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Stichting Because We Carry
Ons gemeentelid Frans Linssen gaat samen met een team van 18 t/m 26
november a.s. vrijwilligerswerk doen op Lesbos. Zij gaan elke dag - met hulp
van vluchtelingen - ontbijt maken voor alle 1100 bewoners van opvangkamp
Kara Tepe. Deze 7700 gezonde ontbijtjes gaan zij niet alleen samenstellen en
uitdelen, ze willen ze ook financieren. Hun doel is € 8000 bij elkaar te
brengen! Hiervan kunnen alle bewoners van Kara Tepe een week lang
ontbijten en tevens kunnen hiermee allerlei activiteiten georganiseerd
worden voor kinderen, tieners en volwassenen. Ons team gaat ook
meehelpen met de uitvoering van deze activiteiten. Wij gaan aan de slag voor stichting Because
We Carry: een beweging van mensen die onmacht omzetten in daadkracht. Zij blijven weg bij
politiek gewoel en hebben als hoofddoel mensen helpen die op de vlucht zijn en in het bijzonder
gezinnen met kinderen. Wie dit project wil steunen: Stichting Because We Carry NL85 TRIO 0391
0737 96 en zet er vooral bij: "TEAM 110".
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informatiebord Laurens Jansz. Coster
De Gemeente Haarlem, de Archief en Bibliotheek Commissie van de
Doopsgezinde gemeente Haarlem, en executeuren en administrateuren van
het Fonds van Wijlen dr. Jacob van Zanten nodigen u uit voor de onthulling
van het informatiebord bij het beeld van Laurens Jansz. Coster in de
Prinsenhof, in de tuin van het Stedelijk Gymnasium. Woensdag 15
november 2017 15.30 uur
Het informatiebord geeft bijzonderheden over het beeld en over de tekst
op de sokkel, die o.m. een Latijnse tekst van Dr. Jacobus van Zanten bevat.
Voor 13/11 aanmelden bij administratie@vdgh.nl (vermeld dan svp: opgave
15/11).
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mennoconcert
Op zaterdag 18 november is er wederom een Mennoconcertje. Organist Bram Brandemann
bespeelt dan ons orgel. Aanvang 15.30 uur, ingang via de Gang.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ledenvergadering
Op woensdag 22 november a.s. om 20.00 uur is de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Bij
de vorige Nieuwsbrief zat de agenda.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50 plus
Vrijdag 24 november komt de 50+ groep weer bij elkaar. Rineke Verheus houdt een inleiding over
Reformatorische plekken in Haarlem en omgeving i.v.m. het Lutherjaar. Kleine Vermaning,
Postlaan Heemstede. Vanaf 18.15 drankje en maaltijd, 5 euro en om 20.00 uur de inleiding.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Amnesty
Ook dit jaar doen we mee aan de schrijfmarathon van Amnesty. Vorig jaar zijn vier van de zes
mensen voor wie we schreven, vrijgelaten. Dat geeft extra motivatie om door te gaan met
schrijven. Er zijn voorbeeldbrieven aanwezig die met de hand overgeschreven kunnen worden.
Ook zijn er voorgedrukte brieven, die alleen ondertekend hoeven te worden met je naam, adres,
woonplaats en land. Hieruit kan een keuze gemaakt worden. Tenslotte zijn er groetenkaarten
voor deze gevangenen beschikbaar. Fotogalerie De Gang, zaterdag 2 december van 13.30 tot
16.00 uur
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lunch-lezing op de tweede vrijdag
LunchLezing is op 8 december. Dit keer: LunchToneel. Linde van Tienen
en Bobbie Blommesteijn van Stichting Engagement spelen ‘Als hij
zichzelf niet kent’. In een intrigerende, snelle en soms humoristische
dialoog tussen twee vrouwen, wordt gaandeweg duidelijk wat er met
hen is gebeurd en hoe hun verhalen niet alleen heel persoonlijk maar
tegelijk universeel zijn. Net als in de mythe van Narcissus hebben zij
ervoor gezorgd dat hun mannen nooit naar zichzelf hoefden te kijken.
Alsof de vrouwen wisten dat als dat gebeurde, alles voorbij zou zijn.
Aansluitend aan de voorstelling is er de inmiddels vertrouwde lunch.
Ontvangst 11.45 uur, koffie 12.15 uur, theater 13.00 uur, soep en
broodjes lunch. Toegang gratis, collecte voor kinderopvang- project in Nepal. Opgeven voor 5
december bij administratie@vdgh.nl of 023 532 18 83 Frankestraat 24.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

196 mutsjes and counting
Ieder jaar organiseert het sapmerk Innocent de goedgemutste
breicampagne. Dat gaat zo: door heel het land breien en haken
mensen piepkleine mutsjes. In februari zet Innocent deze op hun
kleine sapflesjes. Als aardigheidje, aandachttrekkertje. Per mutsje
doneert Innocent twintig cent aan het Ouderenfonds. Dat is keer
100.000 mutsjes toch een aardig bedrag. Het Ouderenfonds
organiseert weer leuke dingen voor ouderen. Dit jaar sloten een
paar deelnemers aan Menno meets Jansje zich bij de actie aan. De
afgelopen maanden breiden zij al 196 mutsjes en de komende
weken gaan zij nog stevig door. Ook zin om nog even mee te
breien? Op de website staan de leukste patroontjes! Opsturen kan
tot 8 december www.degoedgemutstebreicampagne.nl
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Van Huis uit
Hartelijk welkom in de mooiste vermaning in Nederland', zo begint de theatrale rondleiding in de
Doopsgezinde kerk in Haarlem.
Deze leuke manier om iets over de geschiedenis van dit mooie monument te horen is echt een
topper voor jong en oud. De rondleiding. is iedere tweede zaterdag van de maand (9 december)
en begint om half elf. De kosten zijn 10 euro (kinderen tot 12 jaar half geld). Aanmelden is wel
noodzakelijk. www.historischtoneel.nl/reserveren
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bach in de Binnenstad
Zaterdag 9 december 2017, aanvang 17.00 uur
Haarlems Bach Ensemble o.l.v. Mark Lippe, Uitgevoerd wordt:
Johann Sebastian Bach
- Mis in F-dur (BWV 233)
- Cantate (BWV 40)
“Darzu ist erschienen der Sohn Gottes”
Toegang vrij, Vrijwillige bijdrage na afloop van het concert
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Winterjassen actie voor vluchtelingen op Lesbos groot
succes.
Het Winterjassenproject is mede dankzij jullie een enorm succes
geworden. Nadat alles wat in Haarlem was verzameld, was uitgezocht en
gesorteerd, stonden er 148 verhuisdozen klaar om naar het landelijke
verzamelpunt van 'Because we Carry" te worden gebracht. Vandaar ging
het rechtstreeks naar Lesbos. Dank aan al degenen die hebben geholpen
om deze actie te doen slagen. Wij hebben jullie steun enorm
gewaardeerd!
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bijbelcursussen
In Heemstede de derde dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 10.30 uur
In de Mennokapel de eerste woensdag van de maand om 10.30 - 12.00 uur
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Collectedoelen:
November: Kruispunt
December: Rode Kruis
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Wijk Zuid
We naderen alweer de gezellige dagen van het jaar:
Kerst, oud en nieuw en dan in januari gaan ook alle
“vaste” activiteiten weer van start, wat na die
feestdagen ook weer heel prettig is. We weten dat deze
dagen niet voor iedereen vanzelfsprekend gezellige
dagen zijn, mensen voelen zich juist rond deze feesten
eenzaam en ervaren dan extra het gemis van hun
dierbaren. We proberen bij de activiteiten die we
organiseren dan ook de ontmoeting voorop te stellen, zodat iedereen zich welkom weet en zich
betrokken kan voelen. Dus: u bent welkom!! We hopen u te mogen begroeten.
Dinsdag 5 december 10.00 - 11.30 uur koffieochtend.
Woensdag 13 december 14.00 - 16.00 uur: Mennonitica
Zaterdag 16 december van 16.30 - 19.00 uur Adventsviering
Een sfeervol gebeuren waarin ontmoeting en samen zijn centraal staat. Er klinkt muziek, er
worden gedichten en verhalen gelezen en er is een feestelijke maaltijd. U krijgt hiervoor een
aparte uitnodiging.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kerst voor Jong en Oud 17 december: Niet te missen!
17 uur inloop, glühwein en lekkers
17.30-17.45 uur Stukje verdieping en kerstliedjes zingen
17.45-18:00 uur Het Kerstverhaal Onder de Verhalenboom
18.00-19.00 uur Maaltijd (buffet)
19.00-20.00 uur SNEEL speelt een UNIEKE kerstvoorstelling o.l.v. Casper Teeuwen.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wereldkeuken
De Wereldkeuken maakt een nieuwe start als wekelijks restaurant in de Pletterij in Haarlem. Hier
kun je iedere donderdag genieten van een heerlijke gerechten, gekookt door Nieuwe
Haarlemmers. Zij koken hier als vrijwilliger de favoriete gerechten uit hun moederland, als een
ode aan waar zij vandaan komen, als een herinnering aan wat zij achterlieten. Je kunt kiezen uit
een vegetarisch of een vlees/vismenu en alles is halal. Een 3 gangendiner is € 20,00 en een
hoofdgerecht is € 15,00. Reserveer hier voor de Wereldkeuken in de Pletterij, Lange Herenvest,
2011BX, Haarlem.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Te verwachten o.a.:
donderdag 18 januari, 13.45 uur. Kleine Vermaning, Themamiddag over: Een leven lang familie.
Vrijdag 26 januari, 20.00 uur. Kleine Vermaning. Alex Noord houdt lezing voor de 50-plus-groep.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nieuws rond statushouders
Huisvesting
De verschillende gemeenten moeten in de 1e helft van 2018 meer mensen huisvesten dan een
paar maanden geleden werd gedacht. De cijfers: Haarlem: 120, Heemstede: 21, Zandvoort: 13 en
4

Bloemendaal: 18. Bedenk daarbij dat in de 2e helft van 2017 niet alle gemeenten hun taakstelling
hebben gehaald / zullen halen. Zandvoort en Bloemendaal liggen redelijk op schema, maar
Heemstede en Haarlem hebben nog een lange weg te gaan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinterklaas
Iedere woensdagavond en zaterdagmiddag zijn er in de Boerhaave
activiteiten voor de kinderen die daar wonen. Een stuk of 15, waaronder 6 uit
Sint-Maarten. We gaan samen naar de intocht van Sinterklaas kijken op de tv
en dan mogen ze iedere woensdagavond hun schoen zetten. Op 2 december
gaan we met hulp van Anneke van Boltaringen en Lineke van Welt heeeeel
hard zingen…..
Iedere maandagavond koken en eten we met een stuk of 25 Eritrese jonge
mensen (18 – 30 jaar). Dat doen we in jongerencentrum Flinty’s op de
Gedempte Oude Gracht. Zij krijgen op 4 december heeel vreemd bezoek.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Welkomstmiddag voor statushouders: mensen uit Noord: ga er heen!
Op zaterdag 16 december vindt een ‘Welkom in de Buurt’ middag plaats. Een middag gevuld met
lekker eten (waarvoor alle deelnemers wat mee mogen nemen!), activiteiten als beauty salon,
kleding uitzoeken, mozaïek maken, kerststukjes maken en muziek. Het beloofd een gezellige
middag te worden, zegt het voort! De Shelter, Eksterlaan 1 Haarlem, 12.00 – 16.00 uur. Voor
statushouders en andere mensen in Haarlem Noord en omgeving. Meer informatie:
juliettevroom67@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Statushouders helpen statushouders
Een paar statushouders die al wat langer hier zijn hebben een poster
gemaakt met tips voor de mensen die nu een woning krijgen. Bij de
garderobe in de Grote Vermaning hangt er een (daar kan je de tips ook
lezen). Gemaakt met behulp van Stem in de Stad, de gezamenlijke kerken
en de gemeente Haarlem.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gevraagd:
damesfiets voor vrouw van 1.75 m die dagelijks van Noord naar Schalkwijk moet fietsen
Mailen naar communicatie@vdgh.nl met je telefoonnummer. Dan nemen we contact op.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Contact
Administratie, Natalie van Empelen, 023 532 18 83
Koster/beheerder, Sjoerd van der Galiën, 023 534 17 22
Predikanten: Ds. H.S.J. (Herman) Heijn 023 528 36 33 en Ds.
A.J. (Alex) Noord 023 743 69 65
maatschappelijk werk, A. (Ada) Blom, 023 551 32 01
Archief en Bibliotheek: Mechteld Gravendeel, 023 551 23 51
Jeugdwerkbegeleider: Andrea Wieffering, 06 52 65 30 30 en
Kalle Brüsewitz (zie foto), jeugdwerk@vdgh.nl 06 28 19 82 35

Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem
De Nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en ligt in de kerken. Aan- of afmelden voor deze
Nieuwsbrief? Stuur een mail naar communicatie@vdgh.nl Kopij kunt u mailen voor de 10e van elke
maand naar bovenstaand adres. De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 15 december. Zie ook:
vdgh.nl. Deze digitale Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem is gemaakt door de Commissie Publiciteit
& Communicatie.
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