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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 
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Zondag 3 april 
Nieuwe Kerk 10.00u


Ds. G.J.D. de Haan

Crèche, Kindernevendienst


Zondag 10 april 
Lutherse Kerk 10.30u

Palmzondag 
Ds. W. Van Dijk-Heij

Crèche, Kindernevendienst, OJ

Donderdag 14 april 
Grote Kerk 18.00u

Avondmaal


Lutherse Kerk 19.30u

Avondmaal

Witte Donderdag 
Gezamenlijke voorgangers


Ds. S. van Kammen

Vrijdag 15 april 
Grote Kerk 19.30u


Lutherse Kerk 19.30u

Goede Vrijdag 
Gezamenlijke voorgangers


Ds. S. van Kammen

Zaterdag 16 april 
Grote Kerk 22.00u


Avondmaal

Stille Zaterdag - Paaswake  
Gezamenlijke voorgangers m.m.v. de 
Oude Bavo Cantorij 

Zondag 17 april 
Nieuwe Kerk 10.00u


Paasontbijt 8.45u

Pasen 
Ds. W. Van Dijk-Heij

Crèche, Kindernevendienst



 

Een opstandingservaring, oftewel: Paulus had 
gelijk 
In 2017 was ik in Griekenland samen met een groep 
gemeenteleden uit Leidschendam. Samen volgden wij het spoor 
van de apostel Paulus in Griekenland. We bezochten de 
doopplaats van de eerste Europese christen, Lydia. We liepen 
door de ruïnes van de stad Phillipi waar we de overblijfselen van 
de gevangenis zagen waar Paulus in gezeten heeft. We 
bezochten uiteraard Athene en de Acropolis met al haar tempels. 
We lazen uit de bijbel aan de voet van de Areopagus over de 
onbekende God. We reisden daarnaast ook nog langs allerlei 
indrukwekkende plaatsen als Delphi en Mycene. Het was een 
prachtige reis. 

Maar wat op mij heeft meeste indruk heeft gemaakt was de plek die 
op de foto te zien is, Korinthe. Eerlijk is eerlijk, als je daar rondloopt 
stelt het niet veel voor. Het is echt een ruïne. Je kunt je moeilijk 
voorstellen hoe het er daar heeft uitgezien tweeduizend jaar 
geleden. 
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Zondag 24 april 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. J.A. Verkerk

Crèche, Kindernevendienst, OJ

Zondag 1 mei 
Nieuwe Kerk 10.00u

Pastor J. Van den Bogert

Crèche, Kindernevendienst



En uitgerekend dáár kwamen de woorden van Paulus aan. We lazen 
uiteraard uit 1 Korintiërs 13. Eén zin daaruit kwam voor mij tot leven: 
‘De liefde zal nooit vergaan’. Het was bijzonder om tussen de 
brokstukken te staan van wat ooit een levendige stad was. Niets 
herinnerde meer aan de mensen die daar ooit gewoond hadden. De 
gebouwen waren verwoest. Het was een dode plek. Maar de liefde 
waar Paulus het over had, was nog steeds de reden waarom 
mensen naar deze plek toekwamen. En ik besefte: die liefde is 
inderdaad niet vergaan. Nog steeds is het zichtbaar in ieder mens 
die opstaat en onzelfzuchtig een vluchteling in huis neemt, in 
iedereen die vrijwilligerswerk doet voor kinderen in armoede, in die 
persoon die zijn of haar schoonmoeder blijft opzoeken, ook al gaat 
dat niet gepaard met warme gevoelens. Die onzelfzuchtige liefde is 
zichtbaar in ieder mens die vanuit overtuiging goed doet. 

Ik moest denken aan de Tsjechische dichter Vaclac Havel. Hij 
dichtte over de hoop, maar wat mij betreft geldt hetzelfde voor die 
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onbaatzuchtige liefde.  


Hoop

is ergens voor werken

omdat het goed is,

niet omdat het kans van slagen heeft.


Hoop is niet hetzelfde als optimisme;

evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid

dat iets zinvol is

onafhankelijk van de afloop,

onafhankelijk van het resultaat.


Wie vanuit die intentie leeft, draagt bij aan die liefde waar Jezus en 
Paulus ook voor leefden. 


Ik vond het een opstandingservaring daar in Korinthe. De persoon 
Paulus ging voor mij spreken en ik zag een man die zijn leven 
wijdde aan die liefde, ondanks alle haat en verdrukking die hij op 
zijn pad tegenkwam. En hij bleef het zeggen: de liefde zal nooit 
vergaan. Daarin was Paulus echt een leerling van Jezus, een leerling 
die voor diezelfde liefde bleef gaan, ondanks alles. 

En ik dacht bij mijzelf: ik hoop dat ik mag bijdragen aan die 
beweging van liefde, door alle moeilijke omstandigheden heen. En 
ik hoop dat de kerk ook zo’n plek is en blijft. Dat de kerk en 
daarbinnen onze gemeente, een plaats zal zijn die niet alleen 
vanwege de stenen herinnerd zal worden, of vanwege bepaalde 
personen die iets betekend hebben, maar vooral vanwege die 
beweging van liefde waaraan we hebben bijgedragen. Want ik ben 
ervan overtuigd, net als Paulus: de liefde is het belangrijkste. 


Ds. Willemijn van Dijk 
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Uit de wijk 

In de wijk 
Beste allen,

De afgelopen weken waren weken van ‘midden in de wijk’ staan. 
Twee gemeenteleden die plotseling stierven, een doopdienst, de 
organisatie van huiskamergesprekken, pastorale gesprekken, het 
voorbereiden van een kliederkerk en het bespreken van het 
beleidsplan, het waren momenten waarop ik mij verbonden voelde 
met onze gemeente en waarbij ik ook grote betrokkenheid van de 
gemeente zag. En dat is een goed gevoel. Dat gevoel van 
verbonden zijn hebben we nodig als gemeente en dat hebben we 
de afgelopen twee jaar ook erg gemist, denk ik. 

Gelukkig komen er veel mooie momenten aan waarop we die 
verbondenheid met elkaar in praktijk kunnen brengen en kunnen 
ervaren. En dan doel ik vooral op de Stille Week. Er is dit jaar 
gewerkt aan een programma voor de Stille Week waarin een grote 
rol is voor de Bavo als locatie. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en met de Paaswake zijn er bijeenkomsten in de Bavo. Samen met 
ds. Tom de Haan, de Remonstranten en de Lutheranen geef ik die 
bijeenkomsten vorm en inhoud. Ik hoop die week velen van jullie te 
ontmoeten en zo samen toe te leven naar het feest van opstanding 
en leven!


Bij de vieringen, Stille Week 2022 
10 april, Palmzondag 10.30u Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22


Palmpaasstokken uitdelen aan de ouderen in de 
Janskliniek 

	 Loop mee met de stoet kinderen en ds. Sietse van Kammen 	
	 die vanuit de Lutherse Kerk(!) op zondagmorgen op weg 	 	
	 gaan naar de Janskliniek om daar de ouderen te verrassen 	
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	 met hun versierde palmpaasstok. Of blijf in de Lutherse Kerk 
	 tijdens de palmpasenviering en verdiep je in dit bijbelverhaal 	
	 dat verbonden is aan deze zondag bij ds. Willemijn van Dijk. 

	 Hoe kan je een palmpasenstok maken? Kijk daarvoor dit 	 	
	 filmpje dat ds. Willemijn en Babet twee jaar geleden hebben 	
	 opgenomen voor de palmpaasstok-speurtocht: 

	 https://www.youtube.com/watch?v=uxiy9Rkwo0s 

14 april, Witte Donderdag 18.00u Grote Kerk (inloop vanaf 17.30u)

	 Liefde en verraad 
	 Samen eten op Witte Donderdag, met verhalen over liefde 		
	 en verraad.We eten samen in de - onverwarmde - Grote 	 	
	 Kerk. Neem zelf eten mee om te delen. Voor brood, wijn en 	
	 drinken wordt 	gezorgd. Ook kinderen zijn welkom! Tijdens 	
	 de maaltijd lezen we mee met het bijbelverhaal over Jezus’ 	
	 laatste maaltijd met zijn vrienden. Een verhaal over 		 	
	 vriendschap en verraad dat ook wel eens ons verhaal zou 		
	 kunnen zijn. 

14 april, Witte Donderdag 19.30u Lutherse Kerk

	 In deze viering wordt er samen gebeden, gezongen en 	 	
	 avondmaal gevierd. 

15 april, Goede Vrijdag, 19.30u Grote Kerk (inloop vanaf 19.15u)

	 Het lijdensverhaal 
	 Viering met verhalen en muziek om stil van te worden. 

	 In de Lutherse Kerk is er om 19.30u ook een viering 

16 april, Paaswake, Stille Zaterdag 22.00u Grote Kerk (inloop vanaf 
	 21.30u)

	 Verhalen van opstanding en licht  
	 Viering met muziek van de Oude Bavo Cantorij, liederen, 	 	
	 teksten, doopgedachtenis en delen van brood en wijn. 

17 april, Pasen  

Paasontbijt, 8.45u -9.30u, Nieuwe Kerk

	 Deze feestelijke morgen ontbijten we samen. Iedereen is 	 	
	 welkom. Na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage 		 	
	 gevraagd. 
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Paasmorgenviering, 10.00u Nieuwe Kerk

	 Feestelijke opstandingsviering voor jong en oud. 


In memoriams 
Hans Weggeman 
Op 23 februari is Hans Weggeman overleden. Hans is 64 jaar 
geworden en woonde samen met zijn man John aan het 
Merwedeplein 22 in Heemstede. 

Hans is een aantal jaar ouderling geweest van wijk 1. En hij was ook 
betrokken bij de Raad van Kerken en de zomeravondmuziek. 

Het afscheid kwam onverwachts. Hans was een tijdje opgenomen 
in het ziekenhuis omdat het even niet goed ging, maar dat gebeurde 
vaker. Hij kwam er altijd weer bovenop. Maar deze keer niet. Deze 
keer konden de artsen niet goed de vinger achter de oorzaak van 
zijn ziek zijn leggen. Hans raakte verward. En net op het moment 
dat John even weg was, is hij overleden. Dat was een grote schok. 

Hans nam niet snel een zichtbare rol op zich. Hij hield zich liever op 
de achtergrond, waar hij trouw en loyaal zijn werk deed. Hans was 
bescheiden en plichtgetrouw. Bij het afscheid in de aula van de 
algemene begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede klonken 
de woorden van Psalm 23. ‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt 
niets.’ En we memoreerden daar hoe Hans in zijn leven die rust 
uitstraalde. Het leek wel alsof hij altijd vertrouwde op die herder in 
zijn leven. Want ondanks de tegenslagen die hij gekend heeft, bleef 
hij rustig en leefde het leven met overgave, zich bewust van de 
hand van God die zijn leven droeg. 

In de zon, tussen de krokusjes en onder het luid getjilp van 
koolmeesjes is Hans begraven. We hebben hem aan de aarde 
toevertrouwd in het vertrouwen dat God Hans blijft vasthouden, nu 
wij hem hebben moeten loslaten. 

John moet verder zonder Hans, laten we als gemeente voor hem 
bidden en om hem heen staan. 


Ds. Willemijn van Dijk-Heij
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Ineke Leeuwenstein 
Op zaterdag 26 februari is Ineke Leeuwenstein overleden. Ineke was 
de vrouw van Henk, moeder van Jasper en Eline en schoonmoeder 
van Demmy. 

Ineke had een broze gezondheid, ze had nooit niets. Daar was ze 
heel open over. Ineke was een krachtige vrouw die ondanks vele 
tegenslagen op haar manier veel voor anderen betekende. Haar 
overlijden kwam onverwacht. Na een periode waarin zij veel 
lichamelijke klachten had, leek het eigenlijk weer wat meer de 
goede kant op te gaan, totdat zij helaas toch weer in het ziekenhuis 
terecht kwam en daar uiteindelijk ook is overleden. 

Ineke was voor velen een bekende kerkgangster. Jarenlang heeft zij 
veel betekend voor het jeugdwerk. En nog steeds was ze vrijwilliger 
voor de Kliederkerk. Ook maakte Ineke elke doopdienst een 
persoonlijke doopkaars voor de dopeling. We zullen haar en haar 
creativiteit erg gaan missen.

Op maandag 7 maart hebben we in de Nieuwe Kerk afscheid van 
Ineke genomen. De woorden uit psalm 91, die Henk en de kinderen 
op de kaart hadden gezet, waren een rode lijn voor dat afscheid: 
“De Heer beschermt je, zoals een vogel haar jongen beschermt 
onder haar vleugels.” In de zorgzaamheid en liefde van Ineke, en in 
de zorgzaamheid en liefde van de mensen om haar heen, was God, 
zo zeiden we tegen elkaar. De zorgzaamheid die in psalm 91 wordt 
bezongen bidden we Henk en de kinderen, en iedereen die Ineke zo 
zal missen, toe. 


Ds. Willemijn van Dijk-Heij


Didy Karman-Oppenhuizen 
Op woensdag 23 maart is Didy Karman overleden. Didy was 84 jaar 
oud en woonde sinds een paar jaar aan de Peltenburgstraat. Nadat 
zij op zaterdag 19 maart heel plotseling een hersenbloeding kreeg is 
ze niet meer bij kennis geweest en werd het al snel duidelijk dat 
haar leven spoedig ten einde zou komen. Haar overlijden komt als 
een grote schok, temeer omdat Didy nog volop in het leven stond. 
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Ze zag er erg naar uit om na de coronaperiode weer op pad te gaan 
met haar wandelvrienden en om met de familie eindelijk een 
familieweekend te kunnen houden. Ook reisde ze veel op en neer 
naar Limburg, waar haar vriend Ivo woonde. 

Didy was een sociale en ondernemende vrouw die zich op vele 
manieren heeft ingezet voor haar medemens. Ze werkte met 
verstandelijk gehandicapte kinderen en was daarnaast zeer actief 
als vrijwilliger in allerlei verenigingen. Zo heeft ze er mede voor 
gestreden dat het openluchtzwembad De Houtvaart behouden zou 
blijven. En ook voor onze kerk heeft ze veel betekend doordat ze 
een tijdlang ouderling is geweest. 

Naast dit alles hield Didy ook erg van de natuur: samen met haar 
man Gerrit heeft ze jarenlang een volkstuin gehad, waar ze na zijn 
overlijden nog bijna dagelijks heen ging en een prachtige 
bloementuin van maakte. Ook hield Didy erg van het water: 
jarenlang ging ze iedere dag ’s morgens vroeg zwemmen en zodra 
er geschaatst kon worden stond ze op het ijs. Ze woonde graag op 
of aan het water, iets waar ze van kleins af aan in Friesland gewend 
aan was. 

De uitvaart heeft op 30 maart in het crematorium aan de 
Vergierdeweg plaatsgevonden. Daarna is Didy bij haar man op de 
begraafplaats aan de Kleverlaan begraven. Ouderenpastor Esther 
van Bijsterveld heeft de plechtigheid geleid. 


Ouderenpastor Esther van Bijsterveld 


Vanuit het pastoraal team 
Ronde door de gemeente: huiskamergesprekken 
Wat hebben we het gemist om elkaar te spreken, te verdiepen, om 
bij elkaar te komen, koffie te drinken. Dat gevoel wordt breed 
gedeeld in onze gemeente, dat gevoel leeft ook in de kerkenraad en 
in het pastorale team. Daarom heeft de kerkenraad gevraagd aan 
het pastorale team om huiskamergesprekken te organiseren. 

Het pastoraal team wil iedereen daarom van harte uitnodigen om 
Van de Torens geblazen 11 april ‘22



mee te doen aan deze ronde van huiskamergesprekken. 


Wat is een huiskamergesprek? 
Toen ds. Willemijn hier net bevestigd was heeft zij een ronde door 
de gemeente gemaakt ter kennismaking. De huiskamergesprekken 
lijken op die ronde. We ontmoeten elkaar in de huiskamersetting 
voor koffie en thee en een goed gesprek. We praten over de 
coronatijd en zullen ook met elkaar in gesprek gaan n.a.v. een 
bijbelverhaal. Ds. Willemijn en ouderenpastor Esther gaan deze 
kringen leiden. 


Hoe kan ik mee doen? 
Op de volgende data worden de kringen gehouden: 


Vanaf april liggen er in de kerk intekenlijsten, maar opgeven kan ook 
digitaal bij: Hester Wesselius hesterwesselius@hotmail.nl en Clazien 
Verheul clazinaverheul@gmail.com. Wij verzoeken u vriendelijk om 
twee voorkeurdata door te geven, zodat het makkelijker is om een 
indeling te maken. Wanneer u uw huis wilt openstellen voor een van 
de data, geef dat dan alstublieft aan bij het aanmelden. 

Wanneer de belangstelling zo groot is dat we niet iedereen in 
kunnen delen, komen we na de zomervakantie met nieuwe data. 

We kijken uit naar een mooie ronde door de gemeente en hopen op 
goede, verbindende en inspirerende gesprekken met elkaar!


Hester Wesselius, Clazien Verheul, Esther van Bijsterveld en 
Willemijn van Dijk 


Dinsdag 10 mei 20.00u–22.00u Donderdag 9 juni 20.00u–22.00u

Dinsdag 17 mei 20.00u–22.00u Maandag 13 juni 20.00u–22.00u

Dinsdag 24 mei 10.00u–12.00u Donderdag 23 juni 15.00u–17.00u

Donderdag 2 juni 10.00u–12.00u Dinsdag 28 juni 20.00u–22.00u
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Team van predikanten en pastores op retraite  
Van 21 op 22 maart was het stil in Haarlem, want de geestelijke staf 
van de Protestantse Gemeente Haarlem was op retraite op 
Hydepark in Doorn. Dat hebben we als heel mooi en zinvol ervaren. 
Ons team is in de afgelopen twee jaar drastisch veranderd. Daarom 
hebben we de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen. We 
hebben ons verwonderd bij een Godly Play verhaal over ‘De tien 
beste wegen’ en we hebben veel gesprekken gevoerd over onze 
samenwerking. Een goede teamfoto zat er niet in, want Egbert was 
er helaas niet bij vanwege ziekte. Die foto houdt u dus nog van ons 
tegoed, maar onderstaande foto laat wel zien met hoeveel plezier 
en zin we als team naar de toekomst kijken. 


Op de voorgrond jeugdpastor Peter, van links naar rechts: Esther (ouderenpastor), 
ds. Willemijn, Joost (pastoraal manager van Stem in de Stad), ds. Tom, Danielle 
(diaconaal werker) en ds. AnneDe 

Kliederkerkvieringen in onze gemeente 
Zoals velen misschien al wel weten wordt er sinds anderhalf jaar zo 
nu en dan een Kliederkerk gevierd in onze kerk. Wat is Kliederkerk 
nu precies, wat zijn de achtergronden en wat is de toekomst van 
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onze Kliederkerk? Die vragen zijn besproken in de kerkenraad en 
we delen die gedachten graag ook via deze weg met onze 
gemeente. 


Waarom de naam Kliederkerk?  
Sommige mensen hebben wat moeite met de naam Kliederkerk. Die 
heeft wellicht wat uitleg nodig. Je hoort in het woord natuurlijk al het 
creatieve: het kliederen. Maar dat is niet per se de reden waarom 
het zo heet. Kliederen laat ook iets horen van chaos. Het leven 
speelt zich ook vaak af te midden van chaos; lang niet alles lukt 
tussen de lijntjes en soms breken er ook dingen. De naam 
Kliederkerk draagt iets in zich van die chaos en zegt tegelijkertijd 
dat de chaos ook iets van schoonheid in zich draagt. Vanuit chaos 
kan er iets gecreëerd worden. Misschien is het zelfs zo dat het leven 
op die manier ‘werkt’. Denk ook maar aan Genesis 1 en 2 waarin 
God vanuit de chaos de aarde maakt. 


Waarom Kliederkerk in Haarlem? 
Kliederkerk wil graag dat de generaties samen met een thema aan 
de slag gaan. Dat is in onze ogen een van de sterke kanten aan 
Kliederkerk. In Haarlem zijn we gewend om aandacht aan de 
kinderen te geven doormiddel van een kindermoment of kinderlied 
in de dienst of door hen kindernevendienst aan te bieden. Vaak is 
ons jeugdwerk in de kerk zo ingericht dat volwassenen en kinderen 
hun eigen vieringen hebben. Werkelijk samen vieren met jong en 
oud, of geloofsgesprekken voeren met elkaar, dat komt minder vaak 
voor. 

Dat is het aantrekkelijke van Kliederkerk. Bij Kliederkerk is het juist 
de bedoeling dat je als kinderen, ouders en grootouders samen op 
ontdekkingstocht gaat en samen de Kliederkerk beleeft. Het is 
gericht op de beleving van een kind, maar elke Kliederkerk is zo 
ingericht dat het voor iedereen op een bepaalde manier 
aansprekend kan zijn. 

In Haarlem hebben we er in coronatijd helaas wel moeten kiezen 
voor Kliederkerk alleen voor kinderen. Kliederkerk is qua 
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loopbewegingen en afstand en nabijheid moeilijk in te perken. 
Inmiddels is er gelukkig weer van alles mogelijk, daarover straks 
meer. 

Al met al is Kliederkerk een mooie aanvulling op het pallet van 
diensten zoals we die op zondagochtend met elkaar vieren. Met 
Kliederkerk doen al je zintuigen mee. We merken dat dit andere 
karakter van de dienst gezinnen aan de rand van de kerk 
aanspreekt. In die zin is de Kliederkerk ook missionair van belang. 
Kinderen en gezinnen die we normaalgesproken in de reguliere 
kerkdiensten minder zien, komen we in de Kliederkerk (weer) tegen. 


Wat is Kliederkerk?  
Bij Kliederkerk is de drieslag ‘ontdekken, vieren en eten’ belangrijk. 
Dat is wat er gebeurt. Je ontdekt samen een bijbelverhaal en gaat 
op zoek naar wat in dat verhaal belangrijk is voor ons. Dat kan op 
allerlei manieren: door in gesprek te gaan, door een spel te spelen, 
door muziek te maken, door te kijken of mee te doen met een 
toneelstukje, door een quiz, door iets te maken met je handen etc. 
Creativiteit staat hoog in het vaandel.  
Rondom dat creatief ontdekken van een verhaal vier je samen. Er 
wordt gezongen, gebeden en er wordt afgesloten met een zegen, 
onder een groot regenboogdoek.  

Als laatste onderdeel is er altijd een maaltijd. Samen eten verbindt 
op allerlei niveaus. De drieslag: ontdekken, vieren en eten maakt 
Kliederkerk volop een onderdeel van de ‘Kerk’. Hier wordt het leven 
ontdekt, gevierd en gedeeld.  

In september 2021 hebben we in samenwerking met de EO een 
Kliederkerk uitzending gemaakt die een inkijk geeft hoe dat eruit 
z i e t ; h t tps : / /www.npos ta r t .n l / ke rkd iens t /12-09-2021/
VPWON_1333682 


We merken dat Kliederkerk energie losmaakt bij mensen, hulp is 
snel te vinden. De kinderen zijn erg enthousiast. Er komen geluiden 
vanuit de kinderen die zeggen dat Kliederkerk echt geweldig is. Wij 
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vinden het fijn om 
te merken dat 
kinderen, ook via 
Kliederkerk, een 
positieve ervaring 
opdoen met de 
kerk.  

De toekomst van de Haarlemse Kliederkerk 
Tot dit moment organiseerden we, vooral ingegeven door de 
coronasituatie, een Kliederkerk voor kinderen parallel aan de 
eredienst. Tijdens het gesprek met de kerkenraad merkten we dat 
de wens ook daar sterk is om het intergenerationele karakter meer 
tot zijn recht te laten komen. De wens werd uitgesproken om de 
Kliederkerk te integreren met de zondagse vieringen. Daarom is 
besloten om dit jaar drie zondagen in te richten voor de Kliederkerk, 
te beginnen met 15 mei. Die zondag zal de Kliederkerk de plek 
innemen van de reguliere kerkdienst en zullen we, jong en oud, ons 
met alle zintuigen verdiepen in een bijbelverhaal. 

We hopen dat u nieuwsgierig bent geworden zodat we u 15 mei 
mogen begroeten. Neem gerust kinderen of volwassenen mee naar 
deze vrolijke en actieve eredienst! 


Jeugdpastor Peter van der Beek

Ds. Willemijn van Dijk 
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Van de Wijkkerkenraad 
De vergadering van maart kon na lange tijd weer fysiek plaats-
vinden, dit keer in de Oosterkerk. Dat betekende ook dat we weer 
toekwamen aan een bezinningsmoment. We spraken met elkaar 
over oecumene. Wat betekent dit in het algemeen en wat betekent 
dit voor ons.  
Bij de evaluatie van de vieringen kwam naar voren dat de 
avondmaalsviering met plastic wegwerpbekertjes niet wenselijk is. 
De diaconie is inmiddels bezig met de aanschaf van duurzame 
bekertjes. 
We evalueerden ook de bespreking van het conceptbeleidsplan na 
afloop van de viering van 6 maart jl. De wijkkerkenraad is blij met 
deze bijeenkomst en met de reacties van zoveel betrokken mensen. 
De reacties op het conceptbeleidsplan zijn ook voor de wijk-
kerkenraad nuttig. Een aantal punten zal namelijk in de wijk moeten 
worden opgepakt. Als voorbeeld noem ik hier beleid met betrekking 
tot het ouderenpastoraat en de verdere ontwikkeling van een visie 
op de identiteit van onze wijkgemeente. Wat voor gemeente willen 
wij zijn en wat betekent dit voor de keuzes die wij maken? 
Bij de rondvraag kwam de vraag naar voren wat wij gaan doen om 
vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Op dit moment wordt nader 
bekeken hoe wij als wijkgemeente een goede bijdrage kunnen 
leveren.


Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad




Zin in een lekker paasontbijt? 
Zit je ook elk jaar weer te puzzelen  wat er nu weer op tafel moet 
voor het paasontbijt? Sta je weer in de lange rij voor de kassa, 
tussen de stapels paashazen, stollen en paaseieren? Vis je alweer 
achter het net bij de bonusaanbiedingen, omdat iedereen die 
neemt? Moest je weer te vroeg opstaan voor het eieren koken en 
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broodjes bakken? 

Doe het eens anders! Laat je verrassen op het paasontbijt in de 
Nieuwe Kerk. Geen stress meer op paasochtend. Lekker ont-
spannen naar de kerk en daar staat een fantastisch ontbijt voor je 
klaar! En het is nog gezellig ook. 

Eerste paasdag: om 8.45u in de Nieuwe Kerk. Van harte welkom!  
Het is wel fijn als je je van tevoren aanmeldt, dan weten we hoeveel 
mensen we ongeveer kunnen verwachten. U kunt zich aanmelden 
bij Rosmarie Neff (rosmarieneff@gmail.com / 023-5329545), graag 
voor zondag 10 april (Palmpasen). 


Tot Eerste Paasdag!

De paasontbijtcommissie





Van de ouderenpastor 
Data theemiddagen april en mei 
- Donderdag 7 april paaslunch vanaf 12.00u, Nieuwe Kerk

- Donderdag 21 april van 14.00u-15.30u, wijkgebouw

Mei is een maand met veel feestdagen die op donderdag vallen. 
Daarom zijn er in mei geen reguliere theemiddagen, maar: we gaan 
met elkaar op stap!


Activiteiten van de theemiddagen in april en mei 
Er komen een paar leuke activiteiten aan van de theemiddag! 

Op donderdag 7 april organiseren we een paaslunch. Vanaf 12.00u 
bent u van harte welkom in de Nieuwe Kerk, om 12.30u begint de 
lunch. U kunt zich voor 5 april voor deze lunch opgeven bij Hester 
Wesselius (06 293 07 589) of bij ouderenpastor Esther van 
Bijsterveld (06 181 54 610). Er zijn aan de lunch geen kosten 
verbonden. 

Op vrijdag 13 mei gaan we met de theemiddag op stap! We trekken  
erop uit voor een gezellige rondvaart door de grachten van Haarlem. 
Onder het genot van een lekker hapje en drankje zullen we onze 
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mooie stad vanaf het water bewonderen. Meer informatie en details 
over dit uitje volgen nog. U kunt zich al wel hiervoor aanmelden, bij 
Hester Wesselius (06 293 07 589) of bij ouderenpastor Esther van 
Bijsterveld (06 181 54 610). De kosten voor deze middag zijn € 10,- 


Verslag theemiddag met Henk Vonk over liturgisch 
bloemschikken  
Gedurende deze veertigdagentijd staat er iedere week een prachtig 
bloemstuk in de kerk. Henk Vonk maakt speciaal in de 
veertigtijdentijd voor de vieringen een uniek stuk met symbolische 
betekenissen. Tijdens de theemiddag van 24 maart kwam hij 
vertellen over hoe het liturgisch bloemschikken in zijn werk gaat. Zo 
legde Henk ons de symbolische betekenis van verschillende 
bloemen en planten uit. Dat de roos het symbool is van de liefde is 
makkelijk te raden, maar wist u bijvoorbeeld dat de klimop symbool 
staat voor trouw en vasthoudendheid? Dit is vanwege de wortels 
die zich sterk hechten aan het oppervlak. Of dat de passiebloem 
vroeger door missionarissen werd gebruikt om het lijdensverhaal 
van Jezus uit te leggen, en dat de bloem daardoor aan zijn naam 
gekomen is? 

Na deze uitleg mochten we toekijken hoe Henk de bloemschikking 
voor zondag 27 maart (vierde lijdenszondag) maakte. De liturgische 
kleur was roze en het avondmaal werd gevierd. De materialen die 
Henk had meegenomen waren dan ook roze tulpen en roze 
gerbera’s, takken van een gesnoeide wijnrank, gedroogde 
korenaren als een verwijzing naar het avondmaalsbrood, matzes en 
een trosje druiven. Met een verbazingwekkende behendigheid stak 
Henk de bloemen en takken één voor één in het blok oase, en 
voordat we het wisten ontstond er voor onze ogen een prachtig 
liturgisch bloemstuk. Niet alleen het bloemstuk zelf, maar ook het 
creëren ervan was een lust om naar te kijken!


Ouderenpastor Esther van Bijsterveld
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Van de wijkdiaconie 
Extra collecte voor Oekraïne 
De extra collecte voor Oekraïne van zondag 20 maart heeft een 
fantastisch bedrag opgeleverd.  


• Centrum:	 € 628,35

• Oost:	 	 € 206,35

• Schalkwijk: 	 € 887,45

• Totaal:	€ 1.722,15


Hiervoor uw hartelijke dank! Dit bedrag wordt door de diaconie 
verdubbeld, het bedrag van € 3.444,30 wordt overgemaakt naar het 
Rode Kruis.


Hulp aan Oekraïense vluchtelingen 
Voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen stellen de wijkkerkenraad 
en het college van kerkrentmeesters het wijkgebouw bij de Nieuwe 
Kerk (deels) beschikbaar. De diaconie vraagt uw (praktische) hulp en 
legt hier meer over uit op zondag 3 april. 

Op deze zondag kunt u kunt u zich na de dienst aanmelden om de 
opvang van vluchtelingen te steunen en mede vorm te geven. Dat 
doen we in samenwerking met de coördinatiegroep Kerk en 
Vluchteling. Naast praktische hulp en een contactpersoon vanuit 
onze gemeente, zullen er ook (tweedehands) spullen nodig zijn. 

Een team van mensen zou mooi zijn om te beginnen - er is veel 
goed werk te verzetten en "allen iets = samen veel"! 


Het wijkgebouw beschikt onder andere over: twee slaapkamers, 
een badkamer en een woonkeuken. De woonkeuken wordt op 
zondagochtend gedeeld met de kindernevendienst maar is de rest 
van de week beschikbaar voor de vluchtelingen. De overige ruimtes 
in het gebouw mogen worden gebruikt indien ze beschikbaar zijn 
maar worden niet aangepast voor gebruik door de vluchtelingen. 

We zullen ons aanbod aanmelden bij www.takecarebnb.org. Deze 
organisatie verzorgt de matching van vraag en aanbod. 
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Paasgroeten 
Met elkaar hebben we 70 kaarten voor gevangenen in Nederland 
geschreven en 10 kaarten voor Nederlandse gevangenen in het 
buitenland. Hartelijk dank voor uw warme en steunende woorden. 
De kaarten zijn opgestuurd naar de PKN en worden vandaar 
gedistribueerd, zodat ze voor Pasen bij de gevangenen bezorgd 
kunnen worden.


Marianne Immink




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: 023 536 03 10. 


De collectedoelen en de verantwoording van de opgebrachte 
collectes vindt u achterin dit blad.





Protestantse Gemeente 

Het contact met Osnabrück 
Ontwaken na de Coronawinterslaap. 
Twee jaar lang was er in het grote verband geen ontmoeting “van 
aangezicht tot aangezicht” mogelijk met onze partnergemeente. Wel 
is er nog een groep fietsers vanuit Osnabrück een weekend op 
bezoek geweest. Verder werden persoonlijke vriendschappen 
onderhouden en ook als werkgroepen steunden we elkaar waar 
mogelijk. 
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Toch waren onze activiteiten in een soort winterslaap. 

Gelukkig ziet het ernaar uit dat we weer kunnen ontwaken. Nog 
vóor de zomer willen de beide werkgroepen elkaar weer ontmoeten. 
Normaal zouden we een gemeenschappelijke zondag in Osnabrück 
voorbereiden op de tweede zondag na Pinksteren. Van beide 
kanten is die wens er, maar de situatie is in onze ogen toch nog te 
onzeker om dat dit jaar al te doen. We willen aansturen op 2023. 
Dat is in die zin ook een mooie datum dat dan de Vrede van 
Münster 375 jaar geleden werd getekend (1648).

De verbondenheid is er nog steeds en daar blijven we graag aan 
werken.


Namens de werkgroep,

Eva van der Meulen en Jaap Binnema,





Leerhuis 
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn donderdag 7 april en 
donderdag 5 mei van 10.00u-11.30u in het wijkgebouw van de 
Lutherse Kerk aan de Witte Herenstraat.


Diane Vonk




Uit het land 

Oproep landelijke Raad van Kerken 
Raad van Kerken roept kerken op vredestichters te zijn  
Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden (Mt. 5,9)  
Met ontzetting en verbijstering volgen we de ontwikkelingen in 
Van de Torens geblazen 22 april ‘22



Oekraïne. We voelen ons verbonden met het Oekraïense volk, de 
slachtoffers van de oorlog en de vluchtelingen die huis en haard 
hebben moeten achterlaten. 

De Raad van Kerken in Nederland veroordeelt unaniem de 
Russische aanval op Oekraïne. 
Er is geen enkele rechtvaardiging voor deze invasie. Deze oorlog is 
in flagrante strijd met het internationaal recht. 

Al bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 in 
Amsterdam verklaarden de kerken ‘oorlog is tegen de wil van God’ 
en in de afgelopen jaren verklaarden zij dat wij geroepen zijn om te 
werken aan ‘rechtvaardige vrede’. 

In die geest roept de Raad van Kerken in Nederland kerken 
wereldwijd - ook de kerken in Rusland - op om zich uit te spreken 
tegen deze oorlog. 

Wij roepen Rusland op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, het 
terugtrekken van zijn militairen uit Oekraïne en het starten van 
onderhandelingen over een politieke oplossing van het conflict. 

Wij bidden voor de slachtoffers van deze verschrikkelijke oorlog in 
het hart van Europa. Ook vragen wij iedereen van goede wil zich 
voor de vrede én voor de slachtoffers en de vluchtelingen in te 
zetten. Ook bidden wij dat onze verbijstering mag worden 
omgevormd tot daadwerkelijke solidariteit en verzoening. 

In deze donkere dagen bidden we God om steun en hulp voor de 
bevolking van Oekraïne met de woorden: 'God is voor ons een 
veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Wereldwijd 
bant Hij oorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, 
wagens verbrandt Hij in het vuur. "Staak de strijd, en erken dat Ik 
God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde." De 
HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God 
van Jacob.' (Ps. 46,2,10-12). 


Geert van Dartel (voorzitter), Christien Crouwel (algemeen 
secretaris) en Kees Nieuwerth (vice-voorzitter) 
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Oproep Groene Kerken 
Kom naar de kerktuin en Tiny Church op de Floriade 
Van 14 april tot 9 oktober kunt u in Almere de Floriade bezoeken. 
Stichting ‘Kerk op de Floriade’ heeft een tuin aangelegd, die je kunt 
bezoeken. Deze tuin laat zien wat er nodig is om mensen in de 
steden en op het platteland in Nederland duurzaam te laten 
samenleven.

Er lopen verschillende routes door de tuin langs kunstwerken over 
de vruchten van de Geest, met vragen over duurzaamheid en 
vragen over spiritualiteit. Daarnaast kunt u een labyrint lopen.

In de tuin is een Tiny Church gebouwd door de kerken in Almere.

• Opening van de tuin: 17 april om 13.30u. Met een viering met 

onder andere René de Reuver, scriba van de Protestantse 
Kerk.


• U kunt met uw kerk een eigen activiteit organiseren in de Tiny 
Church of de tuin.
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Collectes 

Opbrengsten 

Bovenstaande bedragen zijn via bankoverschrijvingen ontvangen (er 
waren in januari geen kerkdiensten in de Nieuwe Kerk).


Collectedoelen 

Maand Diaconie Kerk

januari € 44,00 € 408,50

Datum Diaconie Kerk

6 februari € 132,80 € 359,00

13 febriuari € 144,10 € 198,40

20 februari € 151,60 € 171,70

27 februari € 118,65 € 98,50

3 april 1e Diaconie Werelddiaconaat - Moldavië: 
Kinderen en ouderen worden gezien

2e Kerk

10 april 1e Diaconie - PaasChallenge (spel voor 
jongeren): inleven in het paasverhaal

2e Kerk

14 april

Witte Donderdag

1e Diaconie

2e Kerk

15 april

Goede Vrijdag

1e Diaconie

2e Kerk
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Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad (mei):


donderdag 21 april 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).


 

16 april

Stille Zaterdag

Een collecte

17 april

Pasen

1e Diaconie (Werelddiaconaat) - Libanon - 
Kansen voor jongeren in achterstandswijk

2e Kerk

24 april 1e Diaconie - Gevangenispastoraat Zaandam. 
DSG de Sluis (www.dsgdesluis.nl)

2e Kerk

1 mei 1e Diaconie - Stichting Fonds Urgente Noden 
Haarlem

2e Kerk
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Contact 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Grote Kerk
 Kerkelijk bureau

Grote Markt 22

2011 RD Haarlem

023 553 20 40

info@bavo.nl

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk en 
wijkgebouw


Nieuwe Kerksplein 32 

2011 ZT Haarlem

023 553 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 

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 
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

023 531 01 38 

info@diaconiehaarlem.nl

NL14 RABO 0373 7375 05

Wijkdiaconie Marianne Immink

(voorzitter)

023 527 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)

023 524 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

023 534 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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