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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 
In verband met de energiekosten kerken we als drie wijkgemeenten 
in de eerste drie maanden van het jaar gezamenlijk, afwisselend in 
de Nieuwe Kerk, Ontmoetingskerk en Oosterkerk.
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Zondag 5 maart 
Oosterkerk 10.00u

Ds. A. Sprotte

Crèche, kindernevendienst, OJ

Zondag 12 maart 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

Ds. E. de Lint

Crèche, kindernevendienst

Zondag 19 maart 
Ontmoetingskerk 10.00u


Pastor J. van den Bogert

Crèche, kindernevendienst, OJ

Zondag 26 maart 
Oosterkerk 10.00u


Kliederkerk-viering 
Ds. W. van Dijk-Heij

Geen crèche en kindernevendienst - alle 
kinderen zijn welkom tijdens de gehele 
viering

Zondag 2 april 
Lutherse Kerk 10.30u(!)


Palmzondag 
Ds. W. Van Dijk-Heij en ds. S. van 
Kammen

Gezamenlijke viering met de Lutheranen

Crèche, kindernevendienst, OJ



Pleisterplaatsen in de woestijn 
De veertigdagentijd is begonnen. Deze tijd, ook wel de lijdenstijd 
genoemd, is van oudsher een tijd van vasten. Het is een vasten 
ter bezinning: door iets te laten in je dagelijks leven kom je uit je 
gebruikelijke routine. Het vasten zet je aan het denken, het kan 
een tijd zijn van onthaasting, van bezinning en reflectie. 

Die drie termen zijn momenteel erg populair, en niet zonder reden: 
veel mensen hebben het gevoel dat ze gevangen zitten in de 
zogenoemde ‘ratrace’. Ze moeten veel ballen in de lucht houden: 
werk, de eventuele zorg voor kinderen en/of de zorg voor 
hulpbehoevende geliefden, het onderhouden van vriendschappen, 
sporten, hobby’s, deel uitmaken van een kerkgemeenschap… Ik 
weet niet hoe u het ervaart, maar ik vind het soms een hele kunst 
om te midden van al die drukte tijd en ruimte vrij te maken voor rust, 
bezinning en reflectie. Het vasten in de veertigdagentijd komt dan 
(voor mij in ieder geval) als geroepen. 

Maar dat is denk ik niet hoe iedereen het ervaart. In het nadenken 
over een thema voor deze overdenking realiseerde ik me dat veel 
ouderen die ik spreek hun leven als een langdurige veertigdagentijd 
ervaren. Ze bevinden zich in een fase waarin hun leven tot rust is 
gekomen. Er is tijd en ruimte in overvloed om na te denken en te 
reflecteren. En dat ervaren ze lang niet altijd als iets positiefs. Als ik 
de verhalen hoor van de ouderen die ik bezoek, dan klinkt hun leven 
op dat moment soms als een woestijnreis. Dat is een beeld dat ook 
in de veertigdagentijd vaak wordt aangehaald: het vasten wordt dan 
vergeleken met een tocht door de woestijn. Ook sommige ouderen 
ervaren hun leven op die manier. Bijvoorbeeld omdat ze in een fase 
zitten waarin veel van hun geliefden (partner, familie, vrienden) een 
voor een komen te overlijden. ‘De rouwkaarten blijven maar komen,’ 
of ‘er is bijna niemand van mijn (schoon)familie meer over, behalve 
ik’ zijn uitspraken die ik regelmatig hoor. Het zijn uitspraken van 
ontreddering en machteloosheid, en soms ook van eenzaamheid. 

Of ik moet denken aan mensen van wie de wereld steeds kleiner 
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wordt, omdat hun mobiliteit achteruit gaat. Eerst blijft de fiets in de 
schuur staan, dan de auto (of andersom), en ten slotte kan men ook 
met de rollator nauwelijks meer de deur uit. Het probleem hiervan is 
niet alleen dat mensen letterlijk en figuurlijk minder deel gaan 
uitmaken van de wereld om hen heen, maar ook dat ze afhankelijk 
worden van de hulp van anderen. Dat ze zelf keer op keer initiatief 
moeten nemen om geholpen te worden. De een gaat dat goed af, 
maar de ander heeft daar meer moeite mee, onder andere omdat ze 
een ander niet tot last willen zijn. ‘Ik heb iedere keer zorgafspraken, 
maar daar kan ik niet meer zelf naartoe. Ik vind het zo bezwaarlijk 
om dat iedere keer aan mijn kinderen te moeten vragen, want zij 
hebben hun eigen leven.’ Ook dit is een uitspraak die ik vaak hoor. 

Dit zijn zomaar twee voorbeelden van wat (sommige) oudere 
mensen op hun pad tegenkomen. Maar als je levenspad aanvoelt 
als een woestijnreis, hoe houd je die reis dan vol? Of, sterker 
geformuleerd, wat maakt het leven dan de moeite waard om geleefd 
te worden? Dat is een vraag die bewust of onbewust regelmatig 
centraal staat in de pastorale gesprekken die ik voer. De 
beantwoording van die vraag is een samen zoeken naar mogelijke 
antwoorden. Om in de beeldtaal van de woestijn te blijven: het is 
een samen zoeken naar wat iemands oases of pleisterplaatsen 
kunnen zijn. Anders gezegd: het is een samen zoeken naar wat 
iemands krachtbronnen zijn om uit te kunnen putten. Het beeld van 
een pleisterplaats of oase is een beeld dat ik pas sinds kort bij me 
draag, omdat ik geraakt werd door een verhaal. 

Een paar weken geleden zijn we als kerkenraad Centrum op retraite 
geweest. Aan jeugdpastor Peter van der Zalm – Van der Beek was 
gevraagd of hij ter bezinning een Godly Play-verhaal wilde vertellen. 
Peter vertelde het verhaal van Abram en Sarai die eerst uit Ur en 
later uit Charan wegtrokken, om uiteindelijk bij de eiken van Mamre 
hun tenten op te slaan. Zoals het een Godly Play-verhaal betaamt, 
vertelde Peter dit verhaal terwijl hij het ondertussen uitbeeldde: een 
berg zand vormde de woestijn en twee blauwe draden vormden de 
rivieren waar Abram en Sarai langs en doorheen trokken. Twee 
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houten figuren stelden Abram en Sarai zelf voor. En terwijl Peter 
vertelde, trokken die twee houten figuren door het zand. Maar ook 
voor dit woestijnverhaal gold dat Abram en Sarai af en toe 
onderweg stopten, om op adem te komen. Abram bouwde daar 
dan een altaar, gevisualiseerd in drie kleine stenen die Peter op 
elkaar stapelde. Die altaren waren pleisterplaatsen waar Abram God 
ontmoette. Het gaf hem en Sarai de kracht en moed om door te 
trekken. Het beeld van die kleine stapel stenen in de zandvlakte 
vond ik zo troostvol: het liet zien dat een mens onderweg 
pleisterplaatsen nodig heeft om kracht uit te putten, en dat dat 
plaatsen kunnen zijn waar mensen God ervaren.

Met dit beeld in gedachten keer ik weer terug naar die vraag: wat 
kunnen iemands pleisterplaatsen, iemands krachtbronnen zijn om 
het levenspad door de woestijn vol te houden? Veel ouderen 
hebben hun antwoord daarop snel gevonden. Sommigen halen 
kracht uit foto’s en herinneringen: het doet hen terugdenken aan de 
goede en mooie tijden die ze gehad hebben. Voor anderen werkt dit 
juist averechts. Foto’s en herinneringen confronteren hen met dat 
wat voorbij is, met geliefden die er niet meer zijn. Tegelijkertijd 
kunnen de geliefden die er nog wel zijn ook als oases aanvoelen: 
bijvoorbeeld kinderen, buren of gemeenteleden die in liefde om hen 
heen staan. En andersom hoor ik ouderen ook vaak zeggen dat het 
zorgen voor anderen, hoe beperkt soms ook, een grote bron van 
zingeving is in hun leven. Maar, om eerlijk te zijn, gebeurt het ook 
weleens in pastorale gesprekken dat het een zoeken is naar wat 
iemands pleisterplaatsen, iemands krachtbronnen, zijn. Soms staan 
we beiden met lege handen, en kan ik op dat moment alleen maar 
iemands reisgenoot zijn. Een reisgenoot die voor even mee oploopt, 
die luistert en probeert mee te voelen. En soms kunnen we dan 
niets anders dan die lege handen opheffen naar de hemel. 

Of je nu het gevoel hebt dat je levenspad momenteel door een 
woestijn loopt, of dat je tijdens deze veertigdagentijd als het ware 
de stilte en bezinning van de woestijn opzoekt, graag zou ik je wat 
vragen willen meegeven voor onderweg: 
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-Bedenk eens voor jezelf: wat zijn jouw oases of pleisterplaatsen in 
je leven? Zijn er bepaalde gebeurtenissen en/of personen waar je 
kracht uit kunt putten voor onderweg? 

-Zou jij momenteel een (woestijn)reisgenoot voor iemand in je 
omgeving kunnen zijn? Of heb je juist zelf behoefte aan een 
reisgenoot? 


Een goede veertigdagentijd toegewenst! 


Ouderenpastor Esther van Bijsterveld-Overes




Uit de wijk 

Wijkberichten 
We zijn al een aardig eindje op weg met de ‘warmtevieringen’. 
Opeens vieren we elke zondag in een volle kerk. Dat is een heel 
feestelijk gevoel en wat zingt het fijn!

Doordat de predikanten van de PG Haarlem nu wat minder 
voorgaan, hebben zij andere initiatieven genomen om hun tijd aan te 
geven. Zo kunt u in dit blad lezen over een podcastserie, worden er 
bijbelleesavonden gehouden, wordt er een ‘cursus Vieren’ 
aangebonden en is er een leeskring rondom het boek ‘De heilige 
natuur’ van Karen Armstrong aangeboden. Er is van alles te doen en 
te beleven in de kerk. 

Ook de kerkenraad heeft niet stilgezeten. In februari ging de 
kerkenraad op retraite om zich te verdiepen in de identiteit van onze 
wijk. Hierover kunt u lezen in dit blad. 
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Bij de diensten 
Zondag 26 maart sluiten we de gezamenlijke vieringen feestelijk af 
met een Kliederkerkviering. Zet die datum vast in uw/jouw agenda. 
Het belooft weer een creatieve dienst te worden voor jong en oud. 


Palmzondag  
2 april, 10.30u (Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22)  
Palmpaasstokken uitdelen aan de ouderen in de Janskliniek 
Loop mee met de stoet kinderen en ds. Willemijn van Dijk die vanuit 
de Lutherse Kerk(!) op weg gaan naar de Janskliniek om daar de 
ouderen te verrassen met hun versierde palmpaasstok. Of blijf in de 
Lutherse Kerk tijdens de palmpasenviering en luister naar de preek 
van ds. Sietse van Kammen. 

Hoe maak je ook al weer een palmpaasstok? Klik op onderstaande 
afbeelding om de video te bekijken die ds. Willemijn en Babet drie 
jaar geleden maakten. 

Veertigdagentijd 
Inmiddels is de veertigdagentijd aangebroken en kijken we alvast 
vooruit naar de Stille Week. Dit jaar zal er in de Stille Week vanaf 
donderdagavond een bijeenkomst of viering zijn. Net als vorig jaar 
staat de Witte Donderdag in het teken van samen eten in het koor. 
Wie helpt Tom en mij mee met het organiseren van deze bijzondere 
avond? Meld je dan aan bij mij. 
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Ik wens u allen een goede veertigdagentijd toe. Misschien gaat u 
wel vasten, of juist ergens iets meer van doen dan gebruikelijk. Hoe 
het ook zij, ik hoop dat deze periode ons dichter bij God zal 
brengen, zodat het met Pasen volop feest zal zijn. 


Ds. Willemijn van Dijk–Heij




Van de wijkkerkenraad 
In februari is er geen kerkenraadsvergadering geweest. In plaats 
daarvan heeft de kerkenraad zich teruggetrokken voor een retraite 
in de prachtige accommodatie ‘Nieuw Hydepark’ van de PKN op 
het landgoed Hydepark in Doorn. Ook ouderenpastor Esther van 
Bijsterveld-Overes en jeugdpastor Peter van der Zalm-van der Beek 
deden mee. Met deze retraite wilden we voortbouwen op de 
bezinningsdagen die we als kerkenraad in 2021 hebben gehad. We 
hebben toen met elkaar gesproken over de ‘fundamenten’ van ons 
gemeente-zijn in het centrum van onze stad. De opbrengst van die 
bezinningsdagen was groot en breed. Nu was het tijd om focus aan 
te brengen en concreet te krijgen waar we de komende tijd mee aan 
de slag gaan. 
Met een bijna voltallige kerkenraad begonnen we op vrijdagavond 
met een gezamenlijke maaltijd. Na het avondgebed in de prachtige 
kapel van Nieuw Hydepark gingen we in gesprek over wat ons 
persoonlijk drijft. Dat gebeurde, net als momenteel in de 
huiskamergesprekken, aan de hand van een door de deelnemers 
meegebracht voorwerp of symbool. Het werd een mooie avond! 
De zaterdag begon met een prachtige Godly-play vertelling over 
Abram en Sarai. Vervolgens gingen we gedurende de dag op 
verschillende manieren aan de slag met wat we de ‘pijlers’ van onze 
wijkgemeente hebben genoemd. Over de inhoud wil ik u hier nog 
niets vertellen omdat we de opbrengst van onze retraite willen 
voegen bij die van de huiskamergesprekken, die op dit moment nog 
volop gaande zijn. Zo willen we komen tot een beschrijving van de 
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identiteit van onze wijkgemeente, die ons steeds kan helpen bij de 
vraag hoe we invulling willen geven aan ons gemeente-zijn in het 
centrum van de stad. 
We besloten onze retraite aan het einde van de zaterdagmiddag met 
een middaggebed in de kapel. We kijken met elkaar terug op een 
mooi en waardevol verblijf in Nieuw Hydepark, waarbij we niet 
alleen inhoudelijk een eind verder zijn gekomen, maar het ook heel 
goed met elkaar hebben gehad en veel hebben gelachen!


Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad





Vanuit het pastoraal team  
Veertigdagentijd - podcastserie 
De predikanten van de Protestantse Gemeente Haarlem gaan deze 
weken in gesprek met Haarlemmers die geen lid zijn van de kerk, 
maar die wél op hele verschillende manieren een lijntje hebben met 
de kerk. Het gesprek is steeds een kennismaking en ook een 
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onderzoek naar wat thema’s als ‘bevrijding’, ‘woestijn’ of juist ‘het 
beloofde land’ voor de gast betekenen.

Vanaf zondag 25 februari komt iedere zondag tot de Stille Week 
steeds een nieuwe aflevering online de website bavo.nl of via het 
kanaal van de Bavo Podcastvieringen te vinden in elke podcast-app 
op smartphone en tablet.


In de eerste drie afleveringen gaan in gesprek:

- Ds. Anette Sprotte met Kristine Leenman, voorzitter van stichting 
Culturele Activiteiten Schalkwijk.

- Ds. Tom de Haan met Ronald Saarloos, docent en oprichter van 
de school voor Shaolin Kung Fu in Haarlem Noord.

- Ds. Egbert de Lint met Ineke Smit, die recent haar bedrijf Ineke 
Smit Uitvaartverzorging heeft overgedragen


Terugblik: PGH rouwgroep 2022 
Afgelopen najaar startten ds. Willemijn en ik (ouderenpastor Esther) 
na de gedachteniszondag, net als het jaar daarvoor, met een nieuwe 
rouwgroep. Vier deelnemers meldden zich hiervoor aan: drie uit wijk 
Centrum, en één deelnemer uit wijk Schalkwijk. Graag geef ik u een 
inkijkje in wat de rouwgroep inhoudt en hoe de deelnemers het 
ervaren hebben. 

De rouwgroep is een kring voor mensen die langer dan een jaar 
geleden een geliefde hebben verloren. In vier bijeenkomsten (en een 
afsluitend etentje) worden met behulp van verschillende 
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werkvormen allerlei thema’s besproken die te maken hebben met 
rouw. Tijdens de eerste bijeenkomst leren we elkaar kennen en 
vertellen de deelnemers elkaar het verhaal van het overlijden en de 
uitvaart van hun geliefde. In de daarop volgende bijeenkomsten 
bespreken we thema’s als: wie was je geliefde, wat geeft je troost, 
wat komt er allemaal kijken bij rouw en hoe reageren familie en 
vrienden op het overlijden van de geliefde. In de laatste bijeenkomst 
proberen we vooruit te kijken: hoe ervaren de deelnemers het pad 
dat voor hen ligt, zijn daarin dingen die ze zichzelf gunnen of die 
hen daarin belemmeren? 

Dit is slechts een opsomming van wat de rouwgroep feitelijk 
inhoudt. Maar u kunt zich voorstellen dat er tijdens de avonden heel 
wat emoties voorbij zijn gekomen. Veel deelnemers vinden het 
spannend om zich op te geven voor de rouwgroep. ‘Is het wel voor 
mij?’ ‘Ben ik hiervoor geschikt?’ ‘Zal ik iets aan de rouwgroep 
hebben?’ ‘Klikt het wel met de andere deelnemers?’ – het zijn 
allemaal begrijpelijke vragen die mensen voorafgaand stellen. De 
ervaring leert gelukkig dat deze vragen tijdens de rouwgroep vanzelf 
oplossen. Dit was ook het geval in de rouwgroep van afgelopen jaar. 
Het was mooi om te zien hoe goed het de deelnemers deed om hun 
ervaringen met elkaar te delen. De rouwgroep is een plaats van 
lotgenootschap: bij de deelnemers is er onderling veel (h)erkenning 
en meeleven, zowel in het verdriet en gemis, als in het zoeken naar 
hoe je het leven weer oppakt na het overlijden. En het mooie is dat 
die (h)erkenning en dat meeleven blijft, ook nu de rouwgroep is 
afgelopen. Kortom: ds. Willemijn en ik kijken (samen met de 
deelnemers) weer terug op een mooi en bijzonder seizoen!


Huiskamergesprek op 22 mei 
De kerkenraad heeft een retraite achter de rug waarin ze nadacht 
over de identiteit van onze wijkgemeente. Dat doen we ook tijdens 
de huiskamergesprekken. Deze gesprekken worden georganiseerd 
door ouderenpastor Esther en ds. Willemijn. Waardevolle 
bijeenkomsten waarin ruimte is voor persoonlijke verhalen en 
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verdieping. Er zijn nog een paar plekken vrij voor de bijeenkomst op 
22 mei. Schuift u aan? 

Geef u op bij Clazien Verheul cverheul@compaqnet.nl 





Van de ouderenpastor 
Terugblik theemiddag 16 februari 
Op de theemiddag was gemeentelid Willy Geursen uitgenodigd, om 
te spreken over het boek ‘Job: roman over een eenvoudige man’ 
van schrijver Joseph Roth. Willy had op tafel het e.e.a. uitgestald: 
boeken, afbeeldingen en losse gedichten. Ze had ook een CD met 
Joodse muziek en twee kaarsen meegenomen. Daarmee begon ze 
de middag: naar Joods (Sabbat) gebruik, met het aansteken van de 
kaarsen. 

Het boek ‘Job: roman over een eenvoudige man’ is een moderne 
hervertelling van het Bijbelse verhaal over Job. De hoofdpersoon in 
het boek is Mendel Singer, die samen met zijn vrouw en vier 
kinderen in een dorp in Rusland woont, maar op den duur naar 
Amerika emigreert. Daar overkomt hem veel verdriet: zijn vrouw en 
twee zoons overlijden, zijn dochter belandt in een psychiatrische 
kliniek en zijn jongste, (gehandicapte) zoon waant hij dood. Door al 
deze gebeurtenissen raakt Mendel zijn geloof in God kwijt. Maar, 
net zoals in het verhaal van de Bijbelse Job, zal het lot van Mendel 
Singer tegen het einde van het boek ten goede keren. 
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Vol bevlogenheid vertelde Willy over dit bijzondere boek, vol met 
herkenbare levensvragen en -thema’s. Het gaf ons als toehoorders 
stof tot nadenken over hoe wij zelf in ons eigen leven met deze 
thema’s omgaan. Kortom: het was weer een interessante en 
bovenal een gezellige middag.


Aankondiging: theemiddag 16 maart 
Op de volgende theemiddag zitten we middenin de veertigdagentijd 
en dat is dan ook het thema. Gemeentelid Nelleke de Brès zal 
verschillende schilderijen en beelden laten zien die het lijden en 
sterven van Christus afbeelden. Afwisselend luisteren we naar 
verschillende muziekstukken die gecomponeerd zijn voor de 
veertigdagentijd. Het belooft een boeiende middag te worden! Een 
ieder die geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd, is van harte welkom: 
van 14.00u tot 15.30u in het wijkgebouw.


Ouderenpastor Esther van Bijsterveld-Overes




Vanuit het Kerkelijk Bureau 
Ziekte 
Helaas heeft onze koster Bas Romeijn zich begin januari ziek 
moeten melden. Ondertussen zien we enig herstel en hopen we dat 
hij voor zijn pensionering medio juni 2023 nog weer een aantal uren 
aan de slag kan als koster.


Wijkgebouw Nieuwe Kerk 
De begane grond van het wijkgebouw is opgeknapt. In de afgelopen 
weken zijn onder andere de wanden geschilderd, is er extra 
opbergruimte gemaakt, is er een nieuwe vloer gelegd en is het 
meubilair vervangen. De ruimte heeft hierdoor een meer eigentijdse 
uitstraling gekregen en is door de aanpassingen nu multifunctioneel 
inzetbaar voor allerlei activiteiten, zoals vergaderingen, maaltijden, 
jeugdactiviteiten, kringbijeenkomsten etc. Werp gerust op zondag 
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na de dienst even een blik naar binnen. Wil je de ruimte gebruiken 
voor een activiteit of wil je er bijvoorbeeld vergaderen met collega’s 
- neem dan contact op met de koster via koster@bavo.nl. 


Nieuwe Kerk 
Gedurende het najaar van 2022 is een deel van de Nieuwe Kerk 
geschilderd. U heeft het misschien nog niet opgemerkt maar 
wanneer u de blik naar boven wendt is te zien dat de houten 
gootlijsten en gevelbanden aan de zuid- en oostzijde van de kerk 
weer goed in de verf zitten. Ook de toegangsdeur incl. hek aan de 
oostzijde van de kerk is geschilderd en de wapens die aan deze 
zijde van de kerk aan de gevel zijn bevestigd. Nu dit is afgerond 
hebben we opdracht verstrekt voor de volgende werkzaamheden. 
Op de planning staan werkzaamheden aan dak en gevel van de 
woning van koster Ruud Balkenende en het wijkgebouw. Dit 
betekent dat er voor beide gebouwen een steiger geplaatst zal 
worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zodra de 
planning hiervan bekend is hoor je weer van ons.


Joke Rooseboom


Vanuit de Oude Bavo Cantorij 
Beleef de Oude Bavo in de Stille Week – meezingen in de 
Oude Bavo Cantorij 
De Stille Week is de week waarin de kerk het mysterie van de dood 
en opstanding van Jezus viert. Muziek, en vooral koorzang, neemt 
daarin vanouds een belangrijke plaats in, zo ook in de vieringen in 
de Grote Kerk. Wil je dit actief meebeleven? Meld je dan aan als 
gastzanger van de Oude Bavo Cantorij en zing mee in de Paaswake 
op zaterdagavond 8 april.


Wat kun je verwachten?  
In de Paaswake wordt het nieuwe licht van Pasen binnengebracht in 
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een donkere kerk en aan elkaar doorgegeven. Na de lezingen wordt 
brood en wijn gedeeld. Het geheel wordt begeleid door zang en 
koormuziek. Het accent ligt hierbij op de klassieke muziek. In deze 
Paaswake klinkt onder andere muziek van Michael Haydn 
(1737-1806), de broer van Joseph Haydn.


Wat verwachten wij?  
Behalve dat je beschikt over de nodige koorervaring is het 
belangrijk dat je op alle hieronder vermelde repetities aanwezig kunt 
zijn.


Repetitiedata en -tijden:   

Donderdag 23 maart 20.00-22.00u; Nieuwe Kerk (Nieuwekerksplein) 

Donderdag 30 maart 20.00-22.00u; Grote Kerk, ingang hek naast 
Oude Groenmarkt 19

Donderdag 6 april  20.00-22.00u; Grote Kerk, ingang hek naast 
Oude Groenmarkt 19

Zaterdag 8 april 11.00-12.30u; Grote Kerk, ingang Grote Markt, 
Generale repetitie.


Uitvoering 

Paaswake 8 april 22.00u (inzingen om 21.00u)


Aanmelden 
Je kunt je aanmelden bij mij,  oudebavocantorij@gmail.com.


Jan van der Laan 

Secretaris 





Jeugdwerk 
Gezamenlijke diensten – Programma voor de kinderen 
Naast alle activiteiten, waarover hieronder meer, zijn er natuurlijk de 
wekelijkse kindernevendiensten. Tijdens de gezamenlijke diensten 
worden er in de Ontmoetingskerk Godly Play-verhalen (Schepping, 
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Ark en Tempel & de Tien Beste Wegen) vertelt. We hebben de 
verhalen afgestemd op de cursus Kids & Kerk. Met elkaar vormen 
de verhalen een mooi geheel.  In Centrum werken we met de 
methode Bijbel Basics, die het leesrooster volgt. In Oost worden 
afwisselend beide methodes aangeboden, afhankelijk van welke 
vrijwilliger dienst heeft. 

Na de Kliederkerk van 26 maart gaan we weer over op het vieren in 
de verschillende wijkgemeentes. Het jeugdwerk volgt dan ook weer 
zijn eigen wijkpatroon. 


Cursus Kids & Kerk 
Na het succes van de cursus Kids & Kerk in de adventstijd bieden 
we weer zo’n serie aan! Op de vier woensdagen in maart is er dus 
weer Kids & Kerk. Ook deze keer met Godly Play. Deze serie staan 
woestijnverhalen uit de Bijbel centraal: Abraham, de Uittocht, Ark en 
Tent & Ballingschap en Terugkeer. 

Het betreft de volgende woensdagmiddagen: 8 maart, 15 maart, 22 
maart en 29 maart. We treffen elkaar van 15.00u–17.00u in de 
Ontmoetingskerk (Frankrijklaan 4), want daar is een echte Godly 
Play-ruimte! De cursus wordt gegeven door jeugdpastor Peter (de 
eerste twee keer) en Godly Playvertelsters Ella (alle vier de keren) en 
Miriam (de laatste twee keer). We horen graag zo snel mogelijk of 
jouw/jullie kind erbij is?! Aanmelden kan via app of mail bij 
jeugdpastor Peter: jeugdpastor@pghaarlem.nl. 


Sirkelslag KIDS 
Sirkelslag is een landelijke spelavond, die door de PKN wordt 
samengesteld en georganiseerd. D.m.v. allerlei spellen, puzzels, 
knutsels en gekke opdrachten ontdekken en verdiepen we met 
elkaar een thema/bijbelverhaal. Het is vooral heel gezellig en met 
elkaar beleven we een fantastische avond. Door het hele land 
spelen verschillende groepen kinderen mee. Dit jaar is het alleen 
niet allemaal tegelijk, maar het is wel een vet idee dat mega-veel 
jeugd in het land hetzelfde spel speelt! 
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Ook deze keer doen wij vanuit Haarlem mee, met kinderen in de 
(bovenbouw)leeftijd van 8–12 jaar. Op vrijdagavond 10 maart spelen 
we het spel in en rond de Ontmoetingskerk (Frankrijklaan 4). De 
inloop is vanaf 19.15u. We starten exact om 19.30u. En we hopen 
uiterlijk 21.00 à 21.15u af te ronden. Ds. Willemijn, jeugdouderling 
Heleen en jeugdpastor Peter zullen de avond begeleiden. We horen 
graag, via app/mail: jeugdpastor@pghaarlem.nl, vóór 6 maart of 
jouw/jullie kind erbij is?!


Kliederkerk, 26 maart in de Oosterkerk 
Wellicht is het jullie al opgevallen in het preekrooster: op 26 maart 
2023 is er weer een kliederkerk in de Oosterkerk! Jazeker, jullie 
lezen het goed: in de Oosterkerk. De Haarlemse kliederkerk rouleert 
natuurlijk mee in het gezamenlijke rooster en wij kijken er nu al naar 
uit om ook daar te gaan kliederen.

Achter de schermen zijn de voorbereidingen al begonnen. We 
hebben een thema, de kernteams zijn aan de slag en de 
voorbereidingsbijeenkomst met de PGH-vrijwilligers staat gepland. 
Qua inhoud horen jullie natuurlijk snel meer, maar de volgende 
informatie kan alvast in jullie agenda’s: 26 maart 2023, 10.00u, 
Oosterkerk (Zomerkade 165). 


Belangrijk: Kliederkerk duurt langer dan andere vieringen, want we 
sluiten af door met elkaar te eten. Voor dit onderdeel is het 
belangrijk dat iedereen iets te eten meeneemt om te delen met 
elkaar. Dit kan van alles zijn: van salades tot taart of een boterham. 
Als het maar ‘koud’ is, en gesneden is of in porties verdeeld is. 
Iedereen is vrij om eigen inspiratie te volgen en eten mee te 
brengen. Als afsluiting lunchen we samen en eten we dus het door 
iedereen meegebrachte eten op.


OJ Paaschallenge  
Dit jaar is het thema van de jaarlijkse paaschallenge: Aan tafel. Stel 
je voor dat je met de discipelen aan tafel zit… Is het gezellig, leuk, 
vol verwachting om Pesach te vieren? Is dit dan het laatste 
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avondmaal? Is iedereen wel betrouwbaar hier aan tafel? En Jezus, 
wat heeft Hij voor plannen? Het lijkt vredig, maar welke spanningen 
voel je in de eetzaal en wat speelt er onder de oppervlakte? 

Met de paaschallenge ga je op een speelse en actieve manier 
ontdekken wat er in de hoofden van de discipelen leeft. En hoe zit 
dat eigenlijk bij jullie? Speelt er iets in jouw leven en heb je de moed 
om dit op tafel te leggen? 

De paaschallenge sluit aan op het jaarthema van de Protestantse 
Kerk: Aan tafel. Door het spelen ervan ontdekken de tieners het 
verhaal van Witte Donderdag en het vervolg naar Goede Vrijdag. En 
gaan ze voor zichzelf na wat de betekenis van Goede Vrijdag voor 
hen is.

De paaschallenge spelen we tijdens de reguliere OJ van 2 april. 
Deze viering is in de Lutherse Kerk. Let op: de viering start om 
10.30u en duurt langer dan een reguliere OJ, houd rekening met een 
latere eindtijd.


Peter van der Beek - van der Zalm




Uitnodiging seniorenuitje 
Beste mensen,

Gelukkig kunnen we dit jaar weer een seniorenuitje organiseren, op 
zaterdag 13 mei. U wordt gehaald en weer thuis gebracht. We gaan 
dit jaar naar Vlindorado in Waarland (Noord-Holland), waar we 
worden ontvangen met koffie, appeltaart en slagroom. Na de lunch 
gaan we via een korte molentoer naar Grootschermer voor een 
afsluitend drankje. Alles is goed toegankelijk.

Als bijdrage vragen we een eigen bijdrage van € 20,- pp. Mocht dit 
voor u bezwaarlijk zijn neemt u dan even contact op.

Opgave voor 1 mei met eventuele opmerkingen zoals gebruik 
rolstoel, dieet e.d. naar:

Henk Leeuwenstein, 06 18209859, henkleeuwenstein@outlook.com 
of Louis Zuurendonk, 06 19451377, m.zuurendonk@live.nl
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We vragen natuurlijk ook een aantal auto’s met chauffeur voor deze 
gezellige dag. 

Hopelijk tot 13 mei!


Met vriendelijke groet,

Henk Leeuwenstein en Louis Zuurendonk.


Verslag ZWO Koffiemorgen 
Het is al jaren een traditie in Haarlem – Centrum, de Afrika koffie 
morgen op de ZWO-zondag, de eerste zondag in februari. Haarlem-
Centrum viert deze traditie samen met de Remonstrantse 
Gemeente en Evangelisch-Lutherse Kerk. Dit jaar hebben we het 
met vijf kerken gevierd, ook de Oosterkerk en de Ontmoetingskerk 
deden mee. De zondag werd gevierd in de Ontmoetingskerk. Op 
deze zondag kon er na de dienst een gebakje gekocht worden 
waarvan de opbrengst naar de ZWO projecten ging. Het was een 
nieuwe activiteit in de Ontmoetingskerk. Dank aan de koster van de 
Ontmoetingskerk voor zijn medewerking!

Voor de dienst kwamen vele mensen met zelfgebakken 
heerlijkheden of zelf gekochte gebak de kerk binnen. Al gauw was 
de tafel, die we voor deze gelegenheid toegewezen hadden 
gekregen, overladen. Na de dienst, die zeer goedbezocht was, aten 
velen een fijne zoetigheid bij hun koffie. Daarnaast was er ook nog 
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gelegenheid om mooi handwerk te kopen. De opbrengst was groot, 
in het totaal is er € 630,00 opgehaald. Dat betekend dat er € 230,00 
naar elk ZWO project van de drie kerken van de PGH is 
overgemaakt naar: Centrum voor de inrichting van kleuterscholen 
voor de Masai bevolking in Tanzania; de Oosterkerk gaat het geld 
besteden aan Anan Clinica in 
Mozambique en de Ontmoetingskerk 
heeft een project in Indonesië. We 
hopen dat ook u met plezier 
terugkijkt en dat u deze traditie ook 
volgend jaar opnieuw wilt vieren. We 
hopen u allen dan weer te zien.


Marleen van Anken




Bedankje 
Beste gemeente, 

Veel gemeenteleden hebben de uitvaartdienst van mijn man, Jan 
Mast, live of online meebeleefd op zaterdag 4 februari. Al die 
betrokkenheid voelde als een warm bad. 

De bloemen uit de kerk hebben we in Friesland bij de graven van 
zijn ouders en grootouders gelegd. Het gebak, de suikerbroden en 
krentenbollen die over waren zijn gebracht naar de ZWO in de 
Ontmoetingskerk, Stem in de Stad en de daklozenopvang. Drie 
goede doelen, dus dat zou Jan heel fijn 
hebben gevonden. 

Een kleindochter zei: “Oma, ondanks het 
verdriet was het een mooie dag”. 

Dank nogmaals voor alle ontvangen steun en 
lieve woorden. 


Met een hartelijke groet, 

Josephine Mast-Dijkstra  
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Vanuit de diaconie 
Aanbieding van een scootmobiel 
De Diaconie heeft de beschikking over een 
zo goed als nieuwe scootmobiel voor 
iemand die deze zelf moet bekostigen en 
niet via de WMO of anderszins kan krijgen. 

Kent u iemand of bent u iemand die 
daarvoor in aanmerking zou komen? Dan  
graag melden bij de algemeen secretaris 
van de Diaconie voor verdere informatie: 
Daniëlle Leder 023-5310138

Voor informatie over de scootmobiel, nog 
met garantie: Govert Jeronimus, tel.nr. 
023-5322518. 


Energiecompensatie 
Op 31 december 2022 hebben wij met onze oproep tot het doneren 
van energiecompensatie €13.739,- opgehaald. Een fantastisch 
bedrag! Inmiddels hebben wij daarmee 19 gezinnen financieel 
kunnen ondersteunen. Woorden van dankbaarheid ontvingen wij 
van deze gezinnen aan alle Haarlemmers die dit mogelijk hebben 
gemaakt.

Een bijdrage is ook gedaan aan Stichting Leergeld, die rond de 
feestdagen een speciale actie heeft opgezet voor kansarme 
gezinnen, de ‘Lichtpuntjes Actie’. De winterperiode is voor deze 
gezinnen een extra lastige tijd. 100 Gezinnen hebben een lichtpuntje 
aangeboden gekregen; in de vorm van een cadeaubon waarvan de 
besteding zelf gekozen kon worden.

Tevens zijn de maaltijdpakketten van Open Huis in Schalkwijk 
gesponsord. Zij zien mensen tussen wal en schip belanden als ze te 
maken krijgen met plotseling enorme extra uitgaven aan energie, 
maar niet in aanmerking komen voor de voedselbank.

Stichting Stem in de Stad, die maaltijden verzorgt en daklozen 
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bijstaat, heeft ook een bijdrage gekregen. We werken veel met hen 
samen, ze vervullen een grote diaconale taak. Doordat zij dagelijks 
geopend zijn voor mensen die de warmte zoeken, worden zij extra 
geconfronteerd met de hoge energiekosten.

Ook proberen wij in het buitenland mensen te ondersteunen die in 
de kou staan. De Wilhelminakerk gaat deze winter in Letland 
voedselpakketten en kledingbonnen uitdelen aan de allerarmsten. 
Met als belangrijkste doel licht te brengen in de toch al lange en 
donkere winters. En ook een hulpkonvooi dat regelmatig naar 
Oekraïne gaat, heeft gevraagd of wij hen wilden helpen bij de 
aanschaf van een aggregaat waarmee ze een kerkje kunnen 
verwarmen dat momenteel als schuilplek voor vluchtelingen dient.

Met het geld dat we komende tijd nog binnenkrijgen gaan we door 
met het schenken aan gezinnen en individuele hulpvragers die met 
een gift enorm geholpen kunnen worden. Mocht u nog een bijdrage 
willen doen, dan kan dit door een bedrag over te maken naar 
rekeningnummer NL14 RABO 0373 7375 05 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Haarlem, o.v.v. ‘Energiecompensatie’.


Daniëlle Leder


Collectebonnen 
Deze zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (voor 20 bonnen 
à € 0,50) of € 20,50 (voor 20 bonnen à € 1,-) of € 40,50 (voor 20 
bonnen à € 2,-) per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart 
administratiekosten, op IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92

t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN Haarlem-Oost

In verband met bezorging graag uw adres vermelden.


Contactpersoon collectebonnen : Pieter Dijkstra

06-44 180 633

pdijkstra11@gmail.com


De collectedoelen vindt u achterin dit blad.
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Protestantse Gemeente 

Vorming en Toerusting 
Lezing ‘Voltooid leven’  
In het kerkblad van februari is een avond over ‘voltooid leven’ met 
Annemarieke van der Woude aangekondigd voor 21 februari. Die 
avond is verplaatst naar woensdag 29 maart, 19.30u in de 
kerkvoogdenkamer, Oude Groenmarkt 23.  
Zie https://www.bavo.nl/nieuws/lezing-voltooid-leven/


Kerk, Bijbel en slavernij 
Omdat dit jaar wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat de 
slavernij feitelijk werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën (op 1 
juli 1873) organiseren we een avond over Kerk, Bijbel en slavernij, 
op woensdag 19 april om 20.00u in de Nieuwe Kerk. 
Spreker is dan dr. Martijn Stoutjesdijk, die aan de Protestantse 
Theologische Universiteit in Amsterdam onderzoek doet naar de rol 
van de kerk bij het Nederlands slavernijverleden. 
De kerken waren op allerlei manieren betrokken bij slavernij. Die 
betrokkenheid was soms heel concreet – bijvoorbeeld doordat 
predikanten zelf slaafgemaakten bezaten – maar vaak ook bestond 
die betrokkenheid in het ontwikkelen van argumenten vóór én tegen 
de slavernij. 
Meer informatie volgt op https://www.bavo.nl/nieuws/ en in het 
kerkblad van april.


Clazien Verheul
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Van de Algemene Kerkenraad  
vergadering 19 januari 2023 
Op de eerste vergadering in het nieuwe jaar kwam Judith van der 
Wildt, projectleider bij Stadklooster Haarlem, vertellen over haar 
werk. Het gesprek ging over de visie en het programma van 
Stadsklooster. In de coronatijd is duidelijk gebleken dat er behoefte 
is aan de activiteiten van Stadsklooster. De stiltemeditatie in steeds 
meer kerken blijft trouwe bezoekers trekken, en het programma 
wordt steeds uitgebreider: schrijfochtenden, fotograferen, naast het 
succesvolle mantra-zingen begint nu ook Taizé-zingen, en komende 
zomer gaan Stadsklooster en PGH drie keer samenwerken in een 
zomeravonddienst. Het gaat bij alle activiteiten om de ervaring van 
de deelnemers, een ervaring van zingeving. [Diverse leden van de 
algemene kerkenraad wilden wel specifieker horen wat het doel van 
die ervaringen is, gaat het bijvoorbeeld om spirituele groei? Maar 
Stadsklooster houdt het breed: iedereen kan meedoen zonder dat 
er een overtuiging nodig is, aandacht en stilte en de ontmoeting met 
elkaar in kleine groepen doet iets met mensen.]

Daarna stond het beleidsplan op de agenda: hoe gaat het met de 
voortgang van een aantal projecten?  
Er ligt een voorstel van een kleine commissie om de plaatselijke 
regeling van de PGH op een paar kleine punten aan te passen, en 
de AK neemt dat voorstel over. 
Voor het gesprek over de identiteit van de PGH	 e n d e 
verschillende wijken was ook een commissie ingesteld, maar dat 
clubje ligt al een tijd stil. Tegelijkertijd gaat het gesprek over geloof 
en identiteit wel door, o.a. in huiskamerbijeenkomsten in Centrum 
en later in Schalkwijk, in de retraite van de AK en van de 
wijkkerkenraad Centrum. Ook de avond met Tabitha van Krimpen in 
september was een bijdrage aan dit gesprek, en na de zomer 
bekijken we of we weer een gastspreker gaan uitnodigen. 
Aan de verbetering van de communicatie, bijvoorbeeld via een 
gemeente-app, wordt ook gewerkt, maar er zijn nog geen concrete 
resultaten te melden – al zijn de maandelijkse PGH-nieuwsbrief en 
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sinds kort de wekelijkse PGH-brief over de zondagse viering 
natuurlijk wel het vermelden waard. 

We spreken vervolgens over de uitwisseling met Osnabrück. De 
werkgroep die de contacten onderhoudt, is daar heel positief over, 
maar de drie wijken melden alle dat de uitwisseling nog maar bij een 
klein groepje mensen leeft. De AK ziet wel het belang van een 
(internationaal) oecumenisch contact, maar weet ook niet direct hoe 
een volgende generatie voor Osnabrück enthousiast te maken is. 
De werkgroep krijgt met eenzelfde budget als voorgaande jaren in 
ieder geval de ruimte om het contact voort te zetten. 

  Dan is er altijd een ronde actuele zaken en mededelingen. De 
gezamenlijke diensten lijken goed te lopen we horen veel positieve 
reacties, al zijn er zeker nog zaken te verbeteren. De begroting is 
goedgekeurd door de classicale commissie, de vertrouwens-
personen van Centrum gaan een cursus volgen, en Tony Jansen 
wordt voor drie maanden op proef voorzitter van het college van 
diakenen. 


Clazien Verheul 
scriba AK
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Ingezonden 

DICX Kruisweg in de Bavo 
22 februari – 12 april 2023 
Gedurende de lijdenstijd, op weg naar Pasen, is in de Bavo Dicx 
Kruisweg te zien van de kunstenaars Michelle van Asperen, Dick 
Evers en Jacques Spee. Zij verbeelden in een eigentijdse 
geschilderde versie van de kruisweg de gang die Jezus maakte.

Alle aandacht gaat uit naar het lijdensverhaal. Dat grote verhaal dat  
raakt aan het lijden in de wereld en in je eigen leven. Verraad, het 
lijden van Jezus en zoveel mensen mèt hem, het verlies van 
vrienden, het helpen, het weglopen, de eindigheid van het leven….. 
Dat vind je, al reflecterend, allemaal terug in deze kruisweg. 

Het werk bestaat uit 15 kleurrijke schilderijen die door intensieve 
samenwerking van de drie schilders na zo’n anderhalf jaar gereed 
zijn gekomen. De afbeeldingen zijn eenvoudig, toegankelijk voor 
zowel gelovigen als niet-gelovigen. Ze maken een krachtige indruk. 
Ze vormen een goed contrast met de, in deze tijd van het jaar, vaak 
wat donkere kooromgang waarin de werken geplaatst zijn. 

Omdat we in de Bavo geen permanent toezicht op de werken 
kunnen bieden, en beschadiging aan een van de werken de serie 
onherstelbaar zou maken, hebben we ervoor gekozen glicées 
(afdrukken op doek) op groot formaat ten toon te stellen. 

We nodigen u graag uit de serie te komen bekijken en het 
lijdensverhaal op u te laten inwerken.


De expositiecommisie

Aly Speelman, Joke van Dijk, Jonas Danen, Jan Rotger Tooren.
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Collectes 

Opbrengsten 

Datum Diaconie Kerk

4 december € 176,00 € 729,85

11 december € 259,60 € 297,36

18 december € 251,72 € 197,80

24 december € 1.583,33 € 900,91

25 december € 455,35 € 290,61

Datum Diaconie Kerk

1 januari Oosterkerk € 263,80 € 183,40

8 januari Nieuwe Kerk € 558,74 € 642,51

15 januari 
Ontmoetingskerk

€ 230,05 € 360,10

22 januari Oosterkerk € 571,80 € 216,20

29 januari Nieuwe 
Kerk

€ 403,95 € 276,52
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Collectedoelen 




Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad (april):


donderdag 23 maart 2023 
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.





5 maart 1e Diaconie  - Kerk in Actie - Voorjaarszending 
Palestina - Samen Bijbel lezen opent deuren 

2e Kerk

12 maart 1e Diaconie - Omzien naar gevangenen

2e Kerk 

19 maart 1e Diaconie - Stem in de Stad

2e Kerk 

26 maart 1e Diaconie - Kerk in Actie - Bangladesh - Kansen 
creëren voor jongeren

2e Kerk 

2 april 1e Diaconie  - Stichting Voedselbank

2e Kerk
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Contact 

Van de Torens geblazen 30 mrt  23

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 06 248 82 300

Ruud Balkenende 06 233 52 870

koster@bavo.nl 

Wijkkerkenraad Stéphan Thijs (voorzitter)

voorzitter@bavo.nl

Wijkpredikant Ds. Willemijn van Dijk-Heij

06 128 74 781 predikant@bavo.nl

di-middag en woe vrij

Ouderenpastor Esther van Bijsterveld-Overes	 

06 181 54 610 ouderenpastor@pghaarlem.nl

Jeugdpastor Peter van der Zalm - van der Beek	 

06 523 22 741 jeugdpastor@pghaarlem.nl 

Jeugdouderling Heleen van Leeuwen

06 486 46 948 heleenvanleeuwen@hotmail.com

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

wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com

NL23 INGB 0000 5985 81 t.n.v. 

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

Vertrouwens-
personen

Sandra Struys

vertrouwenspersoon.centrum1@pghaarlem.nl

Bart Baak

vertrouwenspersoon.centrum2@pghaarlem.nl

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 NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
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