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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 

Onderstaande kerkdiensten zijn onder voorbehoud, voor de actuele 
planning kunt u de website bavo.nl raadplegen.
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Zondag 16 januari 
Nieuwe Kerk via 
kerkdienstgemist.nl 
10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij

Zondag 23 januari 
Oosterkerk via 
kerkomroep.nl

10.00u

Ds. J.C. Bos

Zondag 30 januari 
Ontmoetingskerk via 
kerkdienstgemist.nl

10.00u

Ds. K. Bras

Zondag 6 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Werelddiaconaat - gezamenlijke dienst 
met Lutheranen

Ds. W. Van Dijk-Heij

Crèche, Kindernevendienst (alleen 
jongste groep)


Zondag 13 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. F.J.E. de Lint

Crèche, Kindernevendienst, OJ


https://kerkdienstgemist.nl/stations/2211-Nieuwe-Kerk-Haarlem
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2393-Oosterkerk-Haarlem
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279
http://bavo.nl


 

Gemeentetafel tijdens de adventsopenstelling 
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Zondag 20 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

Ds. B.A.M. Luttikhuis

Crèche, Kindernevendienst

Zondag 27 februari 
Nieuwe Kerk 10.00u


Pastor J. van den Bogert

Crèche, Kindernevendienst, OJ

Zondag 6 maart 
Nieuwe Kerk 10.00u

1e zondag 40-dagentijd 

Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, Kindernevendienst




De kracht van het gebouw 
Via mijn collega ds. Tom de Haan kreeg ik de tip om het boek ‘De 
kerk is fantastisch’ te lezen. Het boek is geschreven door de 
Rooms Katholieke Belgische hoogleraar kerkelijk recht, 
televisiemaker en columnist Rik Torfs. 

De titel klinkt een tikje ironisch: ‘De kerk is fantastisch’. Er zijn maar 
weinig mensen die dichtbij het kerkelijk vuur zitten en dat nazeggen. 
Ofwel ze vinden de kerk niet bepaald fantastisch, want de kerk is 
log, traag, niet relevant genoeg, ofwel ze gebruiken meer verheven 
termen als ‘lichaam van Christus’, ‘communio’ of ‘volk van God’. 
Maar ‘fantastisch’ dat hoor je weinig kerkgangers zeggen, laat staan 
theologen. Het klinkt als een grap, maar de schrijver bedoelt het 
geenszins zo. 

De titel maakte mij nieuwsgierig. De kerk is fantastisch. Misschien is 
het wel zo. Want denk de kerk eens weg. Stel je voor dat er in geen 
enkele stad een kerk zou staan waaromheen een centrum gebouwd 
is. Dat geen enkel dorp een toren had die trots boven de huizen 
stak, naar boven wijzend. Ik krijg daar een heel leeg gevoel bij. Wat 
zouden we dan in hemelsnaam in het centrum van onze steden en 
dorpen plaatsen?

Het boek van Torfs bespreekt onder andere de kerk als gebouw. Als 
je protestants bent, ben je al gauw geneigd om te zeggen: het gaat 
niet om het gebouw, het gaat om het evangelie en de mensen. De 
kerk is enkel een hoop stenen die in dienst staat van het evangelie. 
Katholieken hebben over het algemeen meer oog voor het decor 
waarin hun missen gevierd worden. Waar protestanten hun kerken 
soms duiden als ‘bidschuren’ zien katholieken hun kerken als plek 
waar God woont. 

Als protestant kun je je verbazen wanneer mensen zich drukker 
maken over de plaatsing van de stoelen dan de erkenning van 
godsdienstvrijheid of het belang van missionair zijn. Maar dan doe 
je die mensen te kort volgens Torfs. Hij zegt dat geloof voor veel 
mensen samenhangt met rituelen en gebouwen.  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En niet met theologische ideeën die soms stokoud en onbegrijpelijk 
kunnen zijn. 

Als het waar is wat Torfs zegt, dan is het kerkgebouw als gebouw 
van groot belang. En ik denk dat je dat ook kunt voelen als je in de 
Bavo rondloopt of in de Nieuwe kerk. Het zijn kerken. Ze doen zich 
niet anders voor. Het zijn ruimtes voor wie maar binnen wil lopen. 
Zonder iets van hen te willen. Ze willen alleen maar ruimte bieden.  

Die openheid van geest kan zelfs de meest gastvrije theologie niet 
bieden. Theologie wil altijd meer. Torfs zegt daarover: ‘Zelfs als ze 
(de theologie) je vrijlaat in je gedachten, wil ze daar eerst keurig de 
nadruk op leggen. Dat is al te veel. Iemand die komt vertellen dat je 
vrij mag zijn, beperkt die vrijheid door zich het recht toe te eigenen 
haar te schenken. Een kerkgebouw laat meer vrijheid dan gelijk 
welke leer.’ 

Torfs legt in zijn boek de stelling neer dat het gebouw sterker is dan 
de theologie. Die gedachte intrigeert mij. Ongelooflijk vervelend 
voor een dominee om te horen natuurlijk, maar aan de andere kant 
ook wel troostend gezien de schoonheid van onze kerken in 
Haarlem. En troostend omdat er al zo hard gewerkt wordt om ze 
toegankelijk te houden voor de mensen in de stad.  

Theologie is in de ogen van sommigen wellicht een nutteloze 
bezigheid. En bezig zijn met geloof is voor veel mensen achterhaald 
en irrelevant. En toch geloof ik dat zelfs de meest seculiere 
Haarlemmer trots is op de Bavo en dat er maar weinig mensen blij 
worden als er in de Bavo een groot warenhuis geopend zou worden. 

Want het is van belang dat er midden in de stad een gebouw staat 
waar iedereen naar binnen kan. Om te bidden, om te luisteren naar 
de stilte, om een kaarsje te branden, om een wandelingetje te 
maken of om gewoon even te zitten en niets te doen. Een plek waar 
je je verbonden kan voelen met het leven zelf. 

Als het zo is dat het gebouw sterker is dan de theologie, dan 
moeten de kerken altijd open zijn. Toegankelijk voor iedereen, zodat 
iedereen de gastvrijheid van het evangelie kan ervaren.
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De Bavo is in coronatijd op werkdagen open van 12.00u - 14.00u. Is 
het gebouw sterker dan de theologie? Ga er eens heen en neem de 
proef op de som. 


Ds. Willemijn van Dijk-Heij




Gebed aan het begin van een nieuw jaar 
Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:

laat mij liefde brengen waar haat heerst,

vergiffenis waar fouten worden gemaakt,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,

waarheid waar de leugen regeert.


Laat mij geloof schenken aan wie twijfelt,

hoop aan wie wanhoopt,

licht aan wie in het duister verkeert,

vreugde aan wie bedroefd is.


Heer, help mij

niet zozeer zelf gelukkig te worden,

als wel anderen gelukkig te maken,

niet zozeer zelf begrepen te worden,

als wel anderen te begrijpen,

niet zozeer zelf getroost te worden,

als wel anderen te troosten,

niet zozeer zelf geliefd te worden,

als wel anderen lief te hebben;


want als ik geef, zal mij gegeven worden

als ik vergeef, zal mij vergeven worden,

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.


Vrije vertaling van het gebed dat in de traditie toegeschreven is aan Franciscus van 
Assisi (circa 1182-1226). Bron: tijdschrift Oikomene
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Uit de wijk 

Bij de kerkdiensten 
Op het moment van schrijven verkeren we nog steeds in een harde 
lockdown. In de Algemene Kerkenraad is besloten dat de 
samenwerking op het gebied van de diensten voortgezet wordt tot 
in ieder geval, eind januari. Dat maakt het overzicht voor de 
komende diensten als volgt: 


Zondag 16 januari: ds. Willemijn van Dijk vanuit de Nieuwe Kerk, te 
volgen via kerkdienstgemist.nl

Zondag 23 januari: ds. J.C. Bos vanuit de Ontmoetingskerk te 
volgen via kerkomroep.nl

Zondag 30 januari: ds. Kick Bras vanuit de Oosterkerk te volgen 
via kerkdienstgemist.nl

Zondag 6 februari: is in de Nieuwe Kerk de jaarlijkse ZWO dienst, 
die traditiegetrouw met de Remonstranten en de Lutheranen 
gevierd wordt. Hoe het dit jaar vorm zal krijgen is nog even 
afwachten. Voorgangers in de dienst zullen zijn ds. S. du Croo en 
ds. S. van Kammen. 

Op zondag 6 februari zal ook de bevestiging van ds. A. Sprotte in 
de Ontmoetingskerk zijn. Ds. Willemijn van Dijk zal als consulent  
haar verbinden aan de wijkgemeente. 


Hoe de diensten in februari er verder uit zullen zien, zal afhangen 
van de dan geldende maatregelen. Hopelijk kunnen we weer met 
elkaar samen vieren. Uiteraard zullen we de diensten dan volgens 
het preekrooster weer oppakken. 


Zondag 6 maart start de veertigdagentijd. In het volgende kerkblad 
hoort u meer over op welke wijze we daar aandacht aan zullen 
besteden. 
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Bavo Podcastvieringen januari 2022 
Met de gezamenlijke digitale vier-
ingen, ontstaat er ruimte om ook 
weer ándere vormen van vieringen 
op te pakken, zoals de Podcast-
vieringen. Voor de laatste drie 
zondagen van januari, nodigt ds. 
Tom de Haan elke keer een gast uit 
om in gesprek te gaan over een 
bijbeltekst. Hij nodigt daarbij drie 
gasten uit, waarvan hij hoopt dat ze 
ook kunnen: Judith van der Wildt, 
sinds een jaar projectleider van het 

Stadsklooster, Joost van den Boogert, pastoraal manager Stem in 
de Stad én ds. Anette Sprotte die op 6 februari in de 
Ontmoetingskerk bevestigd wordt als nieuwe predikant van de 
Protestantse Gemeente Haarlem. De muziek zal voor trouwe 
luisteraars bekend zijn, want het is zonde om het mooie materiaal 
dat we met Anton Pauw en leden van de Oude Bavo Cantorij in het 
begin van de crisis opnamen niet nóg een keertje te gebruiken. 


Je vindt de afleveringen via de podcastapp op Iphone of Ipad, of je 
Spotify app. Luisteren via de computer kan ook via deze link: 
www.buzzsprout.com/1002304 


Afwezigheid ds. Willemijn van Dijk  
Van 19 februari tot en met 26 februari heb ik vakantie en hoop ik 
een poosje met het gezin Texel te bezoeken. 

Voor dringende pastorale zaken kunt u in die week contact 
opnemen met onze ouderenpastor Esther van Bijsterveld. 


Ds. Willemijn van Dijk-Heij
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In memoriam Selma Kraan  
In de week van 13 december is 
Selma Kraan overleden. Selma is 73 
jaar oud geworden. Ze was van 1995 
tot 2013 werkzaam op het kerkelijk 
bureau. Na haar pensionering in 
2013 is zij actief betrokken gebleven 
als vrijwilliger in de Grote Kerk. 
Iedere zaterdag zorgde zij ervoor dat 
zowel de kerk als de winkel waren 
geopend voor de bezoekers van de 
kerk. Gedurende de dag werden 
bezoekers gekoppeld aan rond-
leiders in de kerk en zorgde ze er 
naast haar werkzaamheden in de 
winkel voor dat er lunchconcerten 

konden plaatsvinden. Aan het eind van de dag werd alles weer 
afgesloten en dronk zij nog graag een glaasje samen met enkele 
andere trouwe vrijwilligers. Selma was met haar zwarte haar, 
strenge blik en zeer directe communicatie een markante 
verschijning in de Grote Kerk. 

De kerk was een belangrijk deel van haar leven. Zij hield graag 
contact met andere betrokkenen rondom de Bavo, maar altijd op 
gepaste afstand. Berichtjes en telefoontjes werden direct 
beantwoord en zeer gewaardeerd, maar haar huis in Santpoort 
Noord was haar persoonlijke plek waar zij niemand toeliet. Dit 
maakte dat het leven voor haar soms ook eenzaam was. In haar 
eigen huis is zij alleen en geheel onverwachts overleden. 

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden. Op woensdag 
22 december is er een korte herdenkingsbijeenkomst geweest in de 
Grote Kerk. Selma zal in en rondom de Grote Kerk zeer gemist 
worden. 


Joke Rooseboom en ds. Willemijn van Dijk 
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Van de Wijkkerkenraad 
De laatste kerkenraadsvergadering van 2021 waren Anneke Abma 
en Anton Pauw te gast om met ons het afgelopen seizoen van de 
zomeravonddiensten te evalueren en vooruit te kijken naar de 
plannen voor het komende seizoen. Hoewel de zomer nog ver weg 
lijkt, staan de voorbereidingen voor de zomeravonddiensten alweer 
op stapel. De commissie heeft mooie ideeën gepresenteerd voor 
het nieuwe seizoen, waarbij ook wel weer rekening wordt gehouden 
met (deels) digitale vieringen. Daarom staat een videoverbinding 
met het hoogkoor op het verlanglijstje. Ook wordt nagedacht hoe 
met digitale vieringen de inkomsten kunnen worden vergroot om zo 
toch met een sluitende begroting voor deze vieringen te kunnen 
werken. 
Het tweede deel van de vergadering is het conceptbeleidsplan voor 
de PGH besproken. Tony Jansen was namens de beleidsplan-
commissie aanwezig om waar nodig een toelichting te geven op de 
beleidsvoornemens. Ds. Egbert de Lint was aanwezig namens de 
Algemene Kerkenraad. Aan de hand van een overzicht van die 
voornemens konden de kerkenraadsleden per onderwerp hun 
reactie geven. We spraken af dat we het plan op vergelijkbare wijze 
met de gemeenteleden zouden bespreken tijdens een bijeenkomst 
in de Nieuwe Kerk na afloop van de kerkdienst van 16 januari 
aanstaande. Inmiddels is dat door de lockdown niet meer mogelijk. 
Daarom zult u het conceptbeleidsplan in een aparte mailing 
toegestuurd krijgen en zal daarbij uiteraard ook worden aangegeven 
hoe u uw reactie op de beleidsvoornemens kunt doorgeven.


Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad
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Kerkbalans 2022 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen' 
Zoals hierboven genoemd is het landelijke 
motto van de actie Kerkbalans 2022 ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. In de 
door u te ontvangen folder leest u hoe ds. 
Tom de Haan, Peter van der Beek en Esther van Bijsterveld de 
woorden ‘vandaag’ en ‘morgen’ uit het thema met elkaar verbinden. 

Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van zaterdag 15 januari tot en 
met zaterdag 29 januari. 
Deze jaarlijkse actie is bedoeld om de kerk financieel te kunnen 
laten ‘draaien’. De kerk is afhankelijk van wat u en ik bijdragen: voor 
de salarissen, gebouwen, energiekosten, enz.

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

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

De werkgroep kerkbalans 2022 wenst de vele vrijwilligers veel 
succes bij het verspreiden van de brieven. U wordt / bent reeds 
benaderd door uw coördinator. Heel veel dank voor uw 
medewerking!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij: het 
Kerkelijk bureau, Oude Groenmarkt 23, 2011HL Haarlem, 023 - 553 
20 40; info@bavo.nl of bij: Peter Knijff, kerkrentmeester; 023-540 29 
93; pnknijff@gmail.com. 


De werkgroep Kerkbalans 2022
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Van de wijkdiaconie 
Kerstpakketten voor sekswerkers in Haarlem 
Samen hebben we 30 kerstpakketten gevuld die uitgedeeld werden  
door de organisatie Scharlaken Koord onder vrouwen werkzaam als 
sekswerker in Haarlem. Heel veel dank aan alle gemeenteleden die 
hebben geholpen de pakketten te vullen.


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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Fototerugblik inpakken brood voor de broodbank-actie 

Zaterdag 11 december brood inpakken voor broodbank 
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Protestantse Gemeente 

Vorming & Toerusting 
We kijken terug op een paar mooie avonden in het najaar: 
waarschuwende woorden van Maurits Groen, enthousiaste uitleg bij 
de NBV21 en een mooie voorstelling over de werken van 
barmhartigheid. 
Voor de komende maanden is het onduidelijk wanneer we weer iets 
kunnen organiseren. We wachten de ontwikkelingen af en zullen u 
uitnodigen voor een inspirerende avond zodra dat weer kan.


Clazien Verheul

 

Van de Algemene Kerkenraad 
vergadering 25 november 2021 
De vergadering van november was traditiegetrouw gedeeltelijk aan 
de kerkelijke financiën gewijd: Spaarnefonds, kerkrentmeesters en 
diaconie.  
Het Spaarnefonds werkt met het vermogen dat mevrouw De Haan 
ruim 100 jaar geleden naliet. Zij heeft bepaald dat het geld bedoeld 
is voor ‘de armen ten oosten van het Spaarne’, maar ook dat 
diakenen geen zeggenschap over het fonds mogen hebben. Bij dit 
gedeelte van de AK-vergadering, waarin de jaarrekening van het 
fonds is goedgekeurd, waren dan ook geen diakenen aanwezig. 
In de begroting van de PGH zijn de kerkrentmeesters ervan 
uitgegaan dat de verliezen door corona in 2022 zullen meevallen. 
Maar de cijfers laten wel zien dat er aan bezuinigingen niet te 
ontkomen valt, vooral in een vooruitblik naar de komende jaren.  

Van de Torens geblazen 15 jan./febr. ‘ 22



Toch, wordt er bij de bespreking opgemerkt, moeten we niet 
vergeten dat de kerk wel veel kost maar ook veel doet, al is dat 
rendement niet in cijfers uit te drukken.  
De begroting wordt voorlopig vastgesteld - tot half december krijgt 
de gemeente de tijd om de stukken in te zien en te reageren. Ook 
de begroting van de diaconie wordt na bespreking voorlopig 
vastgesteld.

Dan ligt opnieuw het beleidsplan voor de komende jaren op tafel. 
Het plan is aangepast na het commentaar van de AK in september. 
Na opnieuw enige discussie en vragen wordt besloten dat het plan 
nu in de wijkkerkenraden en de wijkgemeenten besproken kan 
worden. Het gesprek over de toekomst van de kerk is in de wijken 
al begonnen, in twee bijeenkomsten met Remmelt Meijer. 

Kortere bespreekpunten zijn het jaarplan voor het jeugdwerk, het 
middaggebed in de Bavo en de coronamaatregelen. 
Jeugdpastor Peter van de Beek heeft een jaarplan voor zijn werk 
ingediend. Door corona zijn er veel beperkingen, maar hij probeert 
het jeugdwerk in alle wijken zo goed mogelijk vorm te geven.  
De activiteiten van Grote Kerk door de Week komen nog eens ter 
sprake: om te beginnen zal het middaggebed in de Bavo voortaan 
door de PGH georganiseerd worden. 
Voor alle drie de kerken wordt hetzelfde coronabeleid afgesproken: 
bij kerkdiensten geen aanmelding, geen QR-controle, geen 
registratie, wel 1.5 m afstand en mondkapje op bij het lopen; bij 
andere bijeenkomsten wel een controle van de QR-code. En voor 
de gemeenschappelijke dienst op 12 december zal wel aanmelding 
noodzakelijk zijn omdat er onder corona maximaal 90 bezoekers in 
de Ontmoetingskerk welkom zijn. Maar zoals wel vaker zijn deze 
afspraken intussen achterhaald en zijn we sinds half december weer 
aangewezen op digitale vieringen. Bij het verschijnen van dit 
kerkblad zal de situatie misschien weer anders zijn.

Tenslotte zijn er mededelingen uit de wijken. In Oost zal ds. Egbert 
de Lint op 22 januari zijn 25-jarig jubileum als predikant vieren.  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In Schalkwijk zal ds. Annette Sprotte op 6 februari bevestigd 
worden als wijkpredikant. Daarmee stopt ds. J. Bos, die op 25 
januari 50 jaar predikant is, met zijn bijstand aan het pastoraal team. 


Clazien Verheul (scriba van de AK)

 

Identiteit 
Vanuit de Algemene Kerkenraad is een commissie ‘identiteit’ in het 
leven geroepen. Het is één van de voornemens uit het concept 
beleidsplan waarmee alvast een start gemaakt kan worden, omdat 
we er eigenlijk al jarenlang geen werk van hebben gemaakt. En dat 
terwijl alle keuzes die we als Protestantse Gemeente Haarlem 
maken, altijd ook te maken hebben met onze visie en identiteit. 
Daarom is het idee om in het nieuwe beleidsplan wel stappen te 
zetten als organisatie, maar vooral ook om méér tijd te nemen voor 
een traject van gezamenlijke visievorming en identiteit. Daar was in 
de aanloop naar dit beleidsplan nauwelijks ruimte voor. Welnu, de 
commissie ‘identiteit’ mag voor dit traject de invulling bedenken. 
Binnenkort komen we voor het eerst bij elkaar. Philie Burgers, 
Daniëlle Leder, Stéphan Thijs, Peter van der Beek en onder-
getekende. Maar we willen juist graag iedereen die wil betrekken bij 
dit proces rond identiteit. Daarom hoop ik de komende tijd met dit 
soort berichten u als lezer ook mee te nemen in gedachten rond 
identiteit en kerk. 


‘Identiteit’ is ook de titel van een boek dat de psychiater Paul 
Verhaeghe alweer tien jaar geleden schreef. Op de achterflap staat: 
"Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neo-
liberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de 
maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals 
altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt 
op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn.  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De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het 
leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De 
mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en 
betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden." 


Ook wij zouden graag een ‘succesvolle’ kerk willen zijn. Logisch. 
Die wens is geheel in overeenstemming met onze tijd en cultuur. 
Maar onze roeping als kerk ligt ergens anders. In hetzelfde citaat 
raakt Verhaeghe daar ook aan: "De liefde is moeilijk te bereiken en 
betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.”  Ik hoop 
dat we de kerk niet zien als een kant en klare oplossing voor al onze 
zinvragen, maar als gemeenschap waarin en waarmee we zin en 
betekenis zoeken. Een gemeenschap waarin we zoeken naar een 
goede omgang met de vragen van onze tijd. Ik heb het sterke 
vermoeden dat er veel Haarlemmers zijn die ernaar verlangen om 
daar deel van uit te maken.


ds. Tom de Haan




Ingezonden 

Interreligieuze leeskringen 
Interreligieuze leeskringen - een wens en voornemen van het 
HPRL 
HPRL staat voor Haarlems Platform voor Religie en Levens-
beschouwing. Wij zijn binnen het Haarlemse actief sinds 2013. Wij 
beschouwen ons als de erfgenamen van het HBR, het Haarlems 
Beraad van Religies. Dat HBR is in 2008 in het leven geroepen door 
wijlen en nog steeds alom gewaardeerde Jurjen Beumer, de 
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oprichter en nog vele jaren daarna de dynamische en sociaal 
bewogen directeur van Stem in de Stad. Na het verscheiden van 
Jurjen is het HBR overgegaan in het HPRL. 

U kunt meer te weten komen over het HPRL, over zijn bestuur en 
over wat het gedaan heeft, nu doet en nog wil gaan doen, via de 
website hprl.nl .

Sedert augustus 2019 hebben wij aan een aantal kerkelijke en 
religieuze instellingen in Haarlem en omgeving het voorstel gedaan 
om interreligieuze leeskringen op te zetten, en hen gevraagd 
daaraan mee te komen werken. De uitwisselingen daarover zijn nog 
steeds gaande. Ons staat daarbij voor ogen om de religieuze 
gedachte en inspiratie binnen de Haarlemse samenleving en onder 
de bewoners van Haarlem en omgeving een nieuwe impuls te 
geven.Want dat is hard nodig vinden wij.

Wij bevelen dit project van harte in uw aandacht aan. Wij hopen op 
u! Vraag de beschrijving ervan bij ons aan en neem er over contact 
met ons op.


Hoogachtend, het HPRL

Jaap-Willem Hutter, voorzitter. Ernest Spronck, secretaris. Jan 
Seeleman, penningmeester. Wim Blűm, bestuurslid.

P/a: Ernest Spronck, Zwanenburgplantsoen 15, 2012 GS Haarlem.

T: 023-531 63 65 M: 06 38 11 44 52; smcespronck908@gmail.com
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Collectes 

Opbrengsten 

Collectedoelen 

Datum Diaconie Kerk

5 december € 127,80 € 97,21

19 december € 45,00 € 451,05

26 december € 146,00 € 361,00

16 januari 1e Diaconie 

2e Kerk - Toerusting voor werkers in de kerk

23 januari 1e Diaconie

2e Kerk - Missionair werk

30 januari 1e Diaconie  - LEPRAzending

2e Kerk - Catechese & Educatie - Sirkelslag: 
Interactief aan de slag met de Bijbel

6 februari 1e Diaconie - Werelddiaconaat - ZWO-project in 
Malawi 

2e Kerk

13 februari 1e Diaconie  - Nepal: Meer werkgelegenheid voor 
jongeren

2e Kerk

20 februari 1e Diaconie

2e Kerk

Van de Torens geblazen 20 jan./febr. ‘ 22



Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad (maart):


donderdag 24 februari 2022 

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig aan te leveren. Bij voorkeur per e-
mail: vdtg@bavo.nl. Fysieke post en adreswijzigingen voor post-
adressen graag per adres kerkelijk bureau: Grote Markt 22, 2011 RD 
Haarlem.


 

27 februari 1e Diaconie - Kinderkringloopwinkel ‘Kids Kleding 
Paradijs’ 

2e Kerk

6 maart 1e Diaconie - 40dagentijdcollecte: Rwanda; Met 
zusters werken aan gezond eten 

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 - 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-
Heij

06 - 128 74 781

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

Kasper@diaconiehaarlem.nl

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

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 - 412 19 636

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 & 
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 

mailto:wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com
mailto:info@diaconiehaarlem.nl
mailto:marianne@hes-immink.nl
mailto:barbaravandepol@gmail.com
mailto:n.bouma61@gmail.com
mailto:kerkblad@bavo.nl
mailto:info@stemindestad.nl
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