VAN DE TORENS GEBLAZEN

Wijkgemeente Haarlem Centrum
december 2021 / januari 2022

Inhoudsopgave
Inhoudsopgav

2

Wijkgemeente Centru

3

Kerkdiensten

3

Interkerkel ke kerkdiensten

4

Kerstcolumn

5

Uit de wij

8

Van de W kkerkenraad

11

Van de ouderenpastor

12

Leerhuis

13

Verzoek tot digitale toezegging

14

Vanuit het Kerkel k Bureau

14

Kliederkerk in de Nieuwe kerk, een terugblik

16

Oproep van de autor dienst

17

Van de w kdiaconie

18

Protestantse Gemeent

23

Teken van leven: herstart van de Osnabrück-werkgroep

23

Terugblik Alle 7 goed!

24

Stiltemoment

25

Het Stadsklooster organiseert

26

Ingezonde

27

Verhalenhuis Haarlem programma december

Collecte

29

Contac

31

e	

m	

ij

ij

e	

n	

k	

ij

ij

ij

s	

Van de Torens geblazen

t	

27

2

dec. ’21 / jan. ‘ 22

Wijkgemeente Centrum
Kerkdiensten
Zondag 5 december
Nieuwe Kerk 10.00u

2e Advent
Pastor D. Vonk-van den Berg
Crèche, Kindernevendienst (alleen
jongste groep), OJ

Zondag 12 december
Ontmoetingskerk 10.00u

3e Advent - Gezamenlijke PGH-dienst
met Remonstranten
Ds. F.J.E. de Lint, ds. W. van Dijk-Heij
Crèche, Kindernevendienst

Zondag 19 december
Nieuwe Kerk 10.00u

4e Advent
Pastor J. van der Velde
Crèche, Kindernevendienst, OJ

Vrijdag 24 december
Grote Kerk 16.00u

‘Kerstnachtdienst’
Ds. W. Van Dijk-Heij
m.m.v. Oude Bavo Cantorij

Zaterdag 25 december
Nieuwe Kerk 10.00u

Kerstmorgen
Ds. T. de Haan

Zondag 26 december
Nieuwe Kerk 10.00u

Gezamenlijke viering met Oosterkerk en
Ontmoetingskerk
Ds. J.C. Bos
Crèche, Kindernevendienst

Zondag 2 januari
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. R.M. Witteveen
Crèche, Kindernevendienst (alleen
jongste groep), OJ
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Zondag 9 januari
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij
Crèche, Kindernevendienst

Zondag 16 januari
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij
Crèche, Kindernevendienst

Vanwege corona zijn er geen autorijdiensten gepland.

Interkerkelijke kerkdiensten
Diensten voor mensen met een beperking
Zondag 19 december
Cruquius 15.00u

Hetty van Galen en organist Jan Nobel

Zondag 16 januari
Cruquius 15.00u

Johan Schellink en organist Frank Segers

Namens de redactie
wensen wij u gezegende kerstdagen en
een rustig en liefdevol 2022!
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Kerstcolumn
Voor mij als jeugdpastor hoort het niet bij mijn dagelijkse
werkzaamheden om de Kerstcolumn voor het kerkblad te mogen
schrijven. Toen ds. Willemijn mij hier, een aantal weken geleden,
voor vroeg was ik dan ook gelijk enthousiast en zelfs een beetje
vereerd. Superleuk dat ik dit mag doen! Ik heb zin om de blijde
boodschap van het Kerstevangelie woorden te geven!
Naarmate de weken verstreken begon ik het toch steeds een beetje
spannender te vinden. Bij elke corona-update kreeg ik het iets meer
benauwd. Langzaam voelde ik de moed wat dieper in mijn
schoenen zakken. Want, wat ga ik jullie, als niet geroutineerde
kerstcolumn-schrijver, meegeven terwijl de coronacijfers weer
oplopen? De ziekenhuizen volstromen? Een avond-lockdown is
afgeroepen en het is nog maar de vraag of wij Kerst 2021 niet weer
in klein comité moeten vieren? Om nog maar te zwijgen over de rest
wat ons, in ons land en in de wereld, bezighoudt…
Dit roept bij mij niet echt het Kerstgevoel op. Een gevoel van chaos
bekruipt mij eerder. Al re ecterend op de chaos die ik ervaar,
realiseerde ik mij dat ik wel vaker met chaos te maken heb gehad
en dat daar toch soms bijzondere dingen gebeurd zijn. Graag neem
ik u mee in mijn gedachten.
Allereerst doet het me denken aan een periode uit mijn eigen
biogra e. Precies tien jaar geleden ben ik in december met het
Bernard Lievegoed College uit Driebergen naar India geweest, als
onderdeel van het International Liberal Arts Program. Een paar
maanden heb ik daar met 5 medestudenten gestudeerd aan de
Christ University in Bangalore, vrijwilligerswerk gedaan in de
‘slums’, leiderschapsprogramma’s gevolgd en een maand lang
rondgereisd. Een rijke ervaring!
Dit deed ik niet zomaar. Na een jaar in de kerk gewerkt te hebben
drongen zich allerlei levensvragen aan mij op: ‘Is dit wat ik voor de
rest van mijn leven wil doen?’ ‘Is de kerk de plek voor mij om te
werken?’ ‘Wil ik überhaupt met het geloof verder?’
5
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Een enorme onrust was over me gekomen. In mijn hoofd en in mijn
lichaam voelde dit toen ook chaotisch aan. Ik was op zoek naar
antwoorden. Naar handvatten. Het besluit om een tussenjaar te
nemen volgde. Eenmaal in India aangekomen was de fysieke
afstand waar ik op hoopte er zeker, maar de levensvragen waren
met me mee gegaan. En midden in de wirwar van vragen die ik met
me mee had genomen heb ik twee hele bijzondere geloofservaringen gehad.
Één ervan was tijdens een bezoek aan het platteland. We waren in
een dorpje met plaggenhutten. Geen elektra, geen verharde wegen
en stromend water kon ik ook niet zo snel ontdekken. We gingen bij
verschillende mensen op bezoek. Zo ook bij een oudere mevrouw.
Ze vertelde van alles over haar leven en een tolk vertaalde. Dit gaf
mij de gelegenheid om eens goed mijn omgeving in me op te
nemen. Er lag geen tapijtje op de vloer, de muren hadden geen likje
verf en ineens werd mijn blik getrokken naar een muur waar allerlei
curiosa hing. Van die prachtige, Indiase gekleurde afbeeldingen van
allerlei goden met allerlei hoofden. En daar, ergens midden tussen
die hindoeïstische afbeeldingen in, zag ik ineens een afbeelding van
Jezus hangen met een lam over zijn schouder. Daarbij stond een
tekst in het Engels: ‘My grace is su cient for you’. Ik was helemaal
overweldigd. Daar hing mijn dooptekst: ‘Mijn genade is u genoeg’!
U begrijpt, de rillingen gingen over mijn lijf. Het licht brak even door
in mijn leven en zonder dat er gelijk antwoorden door kwamen, heb
ik toch ervaren dat er een ander Licht op mijn toekomst werd
geworpen. Alsof het lijntje tussen hemel en aarde even heel dun
was. Zonder deze ervaring weet ik niet of ik bij thuiskomst
bijvoorbeeld weer in de kerk was gaan werken…
Daarnaast doet het me denken aan verschillende ervaringen vanuit
het jeugdwerk. Tijdens de cursus Kids & Kerk (basiscatechese)
behandelen we bijvoorbeeld op dit moment de verhalen uit het
Oude Testament. Met de kinderen verdiepen we ons in de verhalen
van de schepping, de zondvloed, van Abraham en van Mozes.
Prachtige verhalen die de basis van ons geloof vormen. Ze spreken
6
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tot de verbeelding en inspireren ons tot de dag van vandaag.
Tijdens de bijeenkomst waarin de schepping centraal stond viel het
de kinderen in dat God eigenlijk juist in de chaos aanwezig is. Daar
brengt Hij licht in de duisternis en brengt met Zijn scheppingswerk
orde in de chaos.
Zo komt er ook een herinnering van de tiener-eetgroep boven
drijven. Aan het begin van een bijeenkomst steken wij altijd een
kaars aan. Zo maken we zichtbaar dat we geloven dat God erbij is.
Iedere keer weer vraag ik de tieners waar ze de kaars voor willen
aansteken. Iedere keer weer heb ik het idee dat ze dit niet per se
met volle enthousiasme doen. Behalve die ene keer. Één van de
tienermeiden greep naar de kaars. Ze stak hem aan en stamelde dat
zij de kaars voor haar vriendin, die net een nare ervaring achter de
rug had, wilde aansteken. Ik kon aan haar hele reactie merken dat
dit haar goed deed, dat het haar lucht en licht gaf om er voor haar
vriendin te zijn.
Kerst in 2021 wordt misschien weer een Kerst in chaos, maar ik
geloof dat wij erop mogen vertrouwen dat juist in die chaos God
heel dichtbij is en ook aan het werk is. Het Kerstverhaal zelf is daar
een voorbeeld van. Midden in het leven breekt God in en wordt
Jezus geboren. Hij die wij het Licht van de wereld mogen noemen
komt op aarde en werpt een nieuw licht op ons leven. Hij zal hoop
brengen, mensen nieuw zicht geven op hun leven en oproepen tot
geloof, hoop en liefde. Dat mogen wij elk moment, ook van elkaar,
verwachten. Of we nu Kerst in avond-lockdown vieren, of niet. Of
we wel of niet gevaccineerd zijn. Of dat er nu wel of niet een kabinet
is. Gods licht komt en wij mogen erop vertrouwen dat er Licht zal
zijn.
Jeugdpastor Peter van der Beek
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Uit de wijk
Bij de kerkdiensten
Let op: voor deze diensten geldt een aanmeldbeleid.
Gezamenlijke viering 12 december
Zondag 12 december is er een gezamenlijke kerkdienst in de
Ontmoetingskerk. Ds. Willemijn van Dijk-Heij en ds. Egbert de Lint
gaan in deze dienst voor. Wil je graag bij deze kerkdienst zijn dan is
het noodzakelijk om je hiervoor aan te melden. Per wijk zijn er dertig
plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden vanaf maandag 6
december door het sturen van een mail naar de kosters. Zij zorgen
dat de aanmeldingen worden gebundeld en op zondagmorgen 12
december bekend zijn in de Ontmoetingskerk.
Wil je erbij zijn? Stuur dan een mail naar: koster@bavo.nl.
Het aantal plaatsen is beperkt maar de kerkdienst is ook online te
volgen via kerkomroep.nl.
Jeugdwerk tijdens gezamenlijke viering
Fijn om als drie wijkgemeentes toch gezamenlijk te kunnen vieren.
Én de kinderen vieren natuurlijk mee! Tijdens deze viering is er een
speciaal programma voor de kinderen. Voor de allerjongsten is er de
gelegenheid om naar de crèche te gaan. Voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd vertellen we een Godly Play verhaal over advent,
want dat is de tijd waarin we leven: we leven toe naar het
Kerstfeest. Dus wil jij eens kennismaken met Godly Play? Of heb je
het door corona al een tijd moeten missen? Wees dan enorm
welkom deze zondag om 10.00u in de Ontmoetingskerk!
Peter van der Beek

Van de Torens geblazen
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Kerstnacht
Het is volop advent, we vieren onze adventsdiensten, steken elke
zondag een kaars extra aan, oefenen de liederen. Maar waar leven
we precies naar toe? Waar bereiden we ons in deze adventstijd op
voor? Theologisch is het al zoeken naar antwoorden ten tijde van
deze pandemie en praktisch is het ook een ingewikkelde tijd. Hoe
kunnen we Kerst vieren, als gemeente, als stad, hoe kunnen we dat
samen doen? Dat is een grote vraag.
Natuurlijk worden er plannen gemaakt. Maar welke regels er op 24
december gelden is ons uiteraard ook nog niet bekend. Daarom
gaan we in de voorbereiding voor de kerstnacht uit van de huidige
coronamaatregelen. En één van die maatregelen is de avondlockdown. Dat betekent dat een viering laat op de avond alleen
zonder kerkgangers kan worden opgenomen en uitgezonden. Dat
voelt niet goed. Daarom hebben we het voornemen om op 24
december om 16.00u een kerstdienst te vieren in de Bavo.
Kerstnacht, maar dan aan het einde van de middag.
Er zijn voor die viering een aantal dingen die goed zijn om te weten:
- Het maximumaantal mensen dat de dienst kan bijwonen is
150. Aanmelden kan vanaf 18 december via de site
www.bavo.nl of via het kerkelijk bureau (tel.nr: 553 20 40).
- De basisregels rondom afstand houden en het dragen van
een mondkapje gelden ook voor deze dienst.
- Er zal helaas geen gemeentezang zijn. Gelukkig zal de
cantorij wel zingen in de dienst.
- De dienst is ook te volgen via onze website of later terug te
zien via kerkdienstgemist.nl.
Als er veranderingen zijn met betrekking tot de kerstnachtdienst
houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief en de site. Dus houd
uw mail in de gaten!
Kerstmorgen in de Nieuwe Kerk
Met een groepje zijn we bezig met de voorbereidingen voor
kerstmorgen. Maar ja, hier hetzelfde liedje als overal: Wat kan en
Van de Torens geblazen
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mag er tegen die tijd?
En tegelijk: Als Kerst het feest is van het licht dat doorbreekt in het
donker, dan hebben we het juist nú nodig om het verhaal van kerst
te horen en te vieren. Dus, als spirituele oefening, zijn we tegen
beter weten in aan het fantaseren over de invulling van de viering.
Marian oefent de komende zondagen tijdens de kindernevendienst
liedjes met de kleintjes (de ouderen blijven in de kerk).
Zondag 19 december wordt er ook ná de dienst geoefend (de 12e is
er een gezamenlijke viering in de Ontmoetingskerk).
En op vrijdag 24 december, hopen we een generale repetitie te
houden, van 14.00u-16.00u in de Nieuwe Kerk.
Het idee is dat we op kerstmorgen het kerstverhaal uit het evangelie
van Mattheüs tot leven wekken. Alle aanwezige kinderen kunnen ter
plekke mee doen, zonder tekst. Liefst verkleed als wijze uit het
Oosten, of als schriftgeleerde rondom Herodes.
Er zullen ook drie profeten zijn, Jesaja, Micha en Hosea. Herodes is
er ook, en natuurlijk een engel en Jozef en Maria. Dus ’t komt
allemaal goed.
Voor deze dienst geldt een aanmeldbeleid. Meld je aan via
www.bavo.nl of via het kerkelijk bureau (tel.nr: 553 20 40).
Marian Stam Tol, Arjen Mulder, Heleen van Leeuwen, Barbara v/d
Pol, ds. Tom de Haan
Oecumenische viering gaat niet door
Helaas hebben we als voorgangers van de oecumenische viering in
de Koepelkathedraal moeten beslissen dat de oecumenische
viering op 16 januari niet door kan gaan vanwege de coronabeperkingen die er op dit moment zijn. 16 januari zal er daarom
gewoon een dienst in de Nieuwe Kerk zijn waarin ds. Willemijn van
Dijk-Heij voor zal gaan.

Van de Torens geblazen
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Van de Wijkkerkenraad
De kerkenraadsvergadering van november hebben we digitaal
gehouden. We keken met elkaar terug op een mooie viering op de
gedachteniszondag. Op de agenda stond ook het toegangsbeleid
voor de kerstnachtdienst. De vraag die voorlag, was of we voor
deze viering moeten afwijken van het uitgangspunt dat onze
vieringen voor iedereen toegankelijk zijn en dat we aan de
kerkgangers geen coronatoegangsbewijs vragen. Dat was een
lastige vraag, zeker als u bedenkt dat de capaciteit substantieel
afneemt als we in de Bavo de 1,5 meter-maatregel moeten
handhaven. Toch hebben we na wikken en wegen besloten om de
kerstnachtdienst, net als alle andere vieringen van onze wijkgemeente, open te stellen voor iedereen. Dit besluit betekende ook
dat voor de kerstnachtdienst een aanmeldbeleid zou gaan gelden
(in verband met het maximaal aantal bezoekers door de 1,5 metermaatregel). Inmiddels is de discussie in deze kerkenraadsvergadering in zoverre achterhaald dat op dit moment vanwege de
coronamaatregelen van een kerstnachtdienst helaas helemaal geen
sprake kan zijn. Elders in dit blad kunt u lezen hoe de kerstvieringen
bij de huidige stand van de coronamaatregelen worden ingevuld.
We hebben ook de begroting voor onze vieringen en voor de
wijkkas voor volgend jaar vastgesteld. Beide vormen een onderdeel
van de totale begroting van de PGH die inmiddels door de AK in
concept is vastgesteld.
Op zaterdag 13 november kwamen we als kerkenraad in de Nieuwe
Kerk bijeen voor een bezinningsdag. Na een meditatieve opening
hebben we ons in groepjes gebogen over de vraag wie wij als
wijkgemeente (willen) zijn. Dat is best een ingewikkelde vraag en
een pasklaar antwoord daarop is na één dag niet te geven. En het is
beslist ook niet een vraag voor de kerkenraad alleen. Als één van de
voornemens uit het nog vast te stellen beleidsplan zullen we er ook
met elkaar over in gesprek gaan.
Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad
Van de Torens geblazen
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Van de ouderenpastor
Theemiddagen gaan voorlopig niet door
Vanwege de oplopende besmettingen en de strengere coronamaatregelen is er besloten om de theemiddagen voorlopig niet door
te laten gaan. Net als u vinden wij, de vrijwilligers en ouderenpastor,
dat heel erg jammer. Voor 16 december hadden we bijvoorbeeld
een feestelijke kerstlunch in gedachten, met ruimte voor muziek en
het zingen van kerstliederen. Kortom: we wilden ink uitpakken!
Maar dat doen we veel liever als we weer met een gerust hart met
een grote groep bij elkaar mogen komen, naast elkaar mogen zitten
en uit volle borst mogen zingen. Voor nu dus helaas voorlopig geen
theemiddagen, maar die gezellige, feestelijke lunch houden we
gewoon tegoed!
Zodra we weer van start gaan met de theemiddag, laten we het u
uiteraard weten!
PS: Om toch een beetje met elkaar in contact te blijven, is het idee
geopperd om een belcirkel te beginnen. Deelnemers van deze
belcirkel krijgen een of meerdere namen toegewezen met wie u
wekelijks telefonisch een praatje kunt maken. Wilt u ook deelnemen
aan deze belcirkel? Laat het dan weten aan ouderenpastor Esther:
06 - 181 54 610, ouderenpastor@pghaarlem.nl

Verslag theemiddag 4 november
Op donderdag 4 november was ds. Bart Baak uitgenodigd als
spreker tijdens de theemiddag. Bart en Guusje hebben in de jaren
’90 ongeveer zes jaar in Dhaka (hoofdstad van Bangladesh)
gewoond en gewerkt. Bart was daar als docent verbonden aan het
theologisch seminarium, om studenten op te leiden tot predikant.
Ademloos hebben we als toehoorders zitten luisteren naar al zijn
verhalen: van de voorbereidingen en taalstudie hier in Nederland,
het wennen aan een heel andere cultuur, het leven daar, en tot slot
ook weer de cultuurshock toen Bart en Guusje terug kwamen in
12
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Nederland. Voor een klein uurtje waanden we ons in Bangladesh:
we toerden met Bart en Guusje mee door de binnenlanden, we
voelden de warmte van het klimaat daar, we proefden de rijst en
curry (met, zo leerden we, alleen wat kip erbij als er iets te vieren
viel), en we zagen de kriebelige letters van het Bengaalse alfabet.
Kortom: ondanks dat we ons lichamelijk in de Nieuwe Kerk
bevonden, waren we in onze fantasie even op reis. We hebben
ervan genoten.
Esther van Bijsterveld

Leerhuis
Het leerhuis in de maand december komt te vervallen. We hopen op
donderdag 27 januari de draad weer op te pakken bij rechter
Simson. We komen bij elkaar in het jeugdlokaal van de Lutherse
Kerk aan de Witte Herenstraat 22 van 10.00 - 11.30 uur.
Hartelijke groet Diane Vonk
Van de Torens geblazen
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Verzoek tot digitale toezegging
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29
januari wordt de actie Kerkbalans gehouden.
Het thema van Kerkbalans 2022 is: ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’. Bij de
actie Kerkbalans benaderen we u jaarlijks om een schriftelijke
toezegging voor de vaste vrijwillige bijdrage aan de kerk.
Wij willen u graag wijzen op de mogelijkheid om via het internet uw
uitnodiging te ontvangen en uw toezegging te doen. Als u zich
hiervoor opgeeft, krijgt u uw uitnodiging voor Kerkbalans niet per
brief maar per e-mail. De e-mail wijst u de weg naar een beveiligde
webpagina van de kerk, waar u uw toezegging kunt doen.
Door een e-mail met het onderwerp ‘Kerkbalans’ te sturen naar
info@bavo.nl met daarin uw naam, woonadres, telefoonnummer en
e-mailadres kunt u via internet deelnemen aan de actie Kerkbalans.
Dit verzoek geldt alleen als u zich hiervoor nog niet eerder heeft
aangemeld. Wie zich eerder aanmeldde, krijgt de uitnodiging
automatisch per e-mail.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens de werkgroep Kerkbalans,
Peter Knij , 023-5402993

Vanuit het Kerkelijk Bureau
Begroting 2022
In de vergadering van de algemene kerkenraad van 25 november jl
zijn de begrotingen van de Protestantse Gemeente Haarlem
besproken en in concept vastgesteld. In de periode van 28
november t/m 7 december liggen beide begrotingen (diaconie en
kerkrentmeesters) ter inzage voor de leden. De begrotingen zijn te
vinden in de kerkgebouwen en op de website www.bavo.nl.Heeft u
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vragen, bezwaren en/of opmerkingen over de begroting dan kunt u
deze sturen naar Clazien Verheul, scriba van de AK. Zij is te
bereiken via mail: cverheul@compaqnet.nl

Licht
Met de nieuwe verlichting van de Grote Kerk is het mogelijk om de
toren van de kerk op verschillende manieren uit te lichten. In de
komende maanden kan het zijn dat de je de toren aantreft in een
andere kleur. Maar wat betekenen die verschillende kleuren dan?
• Op 23 november (de verjaardag van de stad Haarlem) was
het stadswapen van de gemeente Haarlem uitgelicht op de
toren.
• Tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld
tegen vrouwen) en 10 december (inter nationale
mensenrechtendag) wordt er wereldwijd actie gevoerd tegen
geweld tegen vrouwen. In samenwerking met de gemeente
Haarlem dragen we hier aan bij door de toren oranje te laten
kleuren.
• 10 december de internationale dag van de rechten van de
mens en is er de landelijke actie groenlicht2021 waarbij de
toren groen wordt uitgelicht. We doen dit uit solidariteit met
de inwoners van Polen die een groen lichtje voor het raam
plaatsen om de vluchtelingen te laten weten dat ze hier
terecht kunnen voor enige hulp.
• Eind januari kun je de toren in het blauw verwachten.
Wanneer de coronamaatregelen het toelaten vindt er dan
het nieuwe Boringfestival plaats in de stad. Om hier
aandacht voor te vragen wordt de toren twee dagen blauw
aangelicht.
In de maand november is de verlichting in het schip van de kerk
aangepast. De huidige verlichting is prachtige sfeervolle verlichting
maar het lezen van een programma, liturgie of muziek is helaas
lastig met de huidige lichtopbrengst. In november is het systeem
aangepast en hebben we niet alleen mooie sfeerverlichting maar
Van de Torens geblazen
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ook leesverlichting wanneer dat gewenst is.

Foto: Lisanne Kleiterp
Met vriendelijke groet,
Joke Rooseboom
Directeur kerkelijk bureau PG Haarlem

Kliederkerk in de Nieuwe kerk, een terugblik
Ongeveer 30 kinderen waren afgelopen zondag 28 november
samen in de Nieuwe kerk voor weer een nieuwe Kliederkerk. Het
thema van deze creatieve viering op eerste adventszondag was
‘Iedereen telt’. Samen met Jozef en Maria gingen de kinderen op
weg naar Bethlehem om daar geteld te worden. Onderweg hoorden
ze wie er allemaal familie van Jozef en dus ook straks van Jezus
zijn. Ze ontdekten: God is vaak zichtbaar in heel gewone mensen,
ook in jou en mij! Iedereen telt mee. Wat een feest om zo met
gebruik van alle zintuigen samen te vieren!
Ds. Willemijn van Dijk-Heij en jeugdpastor Peter van der Beek
Van de Torens geblazen
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De zegen onder een groot regenboogdoek

Oproep van de autorijdienst
Zoals de meeste wel weten wordt de autorijdienst door een klein
groepje vrijwilligers volgens een vast rooster iedere zondagmorgen
gedaan. Wij proberen iedereen die naar de kerkdienst wil (en dit niet
zelfstandig kan) thuis op te halen. Natuurlijk wordt u ook na a oop
weer veilig thuis gebracht. Tot op heden is het nog steeds gelukt
om iedereen (binnen het gebied) die belt op te halen. Maar omdat
de groep vrijwilligers erg klein is geworden is, om dit in de toekomst
te kunnen blijven doen, versterking nodig. Wij vragen dan ook
gemeenteleden om een aantal zondagen per jaar zich hiervoor in te
zetten.
Het gebied waarin de gemeenteleden worden opgehaald wordt
gemarkeerd door Staten Bolwerk/prinsen Bolwerk, Spaarne,
Haarlemerhout/ Wagenweg en de westelijke Randweg. Wil je ons
team versterken? Neem dan contact met mij op zodat ik je kan
17
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uitleggen wat de bedoeling is.
Een andere vraag is, dat als iemand in de buurt woont van een
bekende uit de kerk en je weet dat deze niet in de gelegenheid is
om zelfstandig naar de kerk te komen, anders dan met de
autorijdienst, hem of haar af en toe mee te nemen als je zelf naar de
dienst gaat. Ook dit zou een enorme steun voor ons zijn. Als je hier
wat voor voelt hoor ik dat graag. Dan kijken wij wie bij jou in de
buurt hier mogelijk voor in aanmerking komt.
Mijn telefoonnummer is 06 - 272 55 945 ook via de mail ben ik te
bereiken h.valk1@hetnet.nl, ik hoor graag van jullie.
Met vriendelijke groet
Herman Valk

Van de wijkdiaconie
We informeren u graag over wat er gebeurd is in november of staat
te gebeuren in december.

ZWO-inzamelactie (Kerk in Actie)
Postzegels, ansichtkaarten, geboortekaarten en oude mobieltjes!
Dit mag allemaal ingeleverd worden tussen 4 en 27 december. In de
Nieuwe Kerk staat een doos onder het tafeltje met de Liedboeken.
Hierin kunt u bovenstaande spullen deponeren. Kerk in Actie
sorteert deze en verkoopt / verhandelt ze op beurzen. Dit levert een
aanzienlijk geld op. Goed voor de zending.
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten, extreme kou of juist ondraaglijke hitte,
onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire
voorzieningen en jarenlang in onzekerheid wachten, dat is de
realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen
opgroeien. Via drie partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met
Van de Torens geblazen
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voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat
vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze
eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen
van o ciële documenten. Op een eigen school kunnen
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en
wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan
alleen reizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op
het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in
Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een
maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en
in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor
persoonlijke verzorging uitgedeeld.
Op de website van Kerk in
Actie vindt u meer informatie
en lmpjes over vier van deze
kinderen. We zullen ze in onze
voorbeden noemen en er ligt
informatie op de gemeentetafel
in de Bavo tijdens de adventsopening op de zaterdagen.
Helpt u mee om deze collecte
tot een succes te maken? Geef
tijdens de adventsweken aan
de kerstcollecte of maak uw
bijdrage over op NL89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie
o.v.v. ‘Geef Licht’, of
doneer online. Hartelijk dank!

Update kerstpakketten
Voor de eerste keer organiseren wij als Bavo en Waalse gemeente
een kerstpakketten actie voor sekswerkers in Haarlem. Hierbij
hebben wij de afgelopen weken beroep gedaan op uw vrijgevigheid
en zijn er heel veel spullen opgehaald. Maar liefst dertig dozen
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worden gevuld en zullen door de organisatie ‘Scharlaken Koord’
uitgedeeld worden aan sekswerkers. Heel veel dank aan alle
gemeenteleden die hebben geholpen.
Met vriendelijke groet, Kasper Koekenbier

Broodbankactie op 11 en 18 december: Hongerigen spijzigen!
De Bavo is tijdens de adventsperiode op alle zaterdagen geopend
van 13.00u en 17.00u. Er zijn doorlopend mooie koren, een
rondleiding en verhalenvertellers.
Traditiegetrouw organiseren we tijdens deze periode de Broodbankactie. Dit jaar op 2 zaterdagen, op 11 en 18 december
Het thema is: ‘hongerigen spijzigen’. Doelend op ónze honger naar
wat je verlangt, wat je mist en wat je nodig hebt. Afgelopen jaar
misten we muziek, theater, lezen, cultuur, samenzijn, verbinding,
spirituele beleving. Tijdens de openstelling hopen we dit weer te
beleven. Uiteraard kun je ook de traditionele, heerlijke Van-Vessembroodjes kopen, daarvan gaat de opbrengst wèl naar de hongerige
maag van mensen: opbouwwerk van Haarlem.
Programma
Opening door Burgermeester Jos Wienen op 11 december om
13.15u gevolgd door een aanstekelijk optreden van Fred Omvlee.
Hij brengt warmte met een geweldig ‘ELVIS’ zangoptreden. Om
15.00u swing je met het ECL. De Masterclass brengt met verve een
Van de Torens geblazen
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Gospel met Spoken Word! Het belooft spectaculair te worden.
Tussendoor heeft u tijd voor de expositieroute door de Bavo: kunst
door de ogen van ‘hongerigen'. De kaart ontvangt u bij de ingang.
De 4e adventsmiddag op 18 december is vanaf 13.00u gevuld met
een speciaal programma. Onze Anton Pauw en rapper Darryl
Osenga starten met een optreden. Rapper met een organist van het
Flentrop-orgel: dat belooft een spannende combinatie! Om 14.45u
spreekt Mildred Hofkes over voeding voor leiders: veranderingsmanagement. Ook is er een wisselende markt met organisaties die
iets betekenen voor de stad.
Denk aan Praatje Pot,
#Voeljijjeookweleens, TucTuc,
Kids-Kledingparadijs, Haarlem
E ect etc. Voor toegang is een
QR-code nodig.
PS: Het mooie Bavo-gedenkboek 2021 is tijdens de Advent
nog tegen de introductieprijs
van € 39,95 te koop.
U kunt zich voor deze dagen
nog aanmelden als vrijwilliger.
Met vriendelijke groet,
Hans Nagelkerke

Première jongerenproject “Voel Jij Je Ook Wel Eens…?”
In aanwezigheid van ruim 50 gasten is donderdag 18 november
‘Voel Jij Je Ook Wel Eens…?’ in première gegaan. Het was een
middag vol verhalen van jongeren en een netwerkborrel achteraf bij
de Schuur in Haarlem. Zowel jongeren (15-25 jaar), ouders, als ook
ouderen tot aan 80+ waren aanwezig. Het welzijn van jonge mensen
is vandaag de dag een ‘hot’ item.
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Frank Wolf van stichting DropInn heette de zaal welkom en was
voor de middag de presentator. In aanloop naar de vertoning van
een aantal video’s sprak Frank over ‘een bijzonder project.’ ,,Wij
volwassenen staan niet altijd stil bij de problemen van jongeren, en
wij willen jongeren door middel van dit platform een stem geven.” In
de daaropvolgende 20 minuten, vertelden de Haarlemse jongeren
Fiona, Robin en Ingmar openhartig over de pijn en moeilijke
momenten in hun leven. Het zijn drie korte verhalen van ongeveer
6/7 minuten, waarin verteld wordt over eenzaamheid, discriminatie
en opgroeien in een gezin dat gebroken is.
Gasten waren positief verrast over het eindresultaat. ,,Dit is mooi
neergezet en de boodschap in beeld is zeer krachtig”, zegt So e
Vriends, directeur van Haarlem E ect. Hierna was er een discussie
met een aantal jongeren, die ook in de video’s hun verhaal deden.
We kunnen terugkijken op een geslaagde start en gaan dit een
vervolg geven.
Met vriendelijke groet, Kasper Koekenbier

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 collectedoelen en de verantwoording van de opgebrachte
collectes vindt u achterin dit blad.
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Protestantse Gemeente
Teken van leven: herstart van de Osnabrückwerkgroep
Als er weer meer ruimte is om elkaar te ontmoeten, biedt dit ook
weer kansen om verbinding te krijgen met onze partnergemeente in
Osnabrück. Er zijn wel steeds persoonlijke contacten geweest, en
een dappere groep etsers heeft Haarlem bezocht.
We willen dan concreet zoeken naar een nieuwe ontmoeting van de
beide werkgroepen en weer een bezoek aan Osnabrück plannen
met een groep uit onze gemeente. De laatste jaren vond dit plaats
op de tweede zondag na Pinksteren.
Hopelijk kunnen we binnenkort daar meer over zeggen. Maar bij
dezen melden we graag dat we de draad weer oppakken.
Namens de werkgroep,
Eva van der Meulen en Jaap Binnema
Rosmarie Ne

Osnabrückeraltar 14e eeuw, Wallrafmuseum Keulen
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Terugblik Alle 7 goed!
Vanuit de werkgroep Vorming & Toerusting, in samenwerking met
Inspirerende Bronnen Schalkwijk, werd deze avond georganiseerd.
Het was een afwisselende talkshow met 7 ‘gasten’, die kokend,
pratend, zingend en zelfs dansend de 7 werken van barmhartigheid
onder onze aandacht brachten. Met verhalenverteller Kees
Posthumus en musicus Dirk Overbeek. De bezoekers in de Nieuwe
kerk hebben genoten.
Rosmarie Ne

Foto’s Peter Saarloos
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Stiltemoment
Dinsdag 23 november was er met het Stadsklooster een
bijeenkomst van alle begeleiders van de stiltemomenten vanuit de
diverse kerken. Vanuit de Grote of St. Bavokerk waren Renate
Kooijmans en ondergetekende aanwezig, samen met mensen uit de
Ontmoetingskerk en de Oosterkerk, de Doopsgezinde Kerk, Hof20,
de Fontijnkerk én de Pelgrimkerk.
Het was heel goed om ervaringen uit te wisselen, en te zien hoe er
op elke plek kleine verschillen zijn in de vorm van de
stiltemomenten. De Bavo trekt, logisch, de meeste mensen.
Wekelijks komen er zo’n 25 mensen. Maar nu we dit een paar jaar
doen, loopt het op de meeste plekken goed. Wat opvalt is dat er
overal een grote groep belangstellenden is, en een veel kleiner
aantal daadwerkelijke bezoekers. Wat ook genoemd werd, is dat het
voor de kerken opvalt, dat de meerderheid van de deelnemers géén
lid van de kerk is. Positief dus, dat er een ándere groep mensen
aangesproken wordt. Maar ook wel opvallend dat kerkleden zich
dus niet zo aangesproken voelen door stiltemomenten in hun eigen
kerk. Wat zegt dat over ónze spiritualiteit? Kortom. Goede vragen
om bij stil te staan. En als stadsdominee ben ik ook wel trots dat
wat vanuit de Bavo is begonnen, nu zo is uitgegroeid. Dit laatste
jaar vooral ook dankzij projectleider Judith van der Wild en Noortje
Meulenkamp die de communicatie van Stadsklooster doet.
Ds. Tom de Haan
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Het Stadsklooster organiseert

Kloosterwandeling Haarlem
Laat je verrassen door de rijke kloostergeschiedenis van Haarlem.
De stadsgidsen van het Gilde Haarlem hebben een mooie route
voor je uitgestippeld en staan stil bij gebouwen die vroeger dienden
als klooster. Ook wordt er verhaald over de vroegere waarden van
een klooster in een stad.
Haarlem was vóór de Reformatie een stad van kloosters. In de 15de
eeuw waren er meer dan twintig in de binnenstad gelegen. Een
vijfde gedeelte van het grondgebied van de stad was
kloosterterrein. Vandaag de dag zijn de kloosters verdwenen, maar
het monastieke leven, waar het veelal gaat om eenvoud, rust en
schoonheid, spreekt kennelijk tot de verbeelding en trekt mensen
aan. Op 19 december van 14.00 uur tot 15.30u vanaf de Grote Kerk
Tickets € 5 te koop via www.stadskloosterhaarlem.nl.
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Ingezonden
Verhalenhuis Haarlem programma december
Het gehele programma van december vindt u op de website:
verhalenhuishaarlem.nl. Kijkt u voor de actuele aanvangstijden ook
op deze website. Hieronder worden een aantal activiteiten
toegelicht.
Do 16 december 14.30
De ster achterna
€ 10,00
In deze lezing neemt kunsthistoricus Michiel Kersten u mee door
het Kerstverhaal langs de hoogtepunten uit de Europese kunst
tussen circa 1200 en 1700. De nadruk ligt op werk uit Italië. Veel
aandacht is er ook voor de zogeheten Vlaamse primitieven en
daarnaast is er aandacht voor enkele werken van NoordNederlandse kunstenaars als Rembrandt en Jan Steen. De
verbeelding van de geboorte van Christus en de daarbij behorende
aanbidding van herders en de koningen behoort tot de meest
geliefde onderwerpen in de westerse kunst. Vooral in de prent- en
schilderkunst zijn er ontelbare vervaardigd tussen 1000 en 1700.
Vele beroemde voorbeelden kennen wij van de kerstkaarten die wij
ieder jaar verzenden en ontvangen.

27

dec. ’21 / jan. ‘ 22

…	

u	

Van de Torens geblazen

zo 19 december 16.00
Nine Lessons & Carols met Haarlem Voices
€12,50
Het licht gaat uit, het koor komt binnen, kaarsen in hun hand,
zingend ‘Once in Royal David’s city’. Overgewaaid uit Engeland:
Nine Lessons & Carols. Met afwisselend Engelse Carols,
Nederlandse kerstliederen om mee te zingen en ‘Lessons’ die ook
dit jaar op vernieuwende wijze worden gebracht. Kerstkind, vrede
op aarde. Met misschien wel het beste koor van Haarlem: Haarlem
Voices o.l.v. Sarah Barrett. Teksten: Marianne Veefkind, orgel: Aart
Jan Huizing
di 21 december 15.00u
Jazzy tributeconcert in kerstsfeer
€ 12,00
In deze ode aan George Michael en Eva Cassidy zingt Anita
Sanders in kerstsfeer prachtige jazzy covers van deze artiesten.
Onder begeleiding van harpiste Annelies Kole en gitarist Hans van
Gelderen zijn er krachtige en liefdevolle vertolkingen gearrangeerd
van o.a. I know you by heart en Over the rainbow van Eva Cassidy
en van George Michaels Cowboys and Angels en You’ve been
loved.
do 23 december 14.00
Film The Christmas Candl € 7,50
Kwalitatief hoogstaande kerst lm in Charles Dickens stijl voor de
hele familie.
Diep weggeborgen op het Engelse platteland ligt het pittoreske
dorp Gladbury. Het verhaal gaat dat de dorpskaarsenmaker één
keer in de 25 jaar bezoek krijgt van een engel die een van de
kaarsen aanraakt. Degene die deze kaars op kerstavond aansteekt,
ontvangt een wonder. Maar in 1890 lijkt daar een einde aan te
komen door de komst van elektriciteit. Met de aanstelling van de
nieuwe dominee David Richmond ontdekken de dorpsbewoners
een nieuwe vorm van wonderen: goede daden doen en vriendelijk
zijn voor de ander.
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Collectes
Opbrengsten
Datum

Diaconie

Kerk

3 oktober

€ 80,17

€ 66,30

17 oktober

€ 113,60

€ 83,10

24 oktober

€ 86,35

€ 367,80

31 oktober

€ 230,70

€ 269,62

7 november

€ 232,45

€ 231,10

14 november

€ 110,50

€ 265,84

21 november

€ 143,95

€ 321,70

28 november

€ 125,70

€ 110,60

Collectedoelen
5 december

1e Diaconie - Provinciale Stichting Vrouwen
Pastoraat Seksualiteit Geweld
2e Kerk - Pastoraat nieuwe stijl

12 december

1e Diaconie - ZWO-project in Malawi
2e Kerk

19 december

1e Diaconie - Wereldhuis van Stem in de Stad
2e Kerk

24 december

Eén collecte
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25 december

1e Diaconie - Kinderen in de Knel
2e Kerk - Pastoraat nieuwe stijl

26 december

1e Diaconie
2e Kerk

2 januari

1e Diaconie - Zending
2e Kerk

9 januari

1e Diaconie - Aanloopcentrum Stem in de Stad
2e Kerk

Volgend kerkblad
De uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad (tweede helft
januari / februari):

donderdag 6 januari 2022
Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig aan te leveren. Bij voorkeur per email, fysieke post en adreswijzigingen voor postadressen s.v.p. per
adres kerkelijk bureau.
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Contact
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 - 248 82 300
06 - 233 52 870
koster@bavo.nl

Wijkkerkenraad

Stéphan Thijs
(voorzitter)

voorzitter@bavo.nl

Gert Dannenberg
(Scriba)

06 - 274 81 031
scriba@bavo.nl

Wijkpredikant

ds. Willemijn van Dijk- 06 - 128 74 781
Heij
predikant@bavo.nl
di-middag en woe vrij

Ouderenpastor

Esther van Bijsterveld

06 - 181 54 610
ouderenpastor@pghaarlem
.nl

Jongerenpastor

Peter van der Beek

06 - 523 22 741
jeugdpastor@pghaarlem.nl

Diaconaal werker

Kasper Koekenbier

06 - 252 31 544

Missionair
predikant

ds. Tom de Haan

06 - 164 74 041
tjdhaan@gmail.com

Oude Bavo
Cantorij

Anton Pauw
(cantor)

06 - 153 78 374
NL26 INGB 0005 5151 66
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Protestantse
NL 29 RABO 0373 7114 33
Gemeente Haarlem voor bijdragen en overige zaken
Wijkkas

Lodewijk Houtho
(penningmeester)

06 - 412 19 636
wijkkaswijkgemeentecentr
um@gmail.com
NL23 INGB 0000 5985 81
Prot. Gem. HaarlemCentrum

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 &
Kindernevendienst

Barbara van de Pol

06 - 220 54 507
barbaravandepol@gmail.co
m

Autorijdienst

Herman Valk
(coördinator)

524 06 48

Publiciteit

Nelleke Bouma

n.bouma61@gmail.com

Redactie kerkblad

José van Ophem

06 - 409 41 233
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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