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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 
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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, ds. S. du Croo-de 
Jongh, pastoor R. Frede en ds. S. Van 
Kammen

Crèche, kindernevendienst, OJ


Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Vesper - Koor van de Engelse Kerk 
Haarlem & The Anglican Singers 
Amsterdam o.l.v. Martin van Bleek, 
voorganger: ds. Willemijn van Dijk - Heij 

Zondag 12 juni 
Grote Kerk 10.00u

Ds. H. Spoelstra

Crèche, kindernevendienst

Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Concert - Koor voor nieuwe Nederlandse 
religieuze muziek o.l.v. Antoine Oomen 

Zondag 19 juni 
Grote Kerk 10.00u


Avondmaal

Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, kindernevendienst, OJ


Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00uu

Evensong - Roder Jongenskoor o.l.v. 
Jaap de Kok, Sander van de Houten, 
orgel, voorganger: ds. Johan Schelling 






Aan tafel
Afgelopen Paasnacht kwam een aantal diakenen uit verschillende 
kerken in het Koor van de Grote Kerk bij elkaar. Samen zouden ze 
die avond het avondmaal gaan bedienen. En er ontstond een 
discussie over de vraag wat je zegt wanneer je de wijn en het 
druivensap uitreikt: ‘Bloed van Christus’? Er werd een gezicht 
getrokken. Dat was wel heel plastisch. ‘Wijn van het Koninkrijk’? 
Dat werd ook niet door iedereen omarmd. Er werd afgesproken dat 
iedere diaken zelf zou beslissen wat er gezegd zou gaan worden. 

Ik moest aan dit moment terugdenken omdat ik afgelopen tijd met 
onze vicaris Dorien Keus mocht optrekken. Zij had als opdracht 
vanuit haar predikantsopleiding meegekregen om een aantal 
gesprekken over het avondmaal te voeren in onze gemeente. 

Wat is de betekenis van het avondmaal? Voor de gemeente? Voor 
deelnemers individueel? Met die vragen mocht Dorien met onze 
gemeente aan de slag. Ze heeft drie mensen uit de gemeente 
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Zondag 26 juni 
Grote Kerk 10.00u

Pastor J. van den Bogert

Crèche, kindernevendienst


Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Vesper - Suzanne Groot, viool; Anton 
Pauw, orgel; Werken van Kralik, 
Kromolicky en Wunderlich, voorganger: 
ds. Tom de Haan 

Zondag 3 juli 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, kindernevendienst, OJ

Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Vesper - Vocaal Ensemble Christóbal 
o.l.v. Bas Halsema; Vespers op het feest 
van de Apostel Thomas (3 juli), 
voorganger: pastoor Robert Frede 



geïnterviewd, is in gesprek gegaan met de kerkenraad en met een 
groep gemeenteleden. 

Ik was bij de meeste momenten aanwezig. Fascinerende 
gesprekken vond ik het. ‘Wat betekent het avondmaal voor jou? 
Welke woorden passen daarbij?’ vroeg Dorien ons. ‘Verbond? 
Bevrijding? Herdenking? Gemeenschapsmaaltijd? Heil?’ En er 
ontspon zich een gesprek waarbij er veel gememoreerd werd aan 
hoe het in onze jeugd eraan toeging: lange tafels, vaak een wat 
bedrukte sfeer, niet mee mogen doen als kind, rolletjes pepermunt 
om stil te blijven zitten tot het voorbij was en de spanning of vader 
en moeder wel of niet ‘aan zouden gaan’. 

En we maakten de sprong naar onze eigen manier van het vieren 
van het avondmaal. Vieren we het vaak genoeg? Of te vaak? Wordt 
het daardoor sleets? Is het iets wat we te weinig vieren en zouden 
we elke zondag wel brood en wijn willen ontvangen? 

Het antwoord daarop is afhankelijk van wat het avondmaal voor je 
betekent, merkten we. Voor de een betekent avondmaal het 
herdenken en het meegezogen worden in het verhaal van Jezus’ 
laatste maaltijd. En de gedachte daaraan kan drukkend zijn. 
Daarom werd er gezegd ‘liever minder vaak avondmaal’.

Voor de ander is het vieren van het avondmaal ‘onderdeel worden 
van het lichaam van Christus’ en daardoor een ervaring van 
bevrijding: ondanks al het falen mag je elke keer opnieuw vernieuwd 
met brood en wijn weer verder gaan. En dat kan je niet vaak genoeg 
ervaren.

Dorien vroeg in welke vorm we graag avondmaal vieren. Ook hier 
hoorde ik verschillende antwoorden. Waar de een graag avondmaal 
viert in de kring, zodat de verbinding met elkaar en het 
participerende karakter van deze maaltijd benadrukt wordt, viert de 
ander het avondmaal liever lopend vanwege de beweging naar het 
brood toe. 

We waren het met elkaar eens dat het avondmaal in coronatijd 
behelpen was. En we zijn blij dat we het weer kunnen vieren zoals 
we dat gewend zijn als onderdeel van de liturgie. 
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Toen we met elkaar in gesprek kwamen over de woorden die 
gesproken worden bij het uitdelen van brood en wijn veerde ik op. Ik 
dacht aan de Paasnacht. Wat zeg je nu eigenlijk als je brood en wijn 
uitdeelt? Ik besefte dat ik dat nog niet eerder heb toegelicht in een 
dienst. Ikzelf zeg bij het uitdelen van het brood vaak: ‘brood uit de 
hemel’. Voor mij is dat een verwijzing naar het verhaal van het 
manna in de woestijn. God zorgde voor voedsel, genoeg voor 
iedereen. Voor iedereen evenveel. Daarbij vind ik de gedachte 
inspirerend dat we dit sacrament vieren in navolging van Jezus, die 
leerde dat wie deelt wat hij/zij heeft, het leven zo veel rijker kan 
leven vanuit het vertrouwen dat er genoeg is voor iedereen.

Meedoen met het vieren van het avondmaal maakt je onderdeel van 
een beweging van mensen die hun leven al delend proberen vorm 
te geven. 

De diakenen zijn niet voor niets degenen die, samen met de 
predikant, het avondmaal bedienen. Hier beelden we met elkaar uit 
hoe we het leven zouden willen leven en hoe we het proberen te 
leven: delend, met wie maar wil. 

Ieder heeft zo eigen gedachten bij het avondmaal. En wat mooi dat 
we als gemeente ook het avondmaal in verschillende vormen 
kunnen vieren vanwege de twee gebouwen waarin we kerken. 

Door de gesprekken over het avondmaal raakte ik geïnspireerd. Zo 
zal ik met Pinksteren bij het uitreiken eens andere woorden 
gebruiken die door een gemeentelid werden geopperd: ‘Christus 
voor jou’. Verandering van spijze doet eten, wellicht geldt dat ook 
voor het avondmaal: afwisseling van vormen en woorden blaast  
leven in het eeuwenoude sacrament. 

Voor het nieuwe kerkelijke seizoen heeft de landelijke Protestantse 
Kerk als thema ‘Aan tafel!’ gekozen, een mooie gelegenheid om het 
gesprek over dit belangrijke sacrament voort te zetten.


Ds. Willemijn van Dijk 
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Pinksteren 
Door Huub Oosterhuis 

“De heilige geest is niet de wind die de blaadjes van de bomen doet 
ritselen, of de stormwind die bomen ontwortelt. De wind is de wind 
en niets anders, hoe hard het ook stormt. De heilige geest is ook 
niet de levensadem van ons lichaam, de lucht in onze longen, 
waarmee we spreken en zingen, hijgen en piepen. Ook de 
hartstocht van de één voor de ander is geen heilige geest, evenmin 
als de branding van de zee en de vuurgloed van de zon. Maar 
hartstocht voor gerechtigheid en vrede, gloed van ontferming – dat 
je het hijgen en piepen en gesmoorde schreeuwen van de ouderloze 
en in zichzelf begraven kinderen nog hoort: dat is heilige geest. En 
dat wij niet ophouden naar woorden te zoeken van bemoediging, en 
van protest ook, dat je je niet met stomheid laat slaan, en er niet het 
zwijgen toe doet; dat je elkaar blijft toezingen en zegenen en niet 
toegeeft aan de alom heersende schamperheid, de harde taal die 
mensen onderuit haalt, de spraakverwarring: dat is heilige geest.”


Ekklesia, 19 mei 2013 
 

Uit de wijk 

Wijkberichten 
Bij de diensten 
Zondag 5 juni vieren we Pinksteren samen met de gemeenten van 
de Lutherse Kerk, Remonstranste Kerk, de Groenmarktkerk en de 
Oud-Katholieke kerk. In deze dienst, met gezamenlijke voorgangers,  
vieren we met elkaar ook avondmaal. De Oude Bavo Cantorij zal 
medewerking verlenen aan de dienst., iets om naar uit te kijken! 
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Zondag 19 juni vieren we in de dienst, waarin ds. Willemijn 
voorgaat, avondmaal met elkaar.


In memoriam Kees Stoute 
In de vroege ochtend van Eerste Paasdag, 17 april 2022, overleed 
Kees Stoute, een dag na zijn 89e verjaardag. De laatste jaren was 
zijn gezondheid afgenomen, er waren eerder al momenten geweest 
waarop zijn overlijden verwacht werd. Maar na ziekenhuis en 
Janskliniek bleek er nog een tijd van leven te zijn. Thuis konden Lien 
en hij het redden met hulp van de thuiszorg en dankzij de niet 
aflatende betrokkenheid in woord en daad van de kinderen en 
kleinkinderen. We zijn dankbaar dat Lien het tot het eind toe vol 
heeft kunnen houden om er voor Kees te zijn. Zo kon hij thuis 
blijven en daar in alle rust sterven. 

Op donderdag 21 april namen we afscheid van Kees in een dienst in 
de Nieuwe Kerk. Door de warme woorden van de vier kinderen en 
de oudste kleinzoon zagen we hem herleven: de lange rustige Kees, 
onderwijsman, sportman, geweldige opa met zijn eigen humor. We 
hoorden van de levensboeken die hij geschreven heeft, waardoor 
hijzelf in deze laatste jaren steeds weer terug kon gaan naar de tijd 
van actie. Toen hij alleen nog in en rond zijn huis verbleef brachten 
zijn boeken met persoonlijke herinneringen, afgewisseld met 
krantenverslagen, hem terug naar zijn vitale leven. Nu kunnen Lien, 
de kinderen en kleinkinderen en straks de achterkleinkinderen 
blijven putten uit deze nagelaten schat!

Op begraafplaats Akendam en daarna in het Volkstuincomplex was 
niet alleen het verdriet om Kees’ overlijden voelbaar, maar vooral 
ook dankbaarheid om al het goede dat er was en zal blijven. Kees 
Stoute was een gezegend mens en leefde daar ook tot het eind 
naar. Moge ook Lien zich nu zo blijven voelen omringd door velen!


ds. Coosje Verkerk
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Huiskamergesprekken 
Inmiddels zijn de huiskamergesprekken gestart. Samen met 
ouderenpastor Esther van Bijsterveld en een ouderling of diaken 
maak ik een ronde door de gemeente om met elkaar te praten over 
de corona-periode die (hopelijk) achter ons ligt én om vooruit te 
kijken naar wat ons te doen staat als gemeente. Ik geniet ervan om 
op deze manier weer samen te kunnen komen en onze gedachten 
uit te wisselen. Wat heb ik dat gemist! Fijn ook om samen een 
bijbelstudie te doen en van daaruit na te denken over roeping. Wat 
is dat nou precies en wie ervaart dat hij/zij een roeping heeft? Wat is 
de roeping van ons als gemeente? 

Er zijn nog een paar plekken open voor de zomer, dus geef u gerust 
op bij Clazien Verheul of Hester Wesselius. Ik zou het heel fijn 
vinden om zo veel mogelijk mensen te horen over de onderwerpen 
die we daar bespreken. 


Afscheid 
Op donderdag 19 mei was er in de Nieuwe Kerk een symposium bij 
het afscheid van ‘onze’ Jaap van Dorp als vertaler bij het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Het thema was ‘vertalen is 
verrassen’. Het was een heel feestelijke middag met prachtige 
lezingen en muziek. Aan het einde van de middag kreeg Jaap een 
bundel aangeboden vol verrassende, nieuwe inzichten van 
verschillende Bijbelwetenschappers. Heel fijn om hierbij aanwezig te 
mogen zijn! 


Terugblik Kliederkerk 15 mei 
Zondag 15 mei was de eerste Kliederkerkviering waarbij jong én 
oud samen vierden. Het thema was heel toepasselijk: groot en klein. 
We verdiepten ons in het verhaal van David en Goliath. We beelden  
het verhaal uit, ontdekten de thema’s aan de hand van verschillende 
activiteiten, schreven voorbeden op kaartjes, hingen deze in de 
gebedsboom en deelden tot slot het meegebrachte eten. 

Wat was het mooi om te zien hoe iedereen meedeed!
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Aan het einde van de viering vroegen we feedback van de 
deelnemers. We ontvingen veel positieve reacties. Voor mij sprong 
één briefje eruit. Een kind had als tip meegegeven: ‘vaker met grote 
mensen’. Die kunnen alle grote mensen weer in hun zak steken. 
Ook de jonge deelnemers hebben het als een feest ervaren om 
samen deze dienst te vieren. De volgende Kliederkerk is op zondag 
25 september. 


Ds. Willemijn van Dijk - Heij
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Kennismakingsbijeenkomst 
Voor alle nieuwe leden van onze 
gemeente is er op zondag 3 juli een 
kennismakingsbi jeenkomst . A ls 
pastoraal team hebben we een heel 
aantal kaarten verstuurd om mensen 
uit te nodigen. Voelt u zich (nog) nieuw 
in onze gemeente? Wees dan welkom 
om aan te schuiven, ook wanneer u 
geen kaart hebt ontvangen. 

Graag maken we nader kennis op 
deze zondag na de dienst. De 
ontmoeting zal ongeveer tot 12.30u 
duren en kinderen zijn ook van harte 
welkom. Schuift u ook graag aan? 
Meld u dan vóór 24 juni aan via 
pastoraalteamhaarlem@gmail.com of bel tijdens kantooruren naar 
het kerkelijk bureau: 023 553 20 40.


Het pastoraal team 

Barbara, Frits, Hester, Niek, Esther en Willemijn





Van de wijkkerkenraad 
Het bezinningsmoment in de kerkenraadsvergadering van mei werd 
geleid door onze vicaris Dorien Keus. Als onderdeel van haar studie 
sprak zij met ons over het avondmaal. Het werd een mooi, open 
gesprek over vorm en inhoud. 
Carla van Drie, geestelijk verzorger in de Janskliniek, was in de 
vergadering aanwezig om ons bij te praten over haar werk. In de 
coronaperiode zijn na enige tijd de vieringen in de Janskliniek weer 
hervat. Eerst per afdeling en nu ook weer met alle belangstellenden 
in één viering. Inmiddels zijn er vanuit het management ook 
organisatorische veranderingen doorgevoerd. De Janskliniek gaat 
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zich richten op één doelgroep: revaliderende mensen met een niet-
aangeboren hersenaandoening. De bewoners die niet tot deze 
doelgroep behoorden zijn inmiddels verhuisd naar Schoterhof of 
Overspaarne. Het heeft veel onrust gegeven. Gevolg van deze 
verandering is onder meer dat er veel jongere mensen in de 
Janskliniek verblijven. De vrijwilligers, waaronder ook leden van 
onze wijkgemeente, zijn nog steeds actief bij de vieringen. Daar is 
Carla heel blij mee! 
Na Carla was het de beurt aan Esther van Bijsterveld. Zij vertelde 
over haar werk als ouderenpastor. Esther is nu een jaar aan het 
werk, zowel voor onze wijkgemeente als voor Schalkwijk. Ze heeft 
de pastorale zorg voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. In 
het afgelopen jaar heeft ze zich beziggehouden met bezoeken, 
telefonische gesprekken, de theemiddagen, de ‘Rouwgroep’, het 
project ‘Reisgenoten’ en een aantal uitvaarten. We bespraken dat 
het goed is om weer een keer aan de oudere mensen in de 
gemeente te vragen waar behoefte aan bestaat en wat zij van de 
ouderenpastor verwachten, zodat Esther haar beschikbare tijd zo 
goed mogelijk ten dienste van de gemeente kan inzetten. 
Ten slotte meld ik u dat in de kerkenraad wordt gewerkt aan een 
protocol voor het geval iemand bij een viering onwel wordt. 
Gelukkig gebeurt dit niet vaak en het is heel fijn dat er tot op heden 
door verschillende gemeenteleden telkens professioneel en 
adequaat is gehandeld. Toch lijkt het ons goed om hiervoor een 
protocol op te stellen dat besproken zal worden met de mensen die 
bij de uitvoering van dat protocol een rol kunnen of moeten 
vervullen. Zodra het protocol gereed is, zult u daarover worden 
geïnformeerd. 

Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad
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Van de ouderenpastor 
Data theemiddagen 
Vanwege verschillende feestdagen is de maand mei een rustige 
maand geweest voor de theemiddag. Wel kijken we terug op een 
heerlijke vaartocht over het Spaarne die we op donderdag 12 mei 
hebben gemaakt! 

In de maanden juni en juli hopen we elkaar weer als vanouds in het 
wijkgebouw te ontmoeten tijdens de theemiddag. Bij deze een 
overzicht van de data: 

Donderdag 16 juni	 14.00-15.30u

Donderdag 30 juni	 14.00-15.30u

Donderdag 14 juli	 14.00-15.30u	 Nelleke de Bres komt vertellen 
over Franciscus van Assisi

Let op: vanaf eind juli en tot halverwege augustus hebben we een 
zomerstop van de theemiddag. De eerstvolgende datum dat we 
weer van start gaan is op donderdag 25 augustus. Een mooi 
alternatief voor de theemiddag in deze periode is het 
zomerprogramma dat in de Ontmoetingskerk (Schalkwijk) wordt 
aangeboden. Zie hiervoor onderstaand bericht. 


Aanrader voor de zomervakantie 
Als vanouds wordt er in de zomervakantie in de Ontmoetingskerk 
zes weken lang een zomerprogramma georganiseerd. Er wordt een 
interessant en veelzijdig programma aangeboden, waar geen kosten 
aan verbonden zijn. De programmering is als volgt: 

Woensdag 20 juli - Het trio van Paul Delèfre (gitaar, zang), Hanneke 
Koek (viool) en Jarl van Maltha (zang) geeft een optreden met 
prachtige, poëtische teksten die gaan over over het leven, de liefde, 
dromen en het licht. 

Woensdag 27 juli - Joost van den Bogert houdt een lezing over 
Stem in de Stad

Woensdag 3 augustus - Ds. Anette Sprotte neemt ons mee in de 
wereld van kunstenaar Chagall
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Woensdag 10 augustus - Deze middag wordt er een spannende en 
interactieve quiz gehouden over (oud) Haarlem

Woensdag 17 augustus - Gemeentelid van de Ontmoetingskerk 
Dolf Pull leert ons deze middag alles over vogelen.

Woensdag 24 augustus - We sluiten het zomerprogramma af met 
een gezellig uitje: we gaan pannenkoeken eten in het 
Pannenkoekenhuis in het Reinaldapark

De zomermiddagen vinden van 14.30-16.00u plaats. Rondom de 
Ontmoetingskerk kunt u gemakkelijk en kosteloos parkeren. Mocht 
u met het openbaar vervoer komen, dan kunt u uitstappen bij de 
bushalte Belgiëlaan, vanaf daar is het ongeveer drie minuten lopen 
naar de Ontmoetingskerk. Hopelijk tot ziens bij het zomer-
programma! 


Verslag theemiddag 12 mei: een Rondvaart op het Spaarne 
We hebben er lang naar uitgezien en op donderdag 12 mei was het 
dan eindelijk zo ver: met de deelnemers van de theemiddag hebben 
we een heerlijke rondvaart 
gemaakt op het Spaarne! 

Eerst voeren we naar molen De 
Adriaan en daarna terug tot 
molen De Eenhoorn. Onderweg 
was er koffie, thee en appel-
gebak. Ondertussen vertelden 
de schipper en een inge-
sproken bandje ons alles over 
de gebouwen die we op de 
kades zagen staan. 

We passeerden prachtige 
buitenhuizen en woonboten en 
kwamen we dingen aan de 
weet d ie ze l fs de door-
gewinterde Haarlemmers nog 
niet wisten! Wist u bijvoorbeeld 
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dat er op de kade bij de Langebrug (ook wel de ‘verfroller’ 
genoemd) een beeld staat van twee mensen die in elkaar 
verstrengeld zijn? Helaas heeft dit beeld een hele naargeestige 
achtergrond: tijdens het beleg van Haarlem bonden de Spanjaarden 
Haarlemmers ruggelings aan elkaar vast om ze vervolgens ter 
verdrinking in het Spaarne te gooien. Of wist u dat het water van het 
Spaarne vroeger zo schoon was dat er goed bier van gebrouwen 
kon worden, en Haarlem lange tijd een van de grootste 
bierbrouwerssteden in Nederland was? 

Al met al was het een heerlijke middag vol zonneschijn, prettig 
gezelschap, fijne gesprekken, lekker eten en drinken en interessante 
feitjes. We hebben ervan genoten! 


Esther van Bijsterveld, ouderenpastor




Vanuit het kerkelijk bureau 
Jaarrekening 2021 
De jaarrekening 2021 is in de vergadering van 19 mei 2022 
vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Nu de jaarrekening is 
vastgesteld ligt hij tot uiterlijk zondag 5 juni ter inzage voor alle 
gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Haarlem. U vindt de 
jaarrekening in onze kerkgebouwen maar u kunt hem ook opvragen 
door een mail te sturen naar info@bavo.nl of kijk op de website van 
de wijkgemeente. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de 
jaarrekening dan kunt u deze sturen naar de scriba van de 
Algemene Kerkenraad, Clazien Verheul, cverheul@compaqnet.nl. 


Kerkelijk bureau 
Na zes jaar werkzaam te zijn geweest op het kerkelijk bureau in 
diverse functies gaat Anneke Abma met ingang van 1 augustus 
onze organisatie verlaten. Zij heeft een mooie baan aangeboden 
gekregen bij de Arkgemeenschap in Bloemendaal. We zijn heel blij 
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voor Anneke en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. Op 
het kerkelijk bureau zullen we haar enorm gaan missen. Dit betekent 
ook dat er op korte termijn een vacature is voor de functie van 
administratief medewerker. Via diverse kanalen zullen we binnen 
enkele weken de vacature communiceren. Weet u geschikte 
kandidaten attendeer ze dan zeker op de vacature!


Grote of St.-Bavokerk 
U heeft het misschien al gezien maar het Müllerorgel is weer uit de 
steigers. Het orgel staat er weer stralend bij. Op dit moment wordt 
er door de stemmers nog hard gewerkt om een algehele stemming 
van het orgel uit te voeren. Vanaf 7 juni is het orgel naast de 
zondagse viering ook weer te horen tijdens de stadorgelconcerten. 
Nu deze grote klus zo goed als afgerond is staat de volgende grote 
klus al weer in de planning. De zuidoost gevel van de kerk heeft een 
onderhoudsbeurt nodig. Vanaf medio juli 2022 zal deze kant van de 
kerk enkele maanden in de steigers staan. Onze gebouwen-
beheerder Marco Goes zal hier in een volgend bericht meer over 
vertellen. 

Gedurende de periode mei-oktober vinden er jaarlijks vele 
concerten, vieringen en andere muzikale evenementen plaats in de 
Bavo. Dit jaar hebben de diverse organisatoren van deze concerten, 
vieringen en evenementen de krachten gebundeld. Met hulp van 
Debbie Claassen, onze communicatiemedewerker, hebben zij 
gezamenlijk een folder gemaakt die een totaaloverzicht geeft van 
wat er op muzikaal gebied is te beleven in de Grote Kerk. Deze 
mooie en informatieve folder ligt vanaf eind mei in de kerk. 


Joke Rooseboom

Directeur kerkelijk bureau PG Haarlem
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Zomeravondmuziek 
De zomeravondmuziek gaat weer van start! 
Na twee coronajaren start op Pinksterzondag 5 juni gelukkig weer 
een ‘normaal’ seizoen van Zomeravondmuziek in de Bavo. Met een 
korte onderbreking van 14 augustus tot 4 september kunt u weer 
elke zondagavond genieten van evensongs, vespers en concerten. 
De aanvangstijd is onveranderd 19.00u. 

Nieuw is dat op de website www.bavo.nl een doneerknop staat. En 
er wordt hard gewerkt om ook een QR-code op de liturgie te 
vermelden. De Zomeravondmuziek wordt immers volledig 
gefinancierd uit donaties en giften. Een gemiddelde gift van € 5 per 
uitvoering is voldoende. Ook kunt u uw gift storten op banknummer 
NL29 RABO 03737 11433 t.n.v. Protestantse Gemeente Haarlem 
o.v.v. Zomeravondmuziek.

Dit jaar zijn er weer bijzondere koren te beluisteren zoals het Koor 
voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek o.l.v. Antoine Oomen en 
Capella Gudula uit Lochem o.l.v. Els Dijkerman. En er zijn maar liefst 
twee Engelse koren te beluisteren. Ook vieren we het feest van de 
Apostel Thomas; wordt op 11 september een Taizéviering gehouden 
en zijn de koren van de beide Haarlemse Bavo’s te beluisteren.

Op Pinksterzondag starten we met een vesper uitgevoerd door het 
Koor van de Engelse Kerk Haarlem & The Anglican Singers 
Amsterdam o.l.v. Martin van Bleek. Voorganger is ds. Willemijn van 
Dijk – Heij.


Wij hopen u weer vaak te treffen.

Namens de Zomeravondcommissie, Erik van der Starre





Vanuit het jeugdwerk 
Tóch op kamp, mét Haarlem Noord 
Zoals jullie weten kan de KidsKampdag helaas niet doorgaan. 
Ineens kwam er een verrassing voorbij: we kregen contact met de 
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Immanuelkerk in Haarlem-Noord. In het verleden hebben we ook 
weleens overwogen om samen kamp te organiseren. Zij horen 
immers ook bij de PKN. Zij gaan van 24 – 26 juni met elkaar op 
kamp in Bentveld én wij +vriendjes/vriendinnetjes mogen mee! 😃 

Via deze website tref je meer informatie aan. Vanuit onze PGH gaat 
sowieso één leid(st)er mee en misschien nog wel meer. Voor de 
kinderen, leeftijd ± 8 t/m 12 jaar, is er volop plaats. Er zijn vanuit 
onze gemeente al kinderen die meegaan. Jij ook?! Je kunt je direct, 
via de link, bij hen aanmelden, maar wij vinden het wel fijn om te 
weten als jullie meegaan. Een CC’tje/appje naar ons is dus welkom.

Nadat je je hebt opgegeven ontvang je een paklijst voor op kamp. 
Belangrijk is vooral dat je een fiets hebt. Mocht je die niet hebben 
en is dit een probleem? Neem dan contact met ons op, dan zoeken 
we samen naar een oplossing.


Op naar veel kampplezier!

Jeugdpastor Peter van der Beek





Vanuit de ZWO-commissie  
Project Tanzania 
De vorige keer vertelde ik jullie dat we het geld dat we als gemeente 
hebben gespaard voor een kindcentrum in Malawi, niet voor dat 
doel kunnen besteden. We hebben daarvoor ruim € 19.000 
ingezameld. Dat geld staat op onze ZWO-rekening. We hebben 
daarvoor nu een alternatief gevonden. 

Begin februari was ik op bezoek in Tanzania. Daar hebben we 
contacten gelegd met twee professionele partnerorganisaties die 
met de Masai bevolking werken. 

Veel kinderen gaan daar niet naar school omdat er te weinig scholen 
zijn. Voor de kleuters is er meestal geen kleuterschool. Dat is een 
groot probleem want als ze pas met zes/zeven jaar naar de 
basisschool gaan, kunnen ze de lessen niet volgen omdat ze geen 
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Swahili hebben geleerd, ze vallen uit. Maar na een goede 
voorbereiding op de kleuterschool doorlopen ze meestal succesvol 
de basis- en middelbare school. Hun moeders kunnen gaan werken 
als hun kind op de kleuterschool zit. De kinderen hebben meer 
zelfvertrouwen, zijn gezonder, hebben later betere banen. 
Kleuteronderwijs is van onschatbare waarde.

Op het platteland in het noorden van Tanzania is ons nieuwe 
project. We gaan daar een kleuterschool bouwen. Het project omvat 
veel meer. We maken de lokale gemeenschap verantwoordelijk, ze 
dragen ook bij aan de bouw van de school door bijvoorbeeld zand 
en stenen te leveren. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op 
school een maaltijd krijgen. Zo worden ze eigenaar van het project. 
De kleuterleidsters krijgen een goede opleiding. De school krijgt een 
grote watertank. Ook zorgen we ervoor dat de school 15 geiten 
krijgt. Die brengen geld op voor de school. Daarvan kunnen de 
kleuterleidsters een inkomen krijgen. Zo zorgen we dat het project 
toekomstbestendig is.


Hans van Driel
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Bloemengroet 
Op zondag 1 mei hebben we de bloemengroet uit de Nieuwe Kerk 
ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor.

Het is voor ons moeilijk om naar de kerk te komen. Gelukkig kunnen 
we via internet de diensten bijwonen.

We zijn dankbaar dat er aan ons wordt gedacht.


Met hartelijke groet.

Egge en Ans Buurma





Van de wijkdiaconie  
Story of our family  
Hierbij het levensverhaal van de Oekraïense vluchtelingen die in het 
wijkgebouw wonen.

Op verzoek plaatsen we het verhaal onvertaald in het kerkblad. Als 
u moeite heeft met de vertaling, belt of mailt u dan gerust met 
Marleen van Anken (06 - 476 79 977, marthavananken@gmail.com).


GREETINGS TO OUR BENEFACTORS.

My name is Marina Milievska. I came here from Ukraine with the 
female part of my family. Our husbands stayed in Ukraine to defend 
the country.

Until 2014, we lived in the east of the country in the Donetsk region, 
the city Kramatorsk. I worked as a designer, my sister worked in a 
clothing store and her husband worked as a furniture assembler. In 
2014 for the first time Russia attacked our city. We were forced to 
leave. At first we stayed with relatives, but then we decided 
completely to move to the safe areas of Ukraine in Kyiv and Lviv. On 
24/02 early in the morning the war started. After the first explosions 
me, my son Misha and my husband left Kyiv immediately. We came 
to Lviv to my sister Natalia. We lived there for two weeks with a 
feeling of danger and decided to go abroad.
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13/03 Misha and I came to Haarlem. And a week later, making sure 
that Ukrainians are treated well abroad, my sister decided to go to 
the Netherlands with her mother and two children. Our families were 
hosted by different host families in Haarlem. For a month we 
managed to settle down here. Children started going to school and 
sports classes. Misha liked the Dutch school very much as it is very 
modern and progressive and the teachers are very kind to the kids. 
Though in Ukraine children often do not like school because of the 
outdated education system and angry teachers.

We also began to attend English and Dutch lessons, as well as 
knitting, drawing, art and dance classes. 

Once we got a call from volunteer Vita. She found an opportunity for 
us to stay in a separate accommodation for my family. In the house 
we were met by Joke and Marleen, the church's curators. They 
showed us everything in the house provided by Nieuwe Kerk 
Church. They helped to equip the house for us.

We've been living here for two weeks now and we are so happy. 
This is a wonderful place among the cozy pedestrian streets. Now 
my family and our kids can always be together.

It's so good to live in a safe place, to study at school, to walk the 
streets, to enjoy the sea here in the Netherlands.

We are very grateful to all the people who help Ukrainians.




Our family in Lviv, new year 2022 celebrating 
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Collectebonnen 
Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag van € 10,50, 

€ 20,50 of € 40,50 per kaart over te maken naar IBAN: NL 85 RABO 
0373 711 492 ten name van Commissie Collectebonnen Prot. Gem. 
Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 023 536 03 10. 


De collectedoelen vindt u achterin dit blad.




Protestantse Gemeente 

Van de Algemene Kerkenraad  
vergadering 19 mei 2022 
In de meivergadering zijn de jaarrekeningen van het college van 
kerkrentmeesters en het college van diakenen besproken na een 
toelichting door de penningmeesters.  
De kerkrentmeesters hadden een sobere begroting gemaakt voor 
2021. Met het oog op de voortdurende corona-epidemie ging men 
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uit van weinig inkomsten uit toerisme (in de Bavo) en verhuur (van 
de Bavo en de Oosterkerk). Maar dat is vorig jaar behoorlijk 
meegevallen, waardoor de jaarrekening nog wel een negatief 
resultaat laat zien maar niet zo sterk als verwacht. De kosten voor 
onderhoud van kerkgebouwen en pastorieën vielen wel tegen en in 
de komende begrotingen zal daarvoor meer geld gereserveerd 
worden. 
De diaconie streeft ernaar zoveel mogelijk geld uit te geven – daar is 
een diaconie voor, is de gedachte. Maar dat valt nog niet mee! 
Weliswaar is alle geld welkom bij Kerk in Actie, maar het is beter als 
er vanuit de wijken voorstellen komen voor diaconale doelen.

Vervolgens is na veel overleg in vorige vergaderingen over grote 
kwesties en over details nu met een hamerslag het beleidsplan voor 
2022-2026 vastgesteld. Het gewijzigde plan is naar de 
wijkkerkenraden gestuurd en zal op de websites van de wijken 
komen te staan. Nu is het zaak dat het plan niet ‘in de la verdwijnt’, 
maar dat de voorstellen en adviezen die we overgenomen hebben, 
ook ten uitvoer worden gebracht.

We hebben ook gesproken over activiteiten van het Stadsklooster 
waarover soms vragen zijn. Wat is precies de verhouding tussen het 
Stadsklooster en de PGH? Om daar beter zicht op te krijgen zal de 
projectleider van Stadsklooster uitgenodigd worden voor een 
gesprek in de AK.

Niet alle AK-leden waren aanwezig: zo had iemand last van 
spoorvertragingen door noodweer, iemand werd 80 op 19 mei en 
iemand wandelt een pelgrimstocht van een paar maanden.


Clazien Verheul 
scriba AK





Blind Vertrouwen 
Er zijn mensen die bang zijn voor stilte. Dat ontdekte ik toen we zes 
jaar geleden begonnen met een wekelijkse stiltemeditatie in de 
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Grote Kerk. Zelf was ik in het begin vooral bang dat ik per ongeluk 
zou moeten hoesten of niesen en zo die belangrijke stilte zou 
verstoren. Nu pas weet en voel ik dat de angst voor stilte daar niet 
over gaat. Het confronterende is, dat de stilte je bij jezelf brengt. 
Hier moest ik gek genoeg aan denken toen Pauline van Heuven me 
vroeg of ik de bril op zou willen zetten die benadert hoe zij met nog 
een kleine vier procent zicht het leven volop leeft. 

De eerste minuten was ik vooral bezig met het ontdekken van wat 
mét bril op allemaal moeilijker is of niet meer lukt. Misschien was 
het wel pas toen ik de verduisterende bril met twee doorzichtige 
plekjes weer afzette, dat ik sterk voelde hoe intens de visuele 
wereld weer via mijn ogen vol binnenkwam. De bril had me 
afgesloten, zoals oogkleppen paarden afsluiten van wat naast en 
achter ze is. Máár de bril had me óók teruggeworpen op mezelf, net 
zoals die stilte dat op maandagmorgen doet. Alsof je met je ogen 
open voortdurend aan het kijken bent wat er zo meteen mogelijk 
zou zijn, terwijl je met die bril intens bezig bent met wat er vijftig 
centimeter voor je is. En dát ging me best aardig af, al zeg ik het 
zelf. Totdat ik bedacht dat ik de dingen zou moeten gaan doen die 
ik dagelijks wil of moet doen. Op de fiets? Vergeet het maar. Op je 
bestemming aankomen ís al een volwaardig doel. Terwijl ik het altijd 
als ‘beginpunt’ zie, van wat ik ergens moet gaan doen. 

De grote en ruime kerk gaf me een gevoel van dankbaarheid, net als 
een rustige straat of een fijne vlakke brede stoep. Je moet er echt 
op vertrouwen dat in het verkeer ándere mensen rekening houden 
met jou en je stok. Of andere ervaring: Naar het licht toelopen is 
geweldig, maar naar een donkere hoek lopen, voelt heel onzeker. Je 
wordt blij van zichtbare lange rechte lijnen, of rijen van lampen die je 
vertellen: Hier kun je gewoon rechtdoor lopen. Alsof je de snelweg 
op draait. Maar het vinden van het sleutelgat van een donkere deur, 
die ik al honderden keren van het slot heb gedraaid, lukte alleen met 
zaklamp en kostte me, denk ik, drie minuten. “Je moet nooit ergens 
blind op vertrouwen.” Dat is een levensles die we te goedgelovige 
mensen graag meegeven. Als je er over nadenkt, is het wel 

Van de Torens geblazen 24 juni  ‘22



goedbedoeld, maar ook kwalijk: 
In plaats van ‘vertrouwen’ als 
naïef te bestempelen, zouden 
we beter ons best kunnen doen 
om allemaal een steentje bij te 
dragen aan een wereld waarop 
je blind kan vertrouwen.

Zie hier het videoverslag: https://
www.you tube .com/watch?
v=ad750N00MXU 


Ds. Tom de Haan




Diaconaal project Curaçao 
Voor een mogelijk nieuw diaconaal project hebben wij op 15 maart 
2022 een bezoek gebracht aan Luuk van der Wolde van de Dr. 
Albert Schweitzerschool in Willemstad op Curaçao(www.vpco.org). 
Het betreft een PC school die stormachtig groeit (volgend 
schooljaar ca. 900 leerlingen alleen al op de basisschool), vooral 
vanwege het onderwijs in het Nederlands. Het belang hiervan voor 
hun kinderen (toekomstperspectief) is voor vele bewoners 
(Nederlanders en Antillianen) reden van de schoolkeuze, de 
aansluiting op het hoger onderwijs in Nederland is uiteraard ook een 
pré. 

De Basisschool is een onderdeel van een aantal scholen, waaronder 
aan dezelfde straat een peuter- en kleuterschool, alsmede een 
Havo/VWO. Hoe de bekostiging plaatsvindt (volstrekt onvoldoende) 
zal worden beschreven door de directie van de school i.v.m. een 
nieuw project, de verplaatsing van de bibliotheek, die is nodig 
vanwege de uitbreiding van het aantal klassen. 

Aanleiding voor het bezoek was een verzoek van Immy Nieboer, 
voorzitter van het College van Diakenen PGH. Zij had Luuk in 
december 2020 telefonisch gesproken om haar interesse in het 
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project te tonen. 

Het contact met de school is ontstaan via Jan van Aller, onze vorige 
predikant (Ontmoetingskerk); hij wilde als ‘afscheidscadeau' iets 
geven voor de school. Tijdens zijn eerdere werk voor de marine is 
hij in contact gekomen met Luuk, zijn buurman, leerkracht en IT-er 
op deze school. 

Op 17 maart hadden we een afspraak met Kim Hooftman en Berry 
Mom, respectievelijk directeur en adjunct-directeur van de 
basisschool. We kregen een rondleiding om een overall indruk te 
krijgen, zowel van de technische staat van gebouwen en terrein, 
alsmede van de lessen in de klaslokalen. Klasgrootte meer dan 30, 
vergeleken met Nederland 22, een fikse inspanning voor het 
personeel. De sfeer is opgewekt. Dat er met geringe middelen en 
een enorme bevlogenheid wordt gewerkt is wel duidelijk. 

Met de directie is afgesproken dat er spoedig een projectplan zal 
komen waarin met name snel hulp wordt gevraagd, en nodig is, 
voor de bibliotheek. Zoals het nu is, moet de bibliotheek opgeheven 
worden vanwege plaatsgebrek, in onze ogen onacceptabel. De 
school heeft met eigen mankracht (personeel en ouders) de 
bibliotheek ingericht, ze wordt volop door de leerlingen gebruikt 
(leeshoeken), ouders zorgen voor het beheer, met als doel verdere 
bevordering van de Nederlandse taal en algemene ontwikkeling. 

Project: verplaatsing van de bibliotheek naar een houten bijgebouw 
aan de zijkant van het schoolplein, hier zijn geen fondsen of 
overheidsmiddelen voor beschikbaar. 




Met vriendelijke groet 

ArieJan van der Schaaf,

wijkdiaken Centrum Haarlem 


Entree school, met de huidige 
bibliotheek boven  
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Leerhuis 
Donderdag 2 juni en donderdag 7 juli van 10.00u-11.30u in de 
ontmoetingsruimte van de Lutherse Kerk aan de Witte Herenstraat.





Uit het land 

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) 
In Amsterdam vindt al sinds 1989 de PKN-cursus Theologische 
Vorming voor Gemeenteleden (afgekort: TVG) plaats. Sinds vijf jaar 
staat de afkorting TVG voor een nieuwe naam: Theologie Voor 
Geïnteresseerden. Afgelopen cursusjaar (2021 - 2022) waren er 27 
cursisten, die enthousiast en vaak verrast waren over wat ze te 
horen kregen en konden leren.


Voor geïnteresseerden 
De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor 
theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft 
vooropleiding en je hoeft geen lid te zijn van een kerk. Er wordt 
uitgegaan van het willen leren vanuit eigen interesse, samen met 
anderen.


Tijd, duur en plaats van samenkomst  
De volledige cursus TVG bestaat uit drie leerjaren (inschrijving voor 
één of enkele vakken of voor één jaar is ook mogelijk). Wie de drie 
jaar doorlopen heeft, ontvangt een certificaat. De cursisten van het 
eerste, tweede en derde jaar volgen de lessen gezamenlijk, dus na 
een cyclus van drie jaar heeft iedereen alle lesstof doorgenomen. 
De cursus wordt gehouden van 30 augustus 2022 t/m 25 april 2023 
op dinsdag van 10.00 tot 13.00u (2 lessen van 75 minuten met een 
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pauze van 30 minuten.)


Cursuslocatie 
De Bron, Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam–Water-
graafsmeer. Zie voor het cususprogramma, bereikbaarheid enz. de 
TVG-website: www.tvg-amsterdam.nl. Verdere informatie: dr. Pieter 
Licht, secretaris TVG Amsterdam, tvg.amsterdam@outlook.com.


Aanbeveling TVG door gemeentelid 
Al heel wat jaren terug volgde ik deze cursus samen met nog drie  
gemeenteleden, iets wat ons nog steeds verbindt. Voor mij een zeer 
goede opstap als ambtsdrager. 

Sinds 2018 komt het zeer goed van pas als voorganger in het 
ochtendgebed in de Janskliniek. Daar voel ik me gesteund en komt 
de kennis ook ten goede aan de mensen die komen vieren en 
daarvan weer steun ondervinden!

Je hebt zeer inspirerende vakken als dogmatiek, exegese, liturgie, 
oude en nieuwe testament. Het geeft je zoveel inzicht, alles wat je 
nodig hebt ook in pastorale gesprekken: je begrijpt meer van de 
bijbel - het boek van wijsheid en liefde in plaats van macht en 
invloed. 

Graag besluit ik met: Geef jezelf dit mooie cadeau en ontvang meer 
kleur uit de bijbel en in de dienst. Meld je aan als je interesse hebt, 
de cursus is overdag. Je kunt je aanmelding altijd nog wijzigen. Deel  
je interesse om te zien of je met een groepje kunt gaan.


Met vriendelijke groeten 

Hans Nagelkerke
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Collectes 

Opbrengsten 

Collectedoelen 

Datum Diaconie Kerk

6 maart € 257,37 € 287,93

13 maart € 135,42 € 257,10

20 maart € 819,66 € 154,30

27 maart € 252,90 € 207,50

3 april € 189,45 € 374,81

17 april € 433,05 € 308,25

Collecte paasontbijt € 398,80

24 april € 207,15 € 137,45

5 juni 1e Diaconie - Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem

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

12 juni 1e Diaconie

2e Kerk - Missionair werk en kerkgroei - Pionieren in 
Haarlem

19 juni 1e Diaconie - Mission Impossible - 
www.missionpossible.nl

2e Kerk
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Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad (juli/
augustus):


donderdag 23 juni 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 naar: kerkelijk bureau, Grote Markt 22, 2011 
RD Haarlem.





26 juni 1e Diaconie - Binnenlands diaconaat - Hulp en 
perspectief voor mensen zonder papieren

2e Kerk

3 juli 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Kerk in Actie - India: 
onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst

2e Kerk
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Contact 

Van de Torens geblazen 31 juni  ‘22

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 



Van de Torens geblazen 33 juni  ‘22
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