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Zondag 1 mei 
Nieuwe Kerk 10.00u


Pastor J. van den Bogert

Crèche, kindernevendienst


Zondag 8 mei 
Remonstrantse Kerk 
(Oranjekade 1) 10.30u

Wisseldienst 
Ds. S. du Croo-de Jongh

Geen crèche en kindernevendienst!

Zondag 15 mei 
Grote Kerk 10.00u


Kliederkerkviering 
Ds. Willemijn van Dijk-Heij

Geen crèche en kindernevendienst, alle 
kinderen zijn welkom in de viering 

Zondag 22 mei 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. Verschoor

Crèche, kindernevendienst


Zondag 29 mei 
Grote Kerk 10.00u

Ds. R.M. Witteveen

Crèche, kindernevendienst


Zondag 5 juni 
Grote Kerk 10.00u


M.m.v. de Oude Bavo 
Cantorij o.l.v. A. Pauw

Avondmaal

Pinksteren - Oecumenische dienst 
Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, kindernevendienst



‘De kracht van routines en rituelen’ 
Sinds een tijdje luister ik graag naar de podcast van Arie 
Boomsma, genaamd ‘Over Routines’. Iedere week nodigt Arie 
een gast uit met wie hij praat over zijn of haar routines. De 
gasten zijn over het algemeen bekende mensen: sporters, 
theatermakers, schrijvers, hoogleraren, en presentatoren, maar 
bijvoorbeeld ook een bakker, een ijsmaker en een chef-kok. Deze 
gasten vertellen Arie wat hun dagelijkse routines en rituelen zijn – 
vanaf het moment dat ze opstaan tot het moment dat ze naar 
bed gaan – en wat hen helpt om hun leven structuur en 
betekenis te geven. 

De eerlijkheid gebied te zeggen: vaak hebben gasten die bij Arie 
aanschuiven de financiële mogelijkheden om hun dagen in te vullen 
zoals zij dat willen, bijvoorbeeld omdat ze (succesvolle) zzp’ers zijn. 
Toch vind ik het fascinerend om naar al die verschillende routines en 
rituelen te luisteren, om te horen hoe anderen hun leven inrichten. 
Zo vertelde een hoogleraar dat hij, voordat hij aan het werk gaat, 
iedere dag eerst een langspeelplaat afspeelt om in de werksfeer te 
komen. Of een therapeut vertelde dat ze iedere dag ’s ochtends en 
’s avonds in een schriftje schrijft welke gedachten haar bezig 
houden. Het opschrijven helpt haar om die gedachten los te laten.

Door al die verhalen word ik bewust van mijn eigen dagelijkse 
routines en tegelijkertijd doet het beseffen hoe belangrijk het is om 
gebruiken en gewoonten te hebben; om bepaalde ‘rituelen’ te 
hebben. Omdat ze structuur en betekenis geven aan het leven. Dat 
kunnen alledaagse rituelen zijn, die zó gewoon zijn geworden dat 
we ze soms niet meer bewust opmerken. Denk bijvoorbeeld aan het 
tandenpoetsen. Andere rituelen voeren we echter niet elke dag uit, 
of voeren we zelfs maar één keer uit en dat maakt ze extra bijzonder 
en betekenisvol. 

Ik moet denken aan een docent die eens vertelde over de avond 
voordat zijn dochter voor het eerst naar de middelbare school ging. 
Ze zag er behoorlijk tegenop. De docent had voorgesteld om haar 
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doopkaars aan te steken, om eraan herinnerd te worden dat ze niet 
alleen hoefde te gaan, maar dat God bij haar was. De handeling in 
dat ritueel was zo simpel: het aansteken van een kaars. Maar 
doordat het haar doopkaars was en ze aan de vooravond stond van 
een belangrijke levensgebeurtenis, kreeg de handeling betekenis en 
gaf het haar kracht. 

Ik werk nu meer dan een jaar in de kerk, en iedere keer verbaas ik 
me over de kracht van (geloofs)rituelen. Met name rondom het 
einde van een mensenleven kunnen rituelen heel betekenisvol zijn. 
En toch geldt net als in het voorbeeld van de doopkaars dat de 
handeling op zichzelf behoorlijk ‘gewoon’ is: het aansteken van een 
kaars, het uitspreken van een gebed, iemand een zegen mee 
mogen geven. Dat zijn handelingen die iedere zondag uitgevoerd 
worden. Maar een zegen uit mogen spreken over een mens die zijn 
of haar laatste uren leeft, dat is extra betekenisvol en kan troost 
bieden. 

Rituelen en routines zijn dus belangrijk in een mensenleven. Maar 
waarom schrijf ik hier nu over? Omdat ik merk dat we zowel in de 
maatschappij als in de kerk na twee jaar van coronamaatregelen, nu 
deze zijn opgeheven, weer de draad van het ‘normale’ leven 
proberen op te pakken. Maar dat blijkt niet voor iedereen even 
gemakkelijk te zijn. Werknemers zijn het niet meer gewend om vijf 
dagen in de week op kantoor te zitten en zijn na een paar dagen 
overprikkeld. Studenten ervaren een hoge drempel om opeens weer 
fysieke lessen te moeten volgen, waardoor collegezalen voor een 
(groot) deel leeg blijven. En middelbare scholieren hebben in de 
afgelopen twee jaar veel achterstand opgelopen. 

Ook in de kerk kan het lastig zijn om de draad weer op te pakken. 
Gemeenteleden die bijvoorbeeld vanuit voorzichtigheid de 
afgelopen jaren vooral digitaal hebben meegevierd, kunnen een 
hoge drempel ervaren om nu weer fysiek naar de kerk te komen. En 
doordat we elkaar minder konden ontmoeten is het soms zoeken 
naar het gevoel dat we een gemeenschap zijn. 

Hoe pakken we de draad weer op? Ik denk dat routines en rituelen 
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ons daarbij kunnen helpen. Oude gewoonten kunnen ook nu 
behulpzaam zijn, maar ook nieuwe gewoonten kunnen zich 
ontwikkelen, zoals werknemers die er voor kiezen om een paar 
dagen in de week thuis te werken. 

Als geloofsgemeenschap staan we in een lange traditie van rituelen 
en routines. Soms zijn die rituelen zo vanzelfsprekend dat we er 
misschien niet meer zo bewust bij stil staan. Maar opnieuw geldt: in 
een bijzondere situatie kunnen die vanzelfsprekende handelingen 
opeens heel betekenisvol worden en ons weer laten voelen dat we 
een gemeenschap zijn. Die ervaring had ik tijdens de Paaswake. De 
nieuwe Paaskaars werd binnen gebracht in een donkere kerk. Eén 
voor één gaven de mensen het licht aan elkaar door. De handeling 
was simpel, maar de betekenis was extra bijzonder doordat we 
eindelijk weer zonder restricties als gemeenschap bij elkaar konden 
komen. Verbonden door het licht. 

Ik zou u willen uitnodigen om voor uzelf over de volgende vragen na 
te denken: welke routines en rituelen hebben een plek in uw leven? 
Heeft u een dierbare herinnering aan een moment in uw leven 
waarin een ritueel een betekenisvolle rol speelde? En zijn er wellicht 
door de coronaperiode nieuwe routines en rituelen in uw leven 
gekomen? 


Esther van Bijsterveld

 

Uit de wijk 

In de wijk 
Bij de diensten 
In het vorige kerkblad hebben we uitgebreid stilgestaan bij het 
thema ‘Kliederkerk’. Zondag 15 mei is het dan zo ver: er vindt een 
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Kliederkerk plaats en voor het eerst in de Grote Kerk. Dat is 
bijzonder!

Er is nog meer bijzonder aan deze Kliederkerk. Voor het eerst vieren 
we niet alleen met de kinderen, maar met de hele gemeente! Ieder 
gemeentelid, groot en klein, van jong tot oud is welkom in deze 
viering. De Kliederkerk is gericht op kinderen en de mensen om hen 
heen. Wat er in de viering gebeurt is afgestemd op kinderen, zodat 
zij alles kunnen begrijpen. Dit neemt niet weg dat de Kliederkerk 
voor volwassenen en ouderen ook veel te bieden heeft: interactie 
tussen verschillende generaties, een goed verhaal én workshops 
speciaal voor volwassenen. 

Het thema is misschien nog wel het meest bijzonder: het heeft ook 
te maken met groot en klein, met het hebben van vertrouwen en 
met verrassingen. In dit filmpje horen en zien jullie er alvast meer 
over. 

We hopen als Kliederkerkteam velen van jullie te zien die zondag. 
Marloes Komin, Aletta Schotvanger, Barbara van de Pol, Jocelyn de 
Jong, José van Ophem, Hannah Jansen, ds. Willemijn van Dijk en 
Peter van der Beek. 

Zondag 5 juni is het Pinksterfeest. Die zondag wordt een lange 
traditie na twee jaar in ere hersteld. We zullen samen met de Oud-
Katholieken, de Lutheranen en de Remonstranten het geboortefeest 
van de kerk vieren. Dat doen we met een gezamenlijk avondmaal en 
met muzikale begeleiding van de Oude Bavo Cantorij.




Terugblik 
Wat was het bijzonder, de Stille Week met de 
vieringen in de Bavo en met Paasmorgen. Het 
voelde voor ons als gemeente heel speciaal om 
na zo’n lange tijd deze belangrijke week weer 
voluit te kunnen meemaken en vieren. 

De maaltijd op donderdag was een experiment. 
Spannend, want we hadden nog nooit zo’n 
maaltijd gehouden op Witte Donderdag in het 
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koor van de Bavo. Oud en jong, gemeentelid, toerist en 
stadsgenoot deelden hun eten met elkaar. Die donderdag liep over 
in een verstilde Goede Vrijdag met prachtige muziek en het verhaal 
over het lijden en sterven van Jezus. Wat was het feestelijk om met 
de Paaswake het licht van Christus verspreid te zien worden en om 
samen, na lange tijd, weer in het koor avondmaal te vieren. Je 
ervaart de kracht van het ritueel. Als woorden niet bij het mysterie 
kunnen komen helpen rituelen. Dit zijn echt hoogtepunten voor mij 
als predikant om mee te maken. 

Paasmorgen was ook een fijne viering met het heerlijke en gezellige 
paasontbijt en het vrolijke en ontroerende ouder-kindkoor. 
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We hebben Pasen weer voluit kunnen vieren. Veel dank aan 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Het feestelijke van het kerkelijk jaar staat in contrast met de vele 
overlijdensberichten die wij de laatste tijd binnenkregen. Dat is voor 
ons als gemeente verdrietig en zwaar. 

In deze weken na Pasen ga ik langs een aantal mensen om de 
paaskaarsen van 2021 (uit de Nieuwe kerk en de Bavo) te 
schenken. Kaarsen die het hele jaar in onze kerken hebben gestaan. 
Het ‘licht van Christus’ verspreiden we als gemeente op die manier 
in een aantal huiskamers van mensen die een donkere tijd beleven. 


Ds. Willemijn van Dijk 


In memoriam Geesje Meirink 
Op zaterdag 2 april is Geesje Meirink overleden op de leeftijd van 90 
jaar. Haar gezondheid was al langer broos. Eind maart ging haar 
gezondheid sterk achteruit en werd ze opgenomen in het ziekenhuis 
in Hoofddorp. 

Geesje woonde sinds een aantal jaren in Haarlem-Noord. Ze was 
sterk betrokken bij de Grote Kerk. Meer dan 20 jaar heeft zij zich 
met hart en ziel ingezet voor de zomeravond muziekdiensten. Het 
viel haar zwaar daarmee te moeten stoppen toen ze door haar 
tinnitus de muziek in de kerk niet meer kon verdragen. Dat was ook 
de reden dat we haar weinig meer zagen.

Het leven was niet altijd makkelijk voor haar, ze was al heel vroeg 
wees en is gedeeltelijk bij een alleengaande zus opgegroeid. 

Geesje heeft als secretaresse gewerkt bij de ABN Amro Bank in 
Amsterdam. Ze heeft veel steun gehad aan haar familie, zeker de 
laatste jaren waren haar nichtjes haar steun en toeverlaat. Vanuit de 
gemeente had ze ook nog steeds contact met een aantal mensen 
die haar trouw bezochten.

De afscheidsdienst was op maandag 11 april in de Nieuwe Kerk en 
werd op verzoek van Geesje door Diane Vonk geleid. We zongen 
liederen die door Geesje zelf waren uitgezocht en blijk gaven van 
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haar geloof. Anton speelde op haar verzoek muziek van Bach en 
dat werden, hoe kon het ook anders aan het begin van de Stille 
Week, delen uit de Mattheus en Johannes Passion. 

Aansluitend werd ze door haar familie in het graf van haar ouders 
bijgezet in Rijnsburg, de plaats waar ze opgroeide.

Dat haar nagedachtenis ons tot zegen mag zijn.


Diane Vonk


Huiskamergesprekken 
In mei starten de huiskamer gesprekken. Hierbij een herhaalde 
oproep om mee te doen en u op te geven! 


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


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


Er liggen in de kerk intekenlijsten. Maar opgeven kan ook digitaal bij 
Hester Wesselius hesterwesselius@hotmail.nl en Clazien Verheul 
clazinaverheul@gmail.com. Een vriendelijk verzoek om twee 
voorkeursdata door te geven, zodat het makkelijker is om de 
gesprekken in te delen. Wanneer u uw huis wilt openstellen voor 

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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een van de data, wilt u dat dan doorgeven 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. 


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


Vakantie mei 
De eerste week van mei heb ik, ds. Willemijn, vakantie. Als er 
dringende pastorale zaken zijn, kunt u contact opnemen met onze 
ouderenpastor Esther van Bijsterveld.


Ds. Willemijn van Dijk-Heij




Van de Wijkkerkenraad 
De vergadering van april vond plaats in de week na Pasen. We 
maakten van de gelegenheid gebruik om de vieringen in de Stille 
Week en de Paasochtend te evalueren. Voor het eerst waren er op 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vieringen in de 
Bavo. We vinden het belangrijk om in de Stille Week met deze 
vieringen in het centrum van de stad aanwezig te zijn. 

Wat de kerkenraad betreft zijn het mooie en bijzondere vieringen 
geweest. Het is fijn dat veel mensen, ook van buiten onze 
wijkgemeente, een of meer vieringen hebben meegemaakt. We 
hebben besloten om ook volgend jaar op deze voet verder te gaan. 
Met de inzet van velen is het gelukt om in heel korte tijd het 
wijkgebouw klaar te hebben voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Dat is een mooie prestatie en het is heel fijn dat we 
op deze wijze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de opvang. De 
kerkenraad dankt iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd 
heel hartelijk! 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Herman Valk heeft aangegeven dat hij stopt met het coördineren 
van de autorijdienst, omdat het voor hem niet meer mogelijk is om 
het rooster voor elke zondag ingevuld te krijgen. We danken 
Herman heel hartelijk voor zijn jarenlange inzet voor de autorijdienst! 
De wijkdiaconie zal nadenken over een oplossing voor het 
wegvallen van de organisatie van de autorijdienst. 
Als laatste staartje van de coronamaatregelen wordt nog steeds 
geadviseerd om zo min mogelijk handen te schudden. Toch zien we 
bij tal van gelegenheden dat mensen elkaar weer een hand geven 
en het voelt misschien ook wat vreemd om alleen op dit punt nog 
terughoudend te zijn. De ideeën en gevoelens hierover zijn heel 
persoonlijk. Daarom is afgesproken dat de ouderling van dienst met 
de predikant afspreekt of er bij aanvang van de dienst een hand 
wordt gegeven. Zo kan het dus voorkomen dat dit de ene zondag 
wel, en de andere zondag niet gebeurt.


Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad




Boekbespreking ‘Eind goed’ 
Eind vorig jaar verscheen het boekje 'Eind goed’ over euthanasie 
van prof. Theo Boer, hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg. Hij 
schreef het in opdracht van onze landelijke kerk als hulp voor het 
onderlinge gesprek daarover. Daarom wil ik het hier onder uw 
aandacht brengen. Nu is de problematiek niet nieuw. Al in 1969 
bracht de Leidse psychiater J.H. van den Berg in zijn in 1969 
verschenen boek ‘Medische macht en medische ethiek’ een even 
simpele als revolutionaire boodschap: dokters moeten gaan leren 
om zich in te houden. Hij zag dat artsen door de sterk toegenomen 
behandelingsmogelijkheden te vaak ook leed aanrichtten. Niet alles 
wat technisch kan is ook goed. Daarom stelde hij de vraag aan de 
orde, wat goed medisch handelen zou moeten zijn en waar de 
grenzen liggen niet alleen voor wat je zou moeten doen, maar ook 
voor wat je zou moeten laten. Behalve voor terughoudendheid bij 
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medisch handelen brak Van den Berg ook een lans voor euthanasie. 
Als een behandeling resulteert in een leven dat uit louter leed 
bestaat en een natuurlijke dood niet op korte termijn te verwachten 
is moet, zo was indertijd al zijn pleidooi, ook de optie van actieve 
levensbeëindiging op tafel komen. 


Eind goed 
Prof. Boer is de aangewezen persoon om over euthanasie te 
schrijven door zijn kennis en praktische ervaring als lid van de  
Toetsingscommissie Euthanasie. In een hoofdstuk ‘Euthanasie in 
Nederland. Een terugblik’ schrijft hij dat het boek van Van den Berg 
als het begin van de naoorlogse discussie in Nederland wordt 
beschouwd. Dit ‘naoorlogs’ is een essentiële toevoeging omdat het 
heel iets anders is dan de in nazi-Duitsland toegepaste euthanasie; 
tot mijn verbazing heb ik op Duitse predikantenvergaderingen 
meegemaakt dat de herinnering daaraan tot ongenuanceerde en 
emotionele uitvallen leidde tegen het Nederlandse euthanasiebeleid. 
Opmerkelijk is volgens Boer de rol van protestanten in de 
Nederlandse discussie over euthanasie. Hij schrijft dat euthanasie in 
ons land niet begrepen kan worden zonder aandacht voor de rol 
van protestanten. 


Kracht van het boek 
Het is niet te doen om het boekje van Boer samen te vatten. De 
kracht ervan ligt naar mijn mening niet alleen in de bescheidenheid 
van de omvang, maar in de bescheidenheid en zorgvuldigheid van 
de auteur. Naast een verhelderend overzicht van de ontwikkeling 
van de maatschappelijke discussie in ons land tot nu toe gaat hij in 
op de eigenschappen van protestanten, die een rol spelen bij hun 
maatschappelijke opstelling, bijv. de medemenselijkheid. Hij citeert 
dan de historicus James Kennedy, die stelt dat ‘zonder dit 
theologisch-ethische motief van medemenselijkheid in de jaren 
zeventig de Nederlandse acceptatie van euthanasie moeilijk is te 
begrijpen’.   
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Geloof en euthanasie 
Het zal geen verbazing wekken dat in een publicatie in opdracht van 
de kerk ook een hoofdstuk gewijd is aan ‘geloof en euthanasie’. 
Boer schrijft in dit verband over zes dimensies van het geloof: 
innerlijke groei ook in kwetsbare levensfasen, verwachtingen over 
een leven na de dood, het leven als gave van God, het gebod ‘gij 
zult niet doden’, het leven uit de doop en de deugden van hoop en 
geduld. Over al deze bijbelse thema’s schrijft hij goede en 
behartenswaardige woorden. Als het bijvoorbeeld over het gebod 
gaat lezen we: ‘De gedachte achter al die waardering voor de 
geboden is dat zij ons speelveld niet beperken maar dit juist 
vergroten. Denk aan het grasveld op een van de steile kliffen aan de 
Engelse zuidkust. Groepen jongeren speelden er voetbal maar 
waren voortdurend op hun hoede om te dicht bij de rand te komen. 
Totdat op enig moment het dorpsbestuur een hek bovenaan de klif 
plaatste. Vanaf dat moment was het speelveld van de jongeren 
groter en veiliger….Als het goed is, helpen  de geboden ons om 
gezonder, gelukkiger, langer en vrijer te leven. Toch hebben 
geboden behalve een weldadige functie ook altijd een weerbarstig 
karakter. Zij beschrijven  in veel gevallen namelijk niet wat we toch 
al deden maar voorzien dat alles van kritische noten…..Een 
tandeloos gebod is een overbodig gebod (pp.89,90).


Niet alleen euthanasie 
Hier gaat het al lang niet meer over euthanasie alleen. Dat is ook de 
opzet van de auteur: ‘Dit essay is feitelijk een poging om de 
aandacht juist weer van de euthanasie af te leiden. Een pleidooi om 
het is-gelijk-teken tussen waardig sterven en actieve levens-
beëindiging weg te halen. Actieve levensbeëindiging is, als je het 
goed bekijkt, een noodlottige versmalling, omdat ‘een goede dood’ 
veel breder is dan wat wij er tegenwoordig van maken. En op zijn 
beurt is ‘eind goed’ weer breder dan een goed sterven. Want het 
bestaan houdt voor de gelovige niet op bij het sterven. Een goed 
einde heb je wanneer je in leven en in sterven aan Christus 
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toebehoort’ (p.92).


Slot 
De genuanceerde benadering van Boer maakt dat er geen conclusie 
getrokken wordt: euthanasie mag wel of mag niet. Naar mijn idee 
komt hij het dichtste bij een conclusie als hij zegt: ‘Wie de traditie 
serieus neemt, komt om het ‘hoekige’ van het verbod op doden niet 
heen. Dat betekent dat euthanasie voor christenen nooit tot een 
normale optie zal kunnen worden. Uitzonderingen zullen er altijd zijn 
maar heffen de regel niet op.’ Maar hij voegt er aan toe: ‘Erkenning 
van het gebod mag ons niet blind maken voor de realiteit van de 
tragiek’ (pp. 94,95).

In een tijd waarin met een voor mijn gevoel zekere agressiviteit en 
vanzelfsprekendheid gesproken wordt over het recht van een ieder 
zelf over haar of zijn leven te beschikken, ook over een zelfgekozen 
einde daarvan, zijn de overwegingen van Boer verhelderend en de 
moeite waard om te lezen en te overdenken.


Rinze Marten Witteveen


Theo Boer, Eind goed. Een protestantse kijk op euthanasie in 
Nederland - KokBoekencentrum, Uitgevers Utrecht, 2021





Van de ouderenpastor 
Op stap met de theemiddag: een boottocht op het Spaarne 
Omdat dit jaar zowel Bevrijdingsdag als Hemelvaartsdag op 
donderdag vallen, is er in de maand mei geen reguliere theemiddag. 

We hebben echter een leuk alternatief bedacht: we gaan een 
middag op stap met elkaar! Let op: in het vorige kerkblad stond 
vermeld dat we op vrijdag 13 mei op stap zouden gaan, dat wordt 
donderdag 12 mei. Op 12 mei om 13.30u verzamelen we bij Rederij 
Smidtje (Spaarne 11A, tegenover het Teylers Museum). Onder het 
genot van koffie, thee en appelgebak maken we dan een prachtige 
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rondvaart naar Cruquius en weer terug. Rond 15.30u is de 
boottocht afgelopen. De kosten voor de vaartocht zijn €10,- per 
persoon.

Wees van harte welkom om mee te gaan met deze rondvaart! U 
kunt zich opgeven bij Hester Wesselius (0629307589) of bij 
ouderenpastor Esther van Bijsterveld (0618154610). Hopelijk tot 
ziens!


Ouderenpastor Esther van Bijsterveld




Opening seizoen Grote Kerk door de Week 
Op zaterdag 30 april is de officiële opening van het 36ste seizoen 
van de Grote Kerk door de week. De bijeenkomst begint om 10.30 
uur in de Bavo. U bent van harte uitgenodigd de korte dienst en 
opening bij te wonen en daarna een kop koffie of thee met ons te 
drinken.

Ook dit seizoen is er weer de vertrouwde koffiehoek en zijn de 
gastvrouwen en gastheren actief in het ontvangen van bezoekers 
van onze Oude Baaf. Binnenkort komt er ook een middaggebed. 
Niet meer in de oude, vertrouwde vorm, maar een geheel 
vernieuwde versie. In het volgende nummer van Van de Torens 
Geblazen leest u meer over dit nieuwe middaggebed.


Met vriendelijke groet, het bestuur van de Oecumenische

werkgroep Grote Kerk door de Week





Project Reisgenoten – een terugblik 
De paasdagen liggen weer achter ons en daarmee ook de 
veertigdagentijd. En dat betekent dat het project Reisgenoten is 
afgelopen. Gedurende zeven weken liepen de reisgenoten in 
koppels van twee samen op richting Pasen. Hoe hebben zij dit 
traject ervaren? Ik geef u graag een inkijkje in hun ervaringen. 
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Het is nogal wat: je opgeven voor een project waarbij je aan iemand 
anders wordt gekoppeld, maar je van tevoren nog niet weet wie die 
ander is. Veel reisgenoten vonden het spannend om deze sprong in 
het diepe te wagen, en dat is begrijpelijk. Gelukkig pakte dit voor 
veel deelnemers goed uit en troffen ze een reisgenoot waar ze het 
goed mee konden vinden. Iedere week ontvingen ze een nieuwe 
opdracht waarmee de reisgenoten elkaar stapje voor stapje beter 
leerden kennen. Zo hielden de reisgenoten een bijbelstudie over 
Lucas 4:1-13, spoorden ze elkaar aan om een goede daad te 
verrichten, luisterden ze samen naar muziek die ze graag in de 
veertigdagentijd horen en maakten ze iets voor elkaar. Ter afsluiting 
van de reis aten de reisgenoten samen, of ze namen samen deel 
aan het Avondmaal. 

Veel deelnemers gaven aan de reis als heel verrijkend en plezierig te 
hebben ervaren. Hun reisgenoot was vaak iemand die ze wel van 
gezicht kenden, maar met wie ze nog niet eerder goede en 
diepgaande gesprekken hadden gevoerd. Die gesprekken en 
ontmoetingen vonden vaak bij de reisgenoten thuis plaats, maar 
vanwege het prachtige weer gingen velen naar buiten voor een 
mooie wandeling. De reis deed de deelnemers bewuster toeleven 
naar Pasen en in sommige gevallen leverde het hen zelfs blijvende 
contacten op. 

Als organisatoren zijn ds. Willemijn en ik blij dat we zulke 
overwegend positieve ervaringen terug kregen van de deelnemers. 
Juist na een tijd van lockdowns en contact op afstand hoopten we 
dat Project Reisgenoten een manier zou zijn voor mensen om weer 
nieuwe contacten op te doen. Wat fijn dat dit ook daadwerkelijk het 
geval was. Wat ons betreft genoeg reden om dit project volgend 
jaar een vervolg te geven.


Esther van Bijsterveld
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Jeugdwerk 
Uitje Cursus Kids & Kerk 
De tijd vliegt: er zit alweer een seizoen op. Dankzij corona was het 
weer een wat rommelig seizoen. Gelukkig heeft dit niets afgedaan 
aan de gezelligheid of de inhoud. Met elkaar hebben we, veelal met 
de vertelmethode Godly Play, ons verdiept in de verhalen van het 
Oude Testament. En dan écht de oude verhalen van het Oude 
Testament. De schepping, de zondvloed, Abraham en Sara, Jakob, 
Jozef, de uittocht en de tien beste wegen (tien geboden) kwamen 
aan bod. We kijken terug op een rijk seizoen. 

Aan het einde van dit seizoen herstellen we graag weer een oude 
traditie: het uitje van de cursus Kids & Kerk. Op maandag 25 april 
gingen ds. Willemijn, Marloes Komin en jeugdpastor Peter samen 
met 10 kanjers van kinderen naar Utrecht. Daar bezochten zij het 
museum Catharijneconvent. De groep kreeg een speciale 
rondleiding door de tentoonstelling ‘Feest! Weet wat je viert’ en 
langs een maquette van de Tempelberg. De kinderen keken hun 
ogen uit. Nadien hebben we nog heerlijk met elkaar geluncht in de 
stad, voordat we weer terug naar huis gingen. 

Een heerlijk seizoen, een leuk uitje én goede moed voor het 
volgende seizoen. 
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Verzetten KidsKampdag 
Op Hemelvaartsdag hadden we prachtige plannen voor een 
KidsKampdag. Dit jaar is het vanwege meerdere redenen moeilijker 
om kinderen van buiten de kerk erbij te betrekken. 

Opeens ontdekten we toen dat er een dubbeling in de activiteiten 
zit: het uitje van de cursus Kids & Kerk en de KidsKampdag. 
Daarom hebben we besloten om de KidsKampdag te verzetten naar 
een later moment, zodat de twee activiteiten niet te dicht op elkaar 
zitten en allebei een succes kunnen worden. 


Jeugdpastor Peter van der Beek




Van de wijkdiaconie 
Opvang vluchtelingen wijkgebouw Centrum 
Enige tijd geleden hebben de wijkkerkenraad en het college van 
kerkrentmeesters ingestemd met het voorstel om een aantal 
vertrekken van het wijkgebouw beschikbaar te stellen voor 
vluchtelingen uit de Oekraïne. 

Vrijdag 22 april hebben 2 zussen van in de 30 en hun moeder (60 
jaar) de ruimtes bekeken en aangegeven dat zij er graag komen 
wonen voor de tijd van de oorlog. De jonge vrouwen hebben drie  
jongens van 11, 10 en 5 jaar. De familie wil in de moeilijke tijd graag 
met elkaar verblijven in 1 woning. Ze waren erg blij met ons aanbod.

Er zijn veel reacties ontvangen naar aanleiding van de nieuwsbrief 
en de berichtgeving op de website bavo.nl. Ook hebben veel 
mensen hun hulp aangeboden om de ruimtes op te knappen en is 
er een website onderdeel aangemaakt. Er is een prachtig 
gezamenlijk project ontstaan. Heel veel dank aan alle handen die de 
afgelopen weken hebben geholpen. Het was bijzonder en 
hartverwarmend. 

Naast praktische en materiële hulp is er ook ondersteuningshulp 
aangeboden. De komende tijd zullen we de wensen en hulpvragen 
van de familie inventariseren. De mensen die zich hebben 
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opgegeven benaderen we graag (nog) voor ondersteuning. De 
familie heeft aangegeven dat zij hopen dat de jongens mogen 
deelnemen aan de kinderactiviteiten. We denken dat wij als 
gemeente de mensen warm welkom gaan heten. We hopen dat de 
familie dat gaat ervaren. 

We weten al dat er bepaalde problemen zullen komen. Eén ervan is 
dat het toegezegde leefgeld nog niet verstrekt wordt. Dat betekent 
dat de familie nog weinig financiële armslag heeft. Er is op de 
rekening van de wijkdiaconie een heel groot geld bedrag 
opgehaald. Een gedeelte hebben we besteed aan een aantal 
producten die we niet geschonken hebben gekregen maar wel 
noodzakelijk zijn. We hebben geprobeerd duurzaam in te kopen. 
Van het resterende geld zullen we de familie wat leefgeld per week 
schenken.

Op de Bavo website bij het item 'opvang vluchtelingen’ geven we 
actuele informatie en noteren we eventuele hulpvragen. U kan geld 
blijven overmaken naar rekeningnummer NL71 INGB 0004 3114 59 
t.n.v. wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum onder vermelding 
van ‘Opvang Vluchtelingen’. Wij zullen er voor zorgen dat dit geld 
ten goede komt aan vluchtelingen in Haarlem. Mocht u vragen 
hebben dan kan u deze mailen naar PGHHelpt@gmail.com 

Tot slot nogmaals alle mensen die zich hebben ingezet heel erg 
bedankt!


Marleen van Anken, diaconie

Joke Rooseboom, kerkelijk bureau


Ouderenvakantie Hydepark 
Na twee jaar stilstand kan er dit jaar eindelijk in het najaar weer een 
vakantieweek in Doorn op Hydepark georganiseerd worden door de 
Protestantse Stichting Zorgvakanties (PSZV). Een volledig verzorgde 
vakantieweek met leuke uitstapjes en activiteiten en tijd voor 
ontmoeting, zingeving en ontspanning. Er is zorg en begeleiding bij 
aanwezig. De vakantieweek is van 15 oktober (aankomst na 15.00u) 
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tot en met 22 oktober 2022 (vertrek voor 10.00u). 

Wilt u graag deelnemen of kent u iemand die misschien graag mee 
zou willen? Op de website www.pszv.nl onder het tabje 
aanvraagformulieren, kunt u alle formulieren vinden invullen en 
retourneren (aanmeldingsformulier, anamneseformulier huisarts en 
anamneseformulier deelnemer). Als u hulp hierbij nodig heeft, kunt u 
dit ons laten weten (ArieJan van der Schaaf: 06-25061081 of 
schaaflouw@gmail.com of Marianne Immink: 06-47173430 of 
marianne@hes-immink.nl). 

Voor meer informatie over de vakantieweek: zie bijgaande folder of 
de website www.pszv.nl. 


Rugtasjes voor Haarlemse kinderen 
Ook dit jaar doen we weer mee met de actie ‘Vakantietas’ samen 
met verschillende kerken in Haarlem. Wij zullen met elkaar zo’n 40 
tassen gaan vullen: voor jongens en meisjes in verschillende 
leeftijdsgroepen tot ca. 12 jaar. We zullen de rode en blauwe 
rugtasjes na de zondagse diensten uitdelen op 22 mei, 29 mei en 5 
juni (Pinksteren). Inleveren kan op 29 mei, 5 juni, en uiterlijk 12 juni.

De tasjes worden voor de zomervakantie uitgedeeld aan die 
kinderen in Haarlem die niet met vakantie kunnen en die komen uit 
gezinnen die het niet breed hebben. De bedoeling is dat u zo’n tasje 
vult met speelgoed (een ideeënlijstje wordt aangeleverd) voor totaal 
circa €25,-. Dit kan nieuw speelgoed zijn, maar ook tweedehands 
speelgoed (in goede staat), zolang het maar goed in het rugzakje 
past. U kunt natuurlijk ook samen met een ander gemeentelid een 
vakantietasje vullen. Leuk als u weer mee wilt doen. 


Soepproject Praatje Pot 
Afgelopen jaar is er door een paar vrijwilligers vanuit onze gemeente 
geholpen bij het soep uitdelen in de wijk Rozenprieel. Ook nu wordt 
onze hulp hierbij gevraagd vanuit het wijkcentrum de Tulp. Elke 
tweede zondag van de maand wordt er een soepmaaltijd 
aangeboden aan ca. acht mensen, waarbij dan ook een praatje 
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gemaakt kan worden. Het zou fijn zijn als er één iemand per keer 
tussen 17.00-19.00u kan helpen uitdelen. We hebben al een paar 
enthousiastelingen gevraagd dit te doen, maar meer hulp zou 
welkom zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij diaken ArieJan 
van der Schaaf, of één van de andere diakenen. 


Autorijdienst 
Herman Valk coördineert de autorijdienst niet meer. We zijn hem 
dankbaar voor de vele jaren dat hij dit heeft gedaan. 

We willen opnieuw inventariseren wat ervoor nodig is om de 
autorijdienst te organiseren. 


• Daarom horen we graag of er gemeenteleden zijn die wonen 
in Haarlem Centrum (wijkgrens) en die gebruik willen maken 
van de autorijdienst op zondagmorgen om naar de 
kerkdienst te komen. Laat het ons weten. 


• Ook begrepen we dat het van oudsher zo was georganiseerd 
dat voor gemeenteleden buiten Haarlem-Centrum, zoals 
Heemstede dit niet werd gedaan en dat voor Schalkwijk en 
Haarlem-Noord een eigen ophaalservice was voor de PKN-
gemeenten aldaar. Maar het is ook fijn als er gemeenteleden 
van buiten Haarlem-Centrum gebruik kunnen maken van de 
autorijdienst naar PGH-centrum. In de praktijk werden er hier 
en daar al wel mensen opgehaald. We willen graag weten 
voor wie dit wel wenselijk zou zijn. Laat het ons weten. 


• Het kan zijn dat er dan ook aanvullend rijders nodig zijn. 
Bent u bereid om hier een steentje aan bij te dragen, laat het 
ons dan ook weten.


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. 
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Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 023 536 03 10. 


De collectedoelen vindt u achterin dit blad.




Protestantse Gemeente 

Jurjen Beumer lezing 
‘Veerkracht in onrustige tijden’ is het thema van de Jurjen Beumer 
lezing die gehouden wordt op 11 mei in de Groenmarktkerk. 
Burgemeester Jos Wienen verzorgt de lezing en de Haarlemse 
zangeres Mylou Frencken zorgt voor de muzikale omlijsting.

Na afloop wordt u uitgenodigd voor een drankje bij Stem in de Stad. 
Kaarten voor de Jurjen Beumer Lezing zijn te koop via 
www.stemindestad.nl. De lezing is een initiatief van Stem in de 
Stad, Stadsklooster Haarlem en de Antonius Gemeenschap, omdat 
zij van mening zijn dat zijn gedachtegoed bewaard moet blijven. 


Datum en tijd: woensdag 11 mei, 20.00u - 21.30u (inloop 19.30u) |

Locatie: Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14, 2011 TW





IDAHOT-wake in de Grote Kerk 
Dinsdag 17 mei 2022 
Op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie 
(IDAHOBIT) is er in de Grote Kerk een bijzondere viering. Dit jaar 
sluit de Grote Kerk voor het eerst aan in de rij van tientallen steden 
in vooral Europa en Zuid-Amerika waar een IDAHOT-wake 
gehouden wordt. Een jaar of tien geleden werden in Italië voor het 
eerst vieringen georganiseerd waarin wordt stilgestaan bij alle 
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vormen van geweld jegens LHBTI-personen in de samenleving en in 
het bijzonder in kerken en andere geloofsgemeenschappen. In de 
liturgie van de viering wordt een vorm gezocht om eerlijk onder 
ogen te brengen hoe de kerk zélf mensen heeft uitgesloten en dat 
nog steeds doet. Centraal staan twee getuigenissen van mensen 
die dit hebben ervaren. 


Achtergrond IDAHOT 
Pas in 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
homoseksualiteit als ziekte uit de ‘International Classification of 
Diseases’. IDAHOBIT, vaak nog IDAHOT genoemd, is een dag met 
een verzameling aan activiteiten en programma’s die gewone 
mensen aanspreekt over angst voor en 
geweld tegen lesbiennes, homo’s, 
biseksuelen en transgenders. Want met de 
beslissing van de WHO is de afkeer van 
mensen jegens LHBTI-personen niet ook 
verdwenen. 

Voorgangers zijn Frans Bossink, geestelijk 
verzorger en bestuurslid van het Werk-
verband van Katholieke Homo-Pastores 
en stadsdominee Tom de Haan, m.m.v de 
Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw. 


Deuren open: 19.30u, aanvang 20.00u 
(einde 20.45u). 

Meer informatie: Frans Bossink 0651419881 / Tom de Haan 
0616474041





Leerhuis 
Donderdag 2 juni 10.00u-11.30u in het wijkgebouw van de Lutherse 
Kerk aan de Witte Herenstraat.
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Van de Algemene Kerkenraad 
Vergadering 24 maart 2022 
Het was fijn dat ds. Anette Sprotte deze keer voor het eerst in de 
AK meedeed. Maar dat betekende wel dat jeugdpastor Peter van de 
Beek er niet meer bij was. 
Weer stond het PGH-beleidsplan voor de komende jaren op de 
agenda. In alle wijken is alsnog een fysieke bijeenkomst geweest 
waarin het plan besproken is. In Centrum en Schalkwijk was ook al 
een digitale reactieronde geweest Zo heeft iedereen die dat wilde, 
kunnen reageren. In de Algemene Kerkenraad zijn de reacties 
bekeken en soms uitvoerig besproken, zoals het samengaan van 
Oost en Schalkwijk en de financiële situatie van de PGH. Er zal nu 
een aangepaste versie van het plan gemaakt worden. Op de 
volgende AK-vergadering, in mei, wordt dan uiteindelijk het 
beleidsplan vastgesteld. De nieuwe versie van het plan komt 
natuurlijk terug naar de wijken en op de websites.

Als altijd werd er verslag gedaan vanuit in de drie wijken, waar 
allerlei activiteiten weer opgestart worden zonder de corona-
beperkingen. De missionair predikant vertelt over de debatten in de 
Pletterij, de diakenen over de sollicitatiegesprekken voor een 
nieuwe secretaris. De predikanten willen graag dat er voor elke wijk 
een kanselbijbel van de NBV21 aangeschaft wordt’- de AK vindt dat 
een goed plan. En de predikanten en pastores zijn twee dagen naar 
Hydepark geweest om een stevig begin te maken met het werk na 
corona èn met een nieuwe collega.


Clazien Verheul 
scriba AK
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Ingezonden 

Inspiratiefestival zaterdag 4 juni  
Via classispredikant ds. Peter Verhoeff namens het breed 
moderamen van de classis Noord-Holland kreeg ik de volgende 
uitnodiging:


MELD U SNEL AAN VOOR HET INSPIRATIEFESTIVAL VAN DE 
CLASSIS NOORD-HOLLAND! 

Het programma voor het Inspiratiefestival van de Classis Noord-
Holland op zaterdag 4 juni 2022 is rond. Dit inspiratiefestival staat in 
het teken van ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. 

Het inspiratiefestival is bedoeld voor predikanten en overige 
ambtsdragers. Maar ook andere taakdragers of gemeenteleden zijn 
welkom: maximaal drie per (wijk)gemeente, we streven naar 400 
deelnemers. De locatie is de Cultuurkoepel in Heiloo, (Kennemer-
straatweg 464, 1851 NG). Deelname is gratis. Er wordt u koffie, 
thee, een lunch en een drankje na afloop aangeboden. 


Het programma: 
09:00-10:00 Ontvangst bij ingang Koepelzaal . Koffie en thee in 
Koepelzaal - met elkaar kennismaken . 

10.00-10.50 Plenaire opening in Koepelzaal met welkom en 
liturgische opening. Dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse 
Kerk in Nederland: ‘Toekomstgericht kerk-zijn’.

11.00-12.50 Thema’s in een van de zalen van De Cultuurkoepel 
(start 11:00 en 12:00 u). 

13.00-13.50 Lunch in de Koepelzaal. 

14.00-15.50 Thema’s in een van de zalen van de Cultuurkoepel 
(start 14:00 en 15:00u). 

16.00-16.30 Plenaire afsluiting in de Koepelzaal met o.a. humorvolle 
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en kritische samenvatting van de dag. 

16.30-17.30  Napraten met een drankje in de Koepelzaal.


Zie voor meer informatie de website van de Classis Noord-Holland  
www.classisnoordholland.nl. 

Heeft u belangstelling om naar het Inspiratiefestival 2022 te gaan?

Geeft u dat dan door uiterlijk 13 mei via scriba@bavo.nl.

Er kunnen maximaal drie gemeenteleden worden aangemeld. Dat 
gaat dan in volgorde aan aanmelden.

Als u op het lijstje van de drie gemeenteleden komt te staan, geef ik 
dat aan u door, en kunt u zich aanmelden, dat moet uiterlijk 15 mei 
gebeuren. 


Gert Dannenberg, scriba




Schuldhulpmaatje

Iemand merkte op: ‘Wanneer er geen schulden meer zijn, dan 
verdwijnen ook andere problemen’.  
Met de stijgende energieprijzen en kosten van levensonderhoud, 
valt te verwachten dat (nog) meer mensen niet langer aan hun 
financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Maar openlijk er over praten dat je schulden hebt is voor velen vaak 
uiterst moeilijk. Je schaamt je en je bent bang om geconfronteerd te 
worden met vooroordelen. Toch is het vroegtijdig signaleren ervan 
groot belang. Want op het moment waarop je in de schulden 
verstrikt raakt, wordt nadenken over de vraag hoe je daar uit moet 
komen heel moeilijk. 

Wanneer je ondanks je innerlijke weerstand toch voor jezelf tot de 
erkenning bent gekomen dat je niet meer op eigen kracht uit de 
wirwar van zich opstapelende rekeningen kunt komen, kun je een 
beroep doen op een schuldhulpmaatje. Dat is een vrijwilliger, die je 
via niet-oordelende gesprekken wil helpen om orde te scheppen in 
je financiële situatie en die je wil bijstaan om zelfstandig een uitweg 
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te vinden uit je schuldenproblematiek.

Dat maatje is een gekwalificeerd persoon, is gecertificeerd en staat 
onder een geheimhoudingsplicht.

Mocht u nader geïnformeerd willen worden over wat u hier leest, 
neem dan contact op met: Kees Verhoeven, secretaris van de 
Stichting Maatjes voor Zuid Kennemerland,

info@zuidkennemerland.schuldhulpmaatje.nl


Welmoed Davidson




Collectes 

Collectedoelen 

1 mei 1e Diaconie - Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem

2e Kerk

15 mei 1e Diaconie - Binnenlands diaconaat - Op adem komen in 
De Glind - Het dorp De Glind is een veilige haven voor 
kwetsbare, uithuis- geplaatste kinderen en jongeren. Zij 
kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van 
hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen 
er werken aan hun toekomst. In De Glind (‘het 
Jeugddorp’), geloven ze sterk in de helende kracht van 
een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren 
worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid 
staan over het verder gewone dorp. Meer lezen: 
kerkinactie.nl/deglind

2e Kerk
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Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad (mei):


donderdag 26 mei 2022 

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





22 mei 1e Diaconie

2e Kerk - Kerk in Actie - Oog voor kinderen in 
pioniersplekken

29 mei 1e Diaconie - Seniorenvakanties

2e Kerk - JOP

5 juni 1e Diaconie - Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem

2e Kerk - Kerk in Actie - Zuid-Afrika Bijbel brengt arme 
boeren in actie
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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

Publiciteit Nelleke Bouma n.bouma61@gmail.com 


Redactie kerkblad José van Ophem 06 409 41 233

vdtgbavo@gmail.com 

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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