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Januari 2018

Alweer de 50e Nieuwsbrief.
We werken er met veel plezier aan en hopen dat iedereen ervan geniet.
Dank aan alle mensen die regelmatig kopij insturen. We proosten op
onszelf en we wensen alle lezers en lezeressen een goed nieuw jaar. Vrede
en gezondheid.
Commissie Publiciteit & Communicatie
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Enquête
En om zowel de Nieuwsbrief als de andere communicatiekanalen te verbeteren wil de Commissie
Publiciteit & Communicatie graag uw mening weten over de manier waarop u geïnformeerd
wordt door ons. Wat vindt u van Doopsgezind Haarlem, de Nieuwsbrief, de website, facebook en
twitter? Of misschien vindt u er wel helemaal niks van; Ook dat kunt u aangeven.
We hebben een kleine enquête opgesteld en deze eind december al rondgestuurd. Heeft u het
nog niet gedaan? Invullen kost nog geen 10 minuten en is natuurlijk anoniem. Voor de mensen die
geen computer hebben hadden we bij de Nieuwjaarsbegroeting wat formulieren klaarliggen. U
kun de enquête ook op uw smartphone invullen. Als u op een vraag niet wilt antwoorden, type
dan in het tekstblok ‘geen’. In de Nieuwsbrief van februari besteden we aandacht aan de
uitkomsten van de enquête. Graag voor 20 januari invullen. Klik hier voor de enquête. (en als dat
niet werkt: https://www.enquetesmaken.com/s/669dcb9)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Een leven lang familie
Soms loopt het in families niet op rolletjes. Ook in hun bezoekwerk komen bezoeksters soms
verbroken of moeilijk lopende familierelaties tegen. Contextueel hulpverlener Carla den Hartog
geeft informatie over onder meer loyaliteit en loyaliteitsconflicten. Wat is de kracht van loyaliteit,
hoe kan dat een rol spelen in moeizame familierelaties en tot breuken leiden. In het leven moet
steeds een nieuwe balans gevonden worden binnen de familie. We delen onze ervaringen en
sluiten vrolijk af met onze leukste en mooiste familieverhalen. Alle bezoeksters van de VDGH
hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. Voor alle andere geïnteresseerden geldt: van harte
welkom! Opgeven (eigenlijk voor 8 januari) via maatschappelijkwerk@vdgh.nl of 023 551 32 01.
donderdag 18 januari; 13.45 tot ca 16.00 uur; Kleine Vermaning, Postlaan 16, Heemstede
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mennoconcert
Op 20 januari is er ook weer een Mennoconcert. Dit keer speelt Dick Koomans. Aanvang 15.30
uur.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bijbelcursussen
In Heemstede de derde dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur
In de Mennokapel de eerste woensdag van de maand om 10.30 - 12.00 uur
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wijk Zuid
Na een gezellige goedbezochte adventsviering waarbij Retno ons een heerlijke Indische rijsttafel
voorschotelde, en een viering met Kerst in een stampvol kerkje, gaan we nu in januari weer
verder met ons programma:
16 januari 10.00-11.30 uur Bijbelkring
30 januari 14.00-16.00 uur een middag over “Winst en verlies van het ouder worden”. Door Ds.
Alex Noord en Mevr. Ada Blom. Iedereen is van harte welkom.
6 februari 10.00-11.30 uur koffieochtend.
14 februari 14.00-16.00 uur Mennonitica
20 februari 10.00-11.30 uur Bijbelkring
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gallenkampstichting / Olijftak
Per 1 februari is een appartement te huur in de Olijftak, gebouw A. Het appartement heeft 1
slaapkamer, is 60 m2 groot en ligt op de 2e etage. Er is een lift aanwezig. Olijftak gebouw A is een
kleinschalige woongemeenschap voor 55plussers, waar mensen werkelijk betrokken zijn op
elkaar. Van een nieuwe bewoner wordt deze instelling dan ook verwacht. De huurprijs ligt binnen
de norm waarin nog huursubsidie aangevraagd kan worden en de servicekosten zijn laag.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met :
- Mw. M. Wiering –Speelman 023 528 03 81
- Mw. J . Kanbier- van het Spijker 023 524 11 54
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gastgezinnen Hesston College Choir
Wederom komt er een groep van 30 studenten van het
Hesston College uit Kansas naar Europa. Van 15 mei tot
en met 6 juni maken ze een studiereis door Europa.
Hierbij zullen ze op elf verschillende plekken concerten
geven, waarbij ze ook Haarlem aan gaan doen. En wel van
vrijdagmiddag 18 tot en met zondagochtend 20 mei.
(pinkster weekeinde). Ze willen graag dan op zaterdagavond een concert in onze kerk geven en
eventueel meewerken aan de zondagse dienst. Op zaterdagmiddag zal hun organist, Ken Rodgers,
een Mennoconcertje geven op ons orgel.
Bij deze doen we een oproep, of u bereid bent om als gastgezin te functioneren voor in elk geval
twee studenten. Door het overnachten bij gastgezinnen, kunnen ze de kosten laag houden. En het
geeft voor de studenten, als voor de gastgezinnen, de mogelijkheid om andere Doopsgezinden
/Mennonites te ontmoeten. Een onvergetelijke ervaring.
Voor meer info en/of opgave bij onze koster Sjoerd van der Galien (06-27143613)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[Typ hier]

OVERGAVE
26 januari, 20.00 uur. Kleine Vermaning. Alex Noord houdt een lezing voor de 50plus-groep.
In onze tijd wordt verwacht dat mensen zelf vorm en inhoud geven aan het leven. Aan de
autonomie en de zelfredzaamheid van de mens wordt veel waarde gehecht. Wie ziek is, gaat de
strijd met de ziekte aan. Wie op een moeilijk traject in zijn werkzame leven zit, neemt een coach
in de arm. Wie een bepaald probleem moet oplossen, maakt een actieplan. Steeds staat de
handelende mens centraal. Mondigheid, zelfbeschikking en vrijheid staan vandaag de dag in hoog
aanzien.
De term overgave zal vanuit meerdere invalshoeken worden bekeken. Vanuit de bijbel:
correspondeert de bede ’Uw wil geschiede’ nog met het hedendaagse levensgevoel? Vanuit de
filosofie: wat bedoelde Schopenhauer toen hij benadrukte dat de enige uitweg van de mens was
‘op te gaan in de wordingsstroom van het leven’? Vanuit de spiritualiteit: hoe kon het dat de
Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld pas echt vrij werd toen hij zich onvoorwaardelijk
verbonden had aan iets van een andere orde? Vanuit de muziek: wat betekent het ‘Ich habe
genug’ dat J.S. Bach de bas in Cantate BWV 82 laat zingen? Natuurlijk is er ook ruime gelegenheid
voor gesprek en discussie en voor een eigen gedachtevorming rondom het intrigerende woord
‘overgave’. Je mag je voor de maaltijd (vanaf 18.15uur) opgeven bij Anita Lokhorst, 023 526 98 22,
anita.inpijn@gmail.com of bij Marijke de Jong, 023- 528 72 47, mmdej@hetnet.nl.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Winst en verlies van het ouder worden.
Het gezegde luidt: ‘Ouder worden is een gunst, oud zijn een kunst.’ Als vanzelf komen bij het
ouder worden levensvragen aan de orde. Er wordt teruggekeken op het eigen leven, loslaten
wordt meer en meer een thema en ook kunnen er perioden zijn van zorg en eenzaamheid. In deze
levensfase staan mensen voor de opgave om vorm te geven aan het laatste stuk van het leven.
In deze bijeenkomst in Wijk Zuid bespreken we:
Hoe beleeft u het ouder worden? Vindt u het erg om ouder te worden en zijn er ook voordelen?
Heeft ouder worden iets te maken met wijzer worden? Hoe dan?
De middag wordt verzorgd door Ds. Alex Noord en Ada Blom. Dinsdag 30 januari, 14.00 -16.00
uur, Kleine Vermaning, Postlaan 16. Opgeven niet nodig.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Van Huis uit
“Hartelijk welkom in de mooiste vermaning in Nederland”, zo begint de theatrale rondleiding in
de Doopsgezinde kerk in Haarlem. Dit is een leuke manier om iets over de geschiedenis van dit
mooie monument te horen. Het is echt een topper voor jong en oud. De rondleiding is iedere
tweede zaterdag van de maand (10 februari) en begint om halfelf. De kosten zijn 10 euro
(kinderen tot 12 jaar half geld). Aanmelden is wel noodzakelijk
www.historischtoneel.nl/reserveren
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Collectedoelen:
Januari: Project nazorg ex-gedetineerden "De Sluis"
Februari: Stem in de Stad
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Amnesty
Amnesty bedankt de kosters van de doopsgezinde gemeente voor het klaarzetten van de stoelen
en tafels en alle anderen voor de hulp bij de schrijfactie. De schrijfactie is dit jaar weer een enorm
succes gebleken. In de Gang hebben wij op Zaterdag 2 December 501 brieven laten ondertekenen
[Typ hier]

na alle schrijfacties op de andere locaties in Haarlem en omgeving zijn er 5353 brieven
geschreven. Amnesty Haarlem wenst ons een gezond en inspirerend en vreedzaam 2018 toe.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chauffeurs gevraagd voor zondagse ophaaldienst
Graag doen wij, diaconessen, een beroep op leden van onze kerk, die in het bezit zijn van een
auto, om zich beschikbaar te stellen in noodgeval, als chauffeur leden naar de kerk te brengen en
weer terug naar huis. Het aantal leden dat gebruikt maakt van vervoer stijgt en soms is één auto
niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen. Wanneer U ons wilt helpen, kunt u zich
opgeven bij de heer J. Pennock 023 524 73 27.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tafels van Hoop
Op 18 december was de aftrap van de landelijke actie
Tafels van hoop voor vluchtelingen. Bij de
doopsgezinden was dat al de 17e. De organisatoren
laten weten dat ze heel dankbaar zijn dat er zoveel
tafels zijn gedekt. Er deden ruim vijftig kerken/
organisaties en drieduizend deelnemers mee aan de
landelijke actie en opgeteld is dat liefst 3.000 meter
tafels. Daarmee steken we vluchtelingen in het hele land een hart onder de riem.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9-daagse doopsgezinde reis naar de MERK/CME in Montbéliard, Frankrijk.
Zaterdag 5 mei - zondag 13 mei 2018.
In samenwerking met de ADS organiseert Ayold Fanoy een 9-daagse reis naar de MERK. De reis
voert door de Palts, Elzas, Jura en Frans-Comté, met een nadruk op de Elzas met zijn romantische
dorpjes als Colmar, Riquewihr en Obernai. Op weg naar de Elzas stoppen we in Sankt Goar aan de
Rijn, waar we inschepen voor een boottochtje op de romantische Rijn langs de Lorelei-rots. Op
zondag gaan we naar de kerk in het mennonietendorpje Weierhof. In de Zwitserse Jura vinden we
dopers historische plekken, zoals een grot en een kloof waar de dopers in vroeger eeuwen hun
samenkomsten hielden. Tot slot maken we een stadswandeling door Montbéliard en bezoeken
het stadskasteel van de graven van Wurtemberg. Daarna vervoegen we ons bij de MERK.
Opgave in informatie bij Ayold Fanoy, ayoldfanoy@zonnet.nl 023 528 60 36 of via
www.mennoniteheritagetours.eu
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Te verwachten o.a.:
24 februari t/m 3 maart Pelgrimstocht vanuit Sneel naar Schotland
6 maart Paasmuziek (Kleine Vermaning)
23 en 24 maart Bach in de Binnenstad
10 t/m 13 mei Giethoornkamp vanuit Sneel
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nieuws rond statushouders
Babybeurs Babyshower
Misschien heeft u het gelezen of gemerkt, maar er komen overal baby’s. Na de gezinshereniging
willen mensen een nieuw leven beginnen en daar hoort nieuw leven bij. We gaan daarom op
zaterdag 27 januari 2018 op de Amsterdamstraat 59 een soort “babyshower” organiseren. Van
halftien tot halfelf kunnen mensen baby- en peuterkleertjes komen brengen. Natuurlijk alleen dat
wat nog echt goed is. Ook bedjes, boxen, enz. zijn welkom. GEEN SPEELGOED! Vanaf halfelf tot
halfvier kunnen dan nieuwe Haarlemmers en anderen die dat willen de spullen gratis komen
ophalen. Wat over is gaat naar een tweedehands winkel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Radio 1
Begin januari zijn er op radio 1 korte interviews uitgezonden met Lobana,
Horia, Rabeeh (die je waarschijnlijk wel kent: ze hebben regelmatig
maaltijden bij ons in de kerk verzorgt) en Willemien over de tijd in De
Koepel. Lara Scott van atelier Sûr is ook te horen evenals de bewoners rond
De Koepel. Terugluisteren via www.eenvandaag.avrotros.nl
Sûr is een winkel / atelier in de Schagchelstraat 27, Mooie kleren, tassen
enz. Allemaal gemaakt door statushouders. Ga er eens kijken en kopen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sociaal Programma Statushouders 2018
Vanuit de coordinatiegroep Kerken en Vluchtelingen hebben we een bijdrage geleverd aan het
uitdenken van een introductieprogramma voor nieuwe statushouders, nieuwe Haarlemmers. De
doelstelling van dat programma is dat elke statushouder die vanaf 1/1/2018 in Haarlem en
Zandvoort komt wonen beschikt over basiskennis die noodzakelijk is voor een goede start in onze
gemeenten (en voelt zich welkom). Het programma duurt 8 weken. Statushouders worden
geïnformeerd over meest elementaire regelingen en voorzieningen, en de weg gewezen naar het
bestaande lokale aanbod. Een dergelijk integraal programma bundelt diverse initiatieven die ook
in 2017 al plaatsvonden, maar waarbij sprake was van enige versnippering/gebrek aan overzicht
bij de Nieuwe Haarlemmer, en waarvoor Nieuwe Haarlemmers steeds separaat werden
uitgenodigd.
We zijn blij dat de gemeente Haarlem dit zo prima oppakt. Wie de cursus gaat verzorgen is
momenteel nog niet bekend.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wachten….
Het duurt voor veel statushouders allemaal veel te lang. Momenteel (15 januari 2018) zitten er
nog ongeveer 40 mensen in de Boerhaave te wachten op huisvesting. De planning is nu dat ze
allemaal uiterlijk 1 maart een eigen huis hebben. Maar of dat lukt? En dan komen er in 2018 nog
zeker 180 bij.

[Typ hier]

Kabouters
Voor de kinderen van de Nieuwe Haarlemmers hebben we sinds het begin
van de herfstvakantie iedere woensdagavond en zaterdagmiddag een
programma. Afgelopen zaterdag zijn we met 22 kinderen, ouders en
vrijwilligers naar het Groenendaalsebos geweest voor een kabouter
speurtocht, daarna naar de kinderboerderij en tot slot pannenkoeken bij
De Konijnenberg. Een fantastische middag met totaal 48 mensen.
Met geweldige giften van diverse kerken en de inzet van vele vrijwilligers
is dat mogelijk.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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, sneel@vdgh.nl 06 52 65 30 30 en Kalle Brüsewitz,
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 februari Zie ook:
vdgh.nl. Deze digitale Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem is gemaakt door de Commissie Publiciteit
& Communicatie.
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