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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 
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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 R. Frede 

Zondag 10 juli 
Grote Kerk 10.00u

Doopdienst 
Ds. W. van Dijk-Heij - Gezamenlijke 
dienst met Remonstranten en Lutheranen

Crèche, kindernevendienst


Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Vesper - Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton 
Pauw; Componisten portret van Caesar 
Franck (1822 – 1890), voorganger: 

ds. R.M. Witteveen

Zondag 17 juli 
Grote Kerk 10.00u

Ds. J. Nak

Crèche, kindernevendienst


Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Vesper - Michelle Mallinger, sopraan en 
Harm Huson, alt; Werken van o.a. 
Heinrich Schütz, voorganger: ds. S. van 
Kammen
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Zondag 24 juli 
Grote Kerk 10.00u

Avondmaal

Ds. W. Van Dijk-Heij

Crèche, kindernevendienst


Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Concert - Harry van Wijk & Markéta 
Reindlová, orgel Petr Eben; Orgelcyclus 
Job, voorganger: ds. J. van den Bogert

Zondag 31 juli 
Grote Kerk 10.00u

Ds. M. Overbosch

Crèche, kindernevendienst

Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Evensong - The Choir of St. Peter’s 
Church St. Albans o.l.v. Nick Robinson, 
voorganger: ds. A. Sprotte

Zondag 7 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Ds. K. Blei

Crèche, kindernevendienst

Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Concert- Cambridge Vocal Consort o.l.v. 
Hannah Sanderson

Zondag 14 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Ds. R.M. Witteveen - Gezamenlijke dienst  
met Remonstranten en Lutheranen

Crèche, kindernevendienst

Zondag 21 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Avondmaal

Ds. T. de Haan 

Crèche, kindernevendienst

Zondag 28 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij 

Crèche, kindernevendienst

Zondag 4 september 
Grote Kerk 10.00u

Ds. J.A. Verkerk

Crèche, kindernevendienst

Zomeravondmuziek 

Grote Kerk 19.00u

Bachconcert Joris van Haaften, cello en 
Anton Pauw, orgel; Werken van J.S Bach 
o.a. cello solo en orgel



Stilte zoeken midden in de veelheid van 
stemmen 
Regelmatig bid ik in kerkdiensten een gebed met deze woorden: 
“Breng alle stemmen in ons tot zwijgen”. Het is een gebed om 
stilte, om focus, om ademruimte; een mij uit het hart gegrepen 
gebed. Want wat klinken er vaak een hoop stemmen van binnen 
in ons leven. Voor de een knettert het misschien van de 
alledaagse drukte van gezin, werk en vrijetijdsbesteding; voor 
een ander lijkt het vooral de onrust van binnen die de kakofonie 
compleet maakt. En door alles heen is er steeds die gulzige stem 
die maar door blijft tetteren: wie ben ik in deze situatie, wat is 
mijn mening hierover, welke keuze moet ik nu weer maken?

En dan zijn er ook nog alle stemmen die om ons heen klinken. Alle 
gepersonaliseerde reclames, alle goede doelen die om onze 
aandacht vragen en dan ook nog alle stemmen die we zelf graag 
willen horen. Als fervent podcastluisteraar, liefhebber van Netflix en 
gebruiker van sociale media lukt het mij eigenlijk ook maar slecht 
om even geen stemmen om me heen te hebben. 

Stilte is ver te zoeken. Stilte is maar moeilijk te vinden. En toch is 
stilte nodig, dat weten we allemaal. Als ik dit schrijf is het eind juni, 
en hobbelt iedereen zo’n beetje voort naar de zomervakantie. Als je 
op vakantie gaat is er tijd genoeg om te genieten van de rust en 
stilte in natuur, cultuur, een mooi boek of fijne ontmoetingen. Die 
stilte is belangrijk en soms onontbeerlijk. 

En toch is er nog een andere stilte, de stilte waar dat gebed over 
gaat: “Breng alle stemmen in ons tot zwijgen.” Want op de 
spaarzame momenten dat dit gebed werkelijkheid wordt, komt er 
ruimte voor die andere Stem. Sommigen hopen die Stem te horen in 
een stiltemeditatie. Anderen hopen die Stem in de kerkdienst te 
horen spreken. Het is de Stem die spreekt in termen van geloof, 
hoop en liefde. De Stem die de weg wijst naar een feestelijke wereld 
van gerechtigheid en vrede.

Het is ook de Stem waarmee we willen instemmen bij Stem in de 
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Stad. Ik hoor een echo van die Stem, als we in ons Aanloopcentrum 
open doen, welkom heten en simpelweg vragen: wat kan ik voor je 
betekenen? Je hoeft geen papieren te laten zien, je hoeft niet 
gewassen te zijn, je hoeft niet eerst je eigen problemen opgelost te 
hebben. Zo doen we een paar woorden mee, troostend, dichtbij en 
met beide benen op de grond. 


Met die beide benen op de grond zijn we ook op zoek naar mensen 
die willen komen meedoen bij Stem in de Stad. Een plek waar we 
onszelf oefenen in gastvrijheid, gemeenschap en geloven. We 
merken dat de nood in de stad groeit en dat we echt meer handen 
nodig hebben. Wilt u misschien iemand uit uw vriendenkring 
tippen? 


Joost van den Bogert

Pastoraal manager Stem in de Stad





Uit de wijk 

Wijkberichten 
In de wijk 
Afgelopen tijd zijn er een aantal huiskamergesprekken geweest. Wat 
fijn om zo verdiepend met elkaar te kunnen praten. We gaan 
binnenkort kijken of we komend najaar nog een paar huiskamer-
gesprekken gaan plannen of dat we het voor nu bij deze 
bijeenkomsten laten. Heeft u interesse in het bijwonen van een 
huiskamergesprek? Laat het dan vooral weten aan Clazien Verheul, 
cverheul@compaqnet.nl  

In het kader van die huiskamergesprekken ben ik aangeschoven bij 
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de theemiddag om daar ook te horen hoe er gedacht wordt over 
persoonlijke roeping en de roeping van de kerk. Heel fijn om zo 
eens te zien hoe een theemiddag gaat en wie daar allemaal te 
vinden zijn. 

Dorien Keus heeft de afgelopen tijd bij ons stage gelopen. U heeft 
haar wellicht ontmoet in de diensten rondom Pasen. Zij had deze 
periode de opdracht om zich bezig te houden met het thema 
‘vieren’. Ze heeft een aantal keer een rol gehad in een dienst, ze is 
voorgegaan in de Janskliniek, ze heeft gesprekken geleid over het 
avondmaal en ze heeft in de Bavo een reisritueel vormgegeven voor 
toeristen. Het was bijzonder mooi om als stagebegeleidster vanaf 
de zijlijn mee te kijken en te denken. Voor nu richt ze zich voor de 
studie weer op de theorie en zien we haar volgend jaar maart terug 
voor het thema ‘begeleiden’.

Komende 15 juli is het feest want dan gaat jeugdpastor Peter van 
der Beek trouwen met ‘zijn’ Gaston. We wensen ze samen een 
geweldige dag toe, dat hun liefde maar lang zal duren! 

De afgelopen tijd ben ik druk geweest met het bezoeken van jonge 
ouders die hun kind willen laten dopen. Op zondag 10 juli wordt  
Emilio gedoopt, daar leest u in dit blad meer over en op zondag 11 
september is er een doopdienst met drie dopelingen. Wat een feest!

We gaan met elkaar de zomer tegemoet. Ik hoop dat het voor ons 
allen een tijd zal zijn waarin we op adem kunnen komen, 
ontspanning vinden en nieuwe inspiratie kunnen opdoen dichtbij 
huis of verder weg. 


Hartelijke groet,

Ds. Willemijn van Dijk 


Bij de diensten 
Op zondag 3 juli neemt de kindernevendienst afscheid van Cynric, 
en zal de OJ hem na de vakantie verwelkomen. Na deze dienst is er 
een bijeenkomst voor nieuwe leden. Deze wordt gehouden in de 
consistorie direct na de dienst. Deze bijeenkomst is bedoeld om de 
Van de Torens geblazen 7 juli/aug.  ‘22



nieuwe leden uit onze wijk welkom te heten, kennis te maken met 
elkaar en wat wegwijs te maken in onze gemeente. Iets om naar uit 
te kijken!

Op zondag 10 juli wordt Emilio gedoopt, de zoon van George en 
Daniel Zuiderma. Verderop stellen zij zich aan ons voor. 

Op zondag 24 juli vieren we met elkaar avondmaal in een kring in  
het hoogkoor. 

Op zondag 21 augustus is de jaarlijkse jazzdienst. En het belooft 
bijzonder te worden! Basklarinettist Joris Roelofs zal in deze dienst 
meewerken. Roelofs speelde onder meer bij het Jazz Orchestra van 
het Concertgebouw en het Vienna Art Ochestra, hij trad op met 
Brad Mehldau en Lionel Loueke en is 
hoofd van de afdeling Jazz Klarinet bij 
het Conservatorium van Amsterdam. 
Maar naast zijn muzikantschap schrijft hij 
ook essays over het denken van de 
filosoof Nietzsche, en is hij bezig met 
een promotieonderzoek waarin hij het 
denken van Nietzsche en Hannah Arendt 
toepast op de thema’s: improvisatie en 
vrijheid. Thema van de jazzdienst is 
‘Waarheid’, Anton Pauw bespeelt het 
Müllerorgel.	 


	 	 	 	 	 (foto: Hielke Grootendorst) 

In memoriam Willem van den Berg 
Op vrijdag 10 juni is Wim van den Berg overleden. Wim was 85 jaar. 
Al enkele jaren geleden werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. 
Ongeveer vier weken voor zijn overlijden ging zijn gezondheid 
opeens hard achteruit en moest hij worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Daar is hij, in het bijzijn van zijn vriendin Ted en zijn 
kinderen, overleden. 

Wim was een markante, veelkleurige man. Hij was iemand met veel 
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passies: gedurende zijn werkende leven was hij docent Duits op het 
Schoter scholengemeenschap. Hij hield van toneel, van klassieke 
muziek, van kunst en cultuur. Hij had een enorme passie voor trams 
en treinen en trok er met zijn kinderen en later met zijn kleinkinderen 
dan ook vaak op uit. 

Ook voor onze kerkelijke gemeenschap heeft Wim veel betekend. 
Lange tijd is hij voorzitter geweest van de Oecumenische 
Werkgroep en stuurde hij vrijwilligers aan voor het middaggebed. 
Maar ook bij de gemeentemaaltijden was hij een graag geziene 
gast. Wim was charmant, goed gekleed en had een goed gevoel 
voor humor. 

De uitvaartplechtigheid vond 17 juni op Westerveld plaats. Kinderen 
en kleinkinderen haalden mooie en liefdevolle herinneringen aan 
Wim op, met een lach en een traan. Daarna is Wim te ruste gelegd 
bij zijn vrouw. 


Esther van Bijsterveld, ouderenpastor


Vanuit het pastoraal team 
Als pastoraal team lopen we er al een tijd tegenaan dat de huidige 
wijkindeling niet meer zo goed werkt in onze gemeente. Veel 
mensen weten niet in welke pastorale wijk ze wonen en wie hun 
wijkouderling is. Ook wonen veel mensen, die in onze gemeente 
kerken, niet in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan alle mensen die in 
Haarlem Noord wonen. 

Daarnaast merken we dat door de manier waarop het pastoraat nu 
is ingedeeld, het zwaartepunt van de wijkouderlingen vooral bij de 
ouderen in de wijk ligt. Andere leeftijdscategorieën zijn daardoor 
minder goed in beeld. 

Daarom zijn wij in het pastoraal team aan het nadenken hoe we de 
manier waarop wij het pastoraat regelen kunnen vernieuwen. Zou 
het niet beter zijn om de ouderlingen aan een leeftijdscategorie te 
koppelen, zoals de jeugdouderling nu al gekoppeld is aan de jeugd? 
Vanuit de hoop dat het pastoraat duidelijker is voor iedereen en dat 
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we er als gemeente in pastoraal opzicht meer voor iedereen kunnen 
zijn. Dit idee willen we als team gaan uitwerken en daarmee komen 
we binnenkort bij u terug. 


Tot die tijd is de huidige indeling: 

Crisispastoraat t/m 80 jaar: ds. Willemijn van Dijk

Crisispastoraat vanaf 80 jaar: ouderenpastor Esther van Bijsterveld


Sectie 1: postcode 2011: wijkouderling Hester Wesselius 

Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse adressen in de 
Burgwalbuurt (2011AA-2011BZ) en overig Noord-Holland. 
Sectie 2: postcode 2012: wijkouderling Niek Rooseboom

Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse adressen met 
postcodes 2101-2106 (Heemstede) 
Sectie 3: postcode 2013: wijkouderling Frits Verhagen 

Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse adressen in 
Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout en in Haarlem-Oost en 
Haarlem-Schalkwijk. 
Sectie 4: postcode 2014: vacant

Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse adressen in Haarlem-
Noord 

Gerben Valkema heeft de 
indeling inzichtelijk gemaakt 
met dit kaartje 
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Afwezigheid in vakantietijd  
Van 29 juli t/m 21 augustus heb ik vakantie. Wij gaan, als alles 
meezit, een tijdje door Noorwegen reizen. Als er in die tijd dringende 
pastorale zaken zijn, kunt u contact opnemen, ook buiten 
kantooruren, met het kerkelijk bureau (023 5532040). Zij weten 
welke predikant of pastor op dat moment beschikbaar is.


Ds. Willemijn van Dijk-Heij




Van de wijkkerkenraad 
De laatste vergadering van de kerkenraad voor het ‘zomerreces’ 
stond in het teken van het bezoek van de classispredikant, ds. Peter 
Verhoeff. De classispredikant brengt zo’n bezoek eens in de vier 
jaar aan elke kerkenraad in zijn of haar classis, maar door corona is 
dit bezoek een paar keer uitgesteld. 
Het bezoek was geen visitatie. We zijn met elkaar in gesprek 
gegaan over het reilen en zeilen van onze wijkgemeente, van de 
kerkenraad en van de individuele ambtsdragers bij hun werk in de 
kerkenraad en in de wijkgemeente. Het was een fijn en openhartig 
gesprek. De betrokkenheid en de oprechte interesse in onze 
wijkgemeente van ds. Verhoeff tilden de ontmoeting boven het 
niveau van een obligaat bezoek uit. Veel meer kan ik u er niet over 
melden, want het was ook een vertrouwelijk gesprek. Wel is het 
mooi om vast te kunnen stellen dat niet alleen de kerkenraad blij 
was met het gesprek. Ds. Verhoeff schreef in zijn terugkoppeling dat 
hij blij naar huis reed: “Wat jullie me gaven, deed mij veel goed. 
Maar veel belangrijker dan dat het mij goed deed, is dat ik het op 
mijn beurt weer door mag geven. Ik zal nog veel gemeenten 
bezoeken, ik neem daar graag mee naar toe wat ik van jullie 
ontving: dat we gemeente van Christus zijn, en dat daarin onze 
kracht schuilt!”

In september pakken we de kerkenraadsvergaderingen weer op. In 
de tussentijd draait het kerkenwerk natuurlijk op vele fronten 
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gewoon door, dankzij de inzet van velen. Namens de kerkenraad 
wens ik u allen een mooie zomer! 

Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad




Van de ouderenpastor 
Data theemiddagen 
De zomer is officieel begonnen en dat betekent dat we met de 
theemiddag een zomerstop houden. Op de laatste theemiddag voor 
de zomerstop, 14 juli van 14.00 tot 15.30u, komt Nelleke de Bres 
iets vertellen over Franciscus van Assisi. Na de zomerstop is er op 
25 augustus weer een theemiddag. 


Aanrader: het zomerprogramma in Schalkwijk!  
Als vanouds wordt er in de zomervakantie in de Ontmoetingskerk 
zes weken lang een zomerprogramma georganiseerd. De 
zomermiddagen vinden van 14.30-16.00u plaats. Rondom de kerk 
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 zomerprogramma! 


Vakantieperiode ouderenpastor Esther van Bijsterveld 
Vanaf 22 juli tot en met 14 augustus ben ik met vakantie. Mocht er 
tijdens mijn afwezigheid pastorale nood zijn, dan kunt u, ook buiten 
kantooruren, het kerkelijk bureau bellen: 023 5532040. Zij verbinden 
u door met een predikant of pastor . 


Esther van Bijsterveld
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Voorstellen doopouders 
Beste gemeenteleden,

Wij stellen ons graag even voor. Wij zijn George en Daniel en wonen 
sinds september 2019 in de Westerhoutstraat in Haarlem. Wij zijn 
toen vanuit Amsterdam naar Haarlem verhuisd, omdat wij opzoek 
waren naar een grotere woning, ter voorbereiding op de grote 
droom die steeds meer een werkelijkheid werd. 

Onze grote droom was om vaders te worden en in mei 2020 is die 
wens in vervulling gegaan. Emilio werd toen geboren in Canada via 
draagmoederschap bij een goede vriendin van ons. Op dit moment 
is zij wederom zwanger en verwachten wij rond half augustus 
wederom vaders te worden van ons dochtertje.

Wij zijn reeds sinds eind 2005 bij elkaar en vervolgens in juli 2014 
getrouwd in de Engelse Hervormde Kerk in het Begijnhof te 
Amsterdam. Van huis uit is George Grieks Orthodox en voor Daniël 
was dat de Oecumenische Kerkgemeenschap in Meppel. 

Ons christelijk geloof is be-
langrijk voor ons. Niet louter 
omdat we dat van huis uit 
hebben meegekregen, maar 
intrinsiek. Wij schrijven 

bewust ‘ons christelijk geloof’, 
aangezien we hier en daar 
onze eigen kijk en invulling op 
het geloof hebben. Wellicht is 
dat iets wat voor veel

gelovigen geldt.

De doop is één van de Heilige 
Sacramenten waar God tot ons, de mens, komt. Wij willen Emilio 
(en te zijner tijd zijn zusje) laten dopen vanuit het geloof dat hij 
daarmee gereinigd wordt van zijn zonden en daarmee een kind van 
God is en het eeuwige leven heeft.

Daarnaast willen we onze kinderen met de doop ook een basis 
meegeven voor hun geloof en hoe zij daarmee in het leven staan in 
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relatie met God en hun medemens.


George en Daniel




Zomeravonddienst 10 juli  
Oude Bavo Cantorij zingt in de vesper  
Het zal u misschien ontgaan zijn, maar het is dit jaar César Franck-
jaar. De meesten van u kennen de César Francklaan in de 
Heemsteedse componistenbuurt, een van de statigste lanen in het 
dorp: de Waals/Franse componist is inderdaad niet de eerste de 
beste. Hij schreef niet alleen een enorm oeuvre voor bijna iedere 
bezetting, van opera’s, oratoria tot orgel- en kamermuziek, wat zijn 
muziek en dan vooral datgene wat hij in zijn rijpe jaren 
componeerde bijzonder maakt, is de unieke kleur, het typische en 
onmiskenbare Franck-geluid. César-Auguste Franck werd 200 jaar 
geleden in Luik geboren, verhuisde op zijn 13e met zijn ouders en 
broer naar Parijs waar hij het grootste deel van zijn leven 
doorbracht, onder andere als organist van de St.-Clothildekerk. Het 
orgel in deze kerk, gebouwd door Aristide Cavaillé-Coll vormde een 
van zijn belangrijkste inspiratiebronnen. De stad Haarlem bezit ook 
een instrument van deze Franse orgelbouwer, het staat in de 
Philharmonie. Franck overleed in 1890.  

In de vesper, aanvang 19.00u, brengt de Oude Bavo Cantorij in de 
Grote Kerk een hommage aan Franck met een tweetal kerkelijke 
koorwerken: Psaume 150 (op Franse tekst) en het Latijnse motet 
Dextera Domini. Dit laatste werk hoort eigenlijk thuis op de Witte 
Donderdag. Het is gebaseerd op een vers uit psalm 118 en kan in 
feite in elke dienst klinken. Psalm 150 dateert van 1883, Franck 
schreef het voor het Nationaal Blindeninstituut in Parijs, waar een 
nieuw orgel ingewijd werd. De vocale muziek wordt aangevuld met 
orgelwerken, waaronder het Deuxième Choral. In de laatste 
maanden van zijn leven schreef Franck zijn Drie Koralen. Het 
tweede daarvan heeft de klassieke vorm van een Passacaglia en 
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Fuga, maar de luisteraar ondergaat het vooral als een dramatische 
reflectie op het leven zelf, eindigend in een vredig majeur. Het vormt 
ook het slotakkoord van de vesper. 

De cantorij staat onder leiding van Henny Heikens, zelf bespeel ik 
het orgel. Voorganger is ds. Rinze Marten Witteveen, emeritus 
predikant van onze wijkgemeente.


Van harte uitgenodigd!

Anton Pauw  


 

Vanuit het jeugdwerk 
PGH Kliederkerk op 25 september 2022 in de Bavo 
De zomer is nog maar net begonnen en we kijken al uit naar het 
volgende seizoen. Om als Protestantse Gemeente Haarlem met 
elkaar op een bijzondere manier te starten komt er een bijzondere 
Kliederkerk aan: de PGH Kliederkerk Startzondag! 

Op dit moment zijn de voorbereidingen nog maar net van start 
gegaan en veel is nog niet bekend. De datum, locatie en de tijd zijn 
al wél bekend: zondag 25 september om 10.00u in de Grote Kerk. 
Meer informatie volgt snel, maar reserveert u deze datum alvast in 
de agenda? Tot na de zomer! 


Jeugdpastor Peter gaat trouwen!  
Deze zomer is het zover: jeugdpastor Peter gaat trouwen! Op 15 juli 
hopen mijn partner Gaston en ik, precies acht jaar na onze eerste 
kennismaking, in het huwelijksbootje te stappen. De grote 
voorbereidingen zijn getroffen. De kleine voorbereidingen zijn ook 
klaar. De laatste weken voor de bruiloft staan vooral nog in het 
teken van de details en de puntjes op de i. Erg leuk allemaal, maar 
het begint inmiddels ook wel een beetje spannend te worden… 

We hopen elkaar in Lisse het ja-woord te geven. Daar kom ik 
vandaan, ben er opgegroeid en het is de plaats waar wij nu met veel 
plezier wonen. Voor ons is de oecumenische huwelijksviering om 
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15.00u in de Grote Kerk van Lisse een hoogtepunt van de dag. Leuk 
én bijzonder dat er vanuit Haarlem ook mensen, waaronder 
collega’s, aanwezig zullen zijn! Hoogstwaarschijnlijk is deze viering, 
voor wie wil, digitaal bij te wonen via KerkOmroep. 

Op deze plaats wil ik, mede namens Gaston, iedereen alvast heel 
hartelijk danken voor het meeleven van de afgelopen maanden. 
Mede dankzij jullie is de voorpret groot en kijken we enorm uit naar 
de grote dag: dank jullie wel!


Jeugdpastor Peter van der Beek




Bedankt 
Hartverwarmend waren alle reacties op het overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder, oma en vriendin; Didy Karman-
Oppenhuizen. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
mooie bloemen, de vele lieve kaarten, de berichtjes met warme 
woorden en alle verdere blijken van medeleven en troost. Het heeft 
ons heel erg goed gedaan en veel troost gegeven! 


Geerlig en Madelon, Lois en Sam

Maayke en Tony, Femke en Mick, Daniel en Giulia

Eduard en Josée, Liv en June

Ivo 





Samen verder - Haarlem en Osnabrück 
Vandaag (zaterdag 25 juni) was de Haarlemwerkgroep uit 
Osnabrück te gast bij onze Osnabrückwerkgroep. Eens per jaar zien 
we elkaar om ervaringen uit te wisselen en de toekomstige plannen 
te bespreken. 

Het was een bijzonder hartelijk weerzien na meer dan twee jaren. 
De grote vraag was: willen we verder, en hoe? We spraken over de 
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waarde van een partnerschap, de verbondenheid van de twee 
gemeenten en hoe we van elkaar leren kerk te zijn in openheid en 
vriendschap. De vraag naar de identiteit en de toekomst leeft ook in 
Osnabrück en het zou fijn zijn, als we die discussie ook 
gemeenschappelijk zouden kunnen voeren.

Volgend jaar viert de stad Osnabrück 375 jaar Vrede van Münster; 
de kerken houden een kerkendag van 16 - 18 juni. De PGH zou 
daar ook aan kunnen deelnemen. Maar ook ons bezoek per bus op 
een zondag in september 2023 (voorlopig gepland) is zeer welkom!

Leve de Oecumene!


Rosmarie Neff




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.
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Protestantse Gemeente 

Van de Algemene Kerkenraad  
vergadering 23 juni 2022 
We vergaderden zonder dominee Anette, die op vakantie was, en 
zonder kerkrentmeester Teun, die een lange wandeltocht loopt – hij 
werd vervangen door kerkrentmeester Arjen. 
Jeugdpastor Peter van der Beek was te gast om zijn jaarverslag te 
presenteren Hij werkt 24 uur per week, voor de hele PGH. Door 
corona konden ook in het jeugdwerk een aantal plannen niet 
doorgaan. Maar gelukkig kon er de laatste maanden toch van alles 
wel: het uitje naar Utrecht van Kids & Kerk, het kinderkunstproject in 
Schalkwijk en het kamp, samen met de Immanuelkerk.  
In de Ontmoetingskerk is niet veel kerkelijk betrokken jeugd meer: 
nog twee kinderen in de kinderkerkleeftijd, en na de zomer is dat er 
nog maar één. De twee eetgroepen van jongeren zijn zo druk met 
van alles dat het contact meer bestaat uit appen dan uit eten, al 
blijven de groepen wel met elkaar in verbinding.  
Er is goed en toenemend contact met scholen in Schalkwijk. Er is 
bijvoorbeeld belangstelling om iets te doen rond Kerst en Pasen. 
Maar dat kan Peter niet alleen, dus hij gaat op zoek naar 
gemeenteleden die af en toe een project willen ondersteunen.

Zoals in het vorige verslag uit de AK stond, moeten we ervoor 
zorgen dat het beleidsplan uitgevoerd wordt en niet in de la 
verdwijnt. Daarom is er een lijstje gemaakt van zaken die aangepakt 
moeten worden. Dat lijstje is bijna hetzelfde als bijlage 5 van het 
beleidsplan, maar dan met daarbij vermeld wie iets moet doen en 
wanneer ongeveer.  
Sommige punten zijn direct duidelijk, zoals ‘Experimenteren met 
vrijwilligers van buiten de kerk bij diaconale werkzaamheden, in 
zogenaamde geïnspireerde groepen’- dat moet langzamerhand 
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gaan, en dat houden we in de gaten. Andere zaken vragen om 
verduidelijking, zoals het aanstellen van een nieuwe jeugdwerker: 
Wat voor soort jeugdwerker moet dat zijn? Iemand die meer het 
gewone kerkelijke jeugdwerk doet, of iemand die meer het 
diaconale jeugdwerk doet? En wat betekent het streven van de 
diaconie ‘om personeelszorg en salarisadministratie van alle 
diaconale beroepskrachten bij het kerkelijk bureau onder te 
brengen?’ 
Kortom: het beleidsplan is vastgesteld, maar de AK is er nog niet 
klaar mee.

Ten slotte gaat de AK een beroep uitbrengen op ds. Abeltje 
Hoogenkamp als predikant met een bijzondere opdracht. Zij werkt 
in De Blinkert, een van de huizen van de Stichting Kennemerhart. Zij 
is in dienst van Kennemerhart en wordt ook door Kennemerhart 
betaald. Maar ‘ambtelijk’ valt ze onder de PGH en daarom zal ze op 
28 augustus in een kerkdienst in de Oosterkerk haar ‘zending’ 
ontvangen. 


Clazien Verheul 
scriba AK
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Uit het land 

Ontmoetingsdag Kerk & Israël 
Op 19 september vindt de landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël 
plaats, georganiseerd vanuit de Protestantse Raad voor Kerk en 
Israël. Op deze dag zijn allen welkom die met het werkveld Kerk & 
Israël bezig zijn.

Opgave is noodzakelijk, een opgaveformulier staat op de website 
van de PKN. U kunt deze vinden als u intikt: protestantse kerk 
ontmoetingsdag. Deelname aan de dag is gratis.


Hartelijke groet,

Siep Rienstra





Van de Torens geblazen 20 juli/aug.  ‘22

Bevrijde Tijd: 
over Sjabbat, zondag 
en beleving van tijd

Landelijke 
ontmoetingsdag 

Kerk & Israël

19 september 2022

Adventkerk Amersfoort

10.00 - 15.30 uur

www.protestantsekerk.nl

• lezingen: rabbijn D. Gaillard en mw. G. Evers
• workshops: prof. K. Spronk, dr. M. Mulder en dr. G. van Klinken



Collectes 

Opbrengsten 

Collectedoelen 

Datum Diaconie Kerk

1 mei € 192,80 € 212,20

15 mei € 65,70 € 59,50

22 mei € 182,25 € 178,95

29 mei € 197,48 € 99,87

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

2e Kerk

10 juli 1e Diaconie - Maatschappelijk werk diaconie

2e Kerk

17 juli 1e Diaconie - Noodhulp

2e Kerk

24 juli 1e Diaconie - SchuldHulpMaatje

2e Kerk

31 juli 1e Diaconie

2e Kerk

7 augustus 1e Diaconie - Wereldwijde Diaconale Doelen - Kerk in 
Actie

2e Kerk
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Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad:


donderdag 25 augustus 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.





14 augustus 1e Diaconie

2e Kerk - Kerk in Actie - Egypte: De kerk staat op 
tegen armoede in het dorp. Op het uitgestrekte 
platteland is er veel armoede. Met een groot 
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-
Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf 
te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkinegypte

21 augustus 1e Diaconie - Hospicegroep Haarlem

2e Kerk

28 augustus 1e Diaconie - Aangepaste gezinsdiensten SEIN bij 
Cruquius

2e Kerk

4 september 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Kerk in Actie - 
Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met 
een beperking.  Gezinnen in Myanmar met een 
gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn 
extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten 
en hebben daarnaast te maken met extra (medische) 
kosten. Meer lezen: kerkinactie.nl/
gehandicaptenmyanmar

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

Jeugdpastor 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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