustus 1e Diaconie

2e Kerk - Zending - Christenen in Pakistan

29 augustus 1e Diaconie - Aangepaste gezinsdiensten

2e Kerk

5 september 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Ghana, een sterke 
kerk op een kwetsbare plek

2e Kerk
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Contact 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Grote Kerk
 Kerkelijk bureau

Grote Markt 22

2011 RD Haarlem

553 20 40

info@bavo.nl

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk en 
wijkgebouw


Nieuwe Kerksplein 32 

2011 ZT Haarlem

553 20 40

info@bavo.nl

Kosters Bas Romeijn

Ruud Balkenende

06 - 24 88 23 00

06 - 23 35 28 70

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 06 - 18 15 46 10

ouderenpastor@pghaarlem
.nl

Jongerenpastor Peter van der Beek 06 - 52 32 27 41

jeugdpastor@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:koster@bavo.nl
mailto:voorzitter@bavo.nl
mailto:scriba@bavo.nl
mailto:predikant@bavo.nl
mailto:jeugdpastor@pghaarlem.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 

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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