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Zomerprogramma:
Verborgen schatten in Kennemerland
Presentatie: 14 juni 20.00 uur
WELKOM
Een dezer dagen valt het zomerprogramma in je
brievenbus en komt het op de website te staan. Het
programma is lekker gevarieerd. Veel op excursie en
veel samen zijn, samen eten. Het programma cirkelt
rond drie thema’s: natuur, cultuur en milieu. Het is
bedoeld voor alle mensen die het leuk vinden om met
elkaar Kennemerland verder te verkennen. Of je nu
doopsgezind, remonstrant, spiritueel, zoekend, gelovig
of ongelovig bent; nieuw in Haarlem doordat je op de
vlucht bent of hier werk hebt gevonden, of hier al jaren
geleden bent komen wonen; jong of oud... Kortom,
iedereen. Anders dan anders is dat er bij verschillende
programmaonderdelen slechts beperkt ruimte is. Geef
je dus snel op! communicatie@vdgh.nl
Op vrijdag 24 juni wordt het programma ook nog verder toegelicht bij Menno Meets Jansje (van
14.00 – 16.00 uur).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Attestatie
Op zondag 17 juni vindt in de Kleine Vermaning een bijzondere viering plaats waarin Margrietha
Pranger lid zal worden van de VDGH. Zij is al langere tijd verbonden met de doopsgezinden, onder
andere in de Kring Mennonitica, de 50+ en het Vrijzinnig Leerhuis. Voor haar betekent deze stap
een attestatie; zij was al belijdend lid van de PKN.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dienst met Ringgemeenten
Op zondag 8 juli is er een gezamenlijke kerkdienst met IJmond, Haarlemmermeer en Aalsmeer.
Ds. Herman Heijn zal hier voor gaan. Na afloop is er een gezamenlijke lunch en een mooi sprookje:
‘Esther, een Perzisch sprookje’ Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en
misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Verhalenverteller Kees Posthumus en
muzikant Henk van Glabbeek presenteren een actuele en muzikale versie van een oud oosters
verhaal. De dienst begint om 10.30 uur. Vervoer: bus 340 van R-net, richting Uithoorn. Opstappen
bijv. Tempelierstraat. In Aalsmeer is het ongeveer 7 minuten lopen vanaf de bushalte. Opgeven
voor deelname aan de lunch is gewenst bij de administratie. 023- 5321883 (di-don-vrij)
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer. Zijdstraat 55 | 1431 eb Aalsmeer 0297 32 65 27.

Merk
Doopsgezinden uit Europa kwamen van 10 – 13 mei in Montbéliard (Frankrijk) bij elkaar. Het
inspirerende thema: ‘Zo’n verhaal houd je niet voor jezelf; Leef het verhaal!’ is op velerlei wijze
belicht worden. Dit alles heeft te maken met hoe we ons geloof verder brengen en overdragen.
De Nederlandse bijdrage bestond o.a. uit een door Marijke Kots gemaakte film: Mennist der
Mennisten. Er staat op facebook een linkje. Je kan ook direct naar You tube gaan:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1btkMLoFu8
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Mennoconcert
De laatste van dit seizoen is op zaterdag 16 juni om 15.30 uur. Dick Klomp zal ons verrassen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Oecumene! Vooraankondiging
In het najaar gaat een oecumenische gesprekskring van start van drie bijeenkomsten.
Doel van deze gesprekskring is om meer draagvlak te creëren voor de oecumene.
De oecumene heeft twee poten: samen vieren (liturgie) en samen doen (diaconie). In deze drie
bijeenkomsten besteden we aan beide poten aandacht.
Enerzijds gaan we in op de inhoud van de oecumenische viering in januari 2019; de liturgie.
Anderzijds is er ruimte voor diaconie, namelijk het gemeenschappelijke project van de Raad van
Kerken en de Gidskerken ‘Gasten in de stad’. Dit project is begonnen voor vluchtelingen, maar is
nu voor nieuwe Haarlemmers: mensen met een verblijfsvergunning.
Data, woensdagen 12 september, 10 oktober en 14 november.
Opgave: bureau Remonstranten, tav Mariet Sonneveld, bureau.remhaarlem@gmail.com of per
post Oranjekade 1, 2011VC Haarlem, Geen kosten. Later meer informatie
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stichting Wijdekerk
is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw
betrokken bij LHBT'ers. Zij willen laten zien hoe LHBT'ers en andere betrokkenen hun gemeente
ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen. Daarnaast roepen
zij kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT'ers als volwaardig gemeentelid worden
geaccepteerd. Met deze gegevens zetten ze kerken op de kaart. Zoek de doopsgezinde kerken!
www.wijdekerk.nl
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Secreto Ibérico, Spaans programma
Op zaterdag 30 juni (aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur) is er een vrolijk concert.
In het komend zomerconcert blijft HKK met Secreto Ibérico in Zuid-Europa. Na onze muzikale reis
in Venetiaanse sferen, met muziek van Monteverdi, Vivaldi en Lotti, het afgelopen winterconcert,
gaat het in Secreto Ibérico om geheimen uit Spanje. U kunt voor dit concert online kaarten
reserveren: www.haarlemskleinkoor.nl 13 euro
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[Typ hier]

Te verwachten o.a.:
Het culturele seizoen 2018/2019 wordt verrijkt met een nieuwe concertserie in Haarlem:
Haarlem Klassiek. Vier unieke concerten in de prachtige akoestiek van de Doopsgezinde
Kerk in Haarlem. Haarlem Klassiek is een samenwerking van Navis Classics en cd en lpwinkel Bruno Klassiek. De serie presenteert concerten met onderscheidende artiesten en
programmering. 21 september, 2 november, 15 maart, 12 april
8/9 september Open Monumenten Dagen
4 november Gemeentedag Dopersduin
11 december 2018 adventsmiddag met Remonstranten
4 juni 2019 theemiddag met Remonstranten

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

Nieuws rond statushouders
Haarlem Mozaïek
De Stichting Haarlem Mozaïek, opgericht met steun van de
coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen, komt langzaam op
stoom. Hoewel het de bedoeling is dat verschillende groepen
Nieuwe Haarlemmers samen met oude Haarlemmers
activiteiten ontplooien is het daar nog wat te vroeg voor.
Eritrese mensen wilden graag zoveel mogelijk in eigen taal
worden voorgelicht over vragen rond gezondheid en
opvoeding. De eerste avond waren er direct al 40 mensen. Binnenkort starten we met een groep
vrouwen, maar dan wel uit diverse culturen, een serie bijeenkomsten met programma’s die ze zelf
gaan bedenken en uitvoeren. Met een beetje hulp. Inmiddels kan er ook gekookt worden,
daarmee starten we na de Ramadan en het Suikerfeest.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Praathuis
Kom op dinsdag 6 juli van 17.00 tot 19.00 uur naar het Praathuis in de Amsterdamstraat 57.
Ontmoet statushouders en knoop het gesprek aan.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Taal en Taart: vrijwilligers uit Noord
In Haarlem Noord is het project ‘taal en taart’
gestart. Voorlopig op de donderdagochtend op de
Dijkzichtlaan 29 (flat met nieuwe en oude
Haarlemmers). Het is bedoeld voor mensen die
graag hun Nederlands willen verbeteren. Samen
praten en leren we onder het genot van koffie/thee met iets lekkers. Inloop 10:00 uur, ‘les’ van
10:30-11:30 Er zijn er nog een paar vrijwilligers nodig! Aanmelden bij:
juliettevroom67@gmail.com
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Netwerk Statushouders en Geloof
Haarlem.
De coordinatiegroep Kerken en Vluchtelingen heeft
een facebook pagina geopend. Hier komen berichten
die voor nieuwe en oude Haarlemmers relevant zijn.
Kijk er eens op en like het.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Workshop Ongedocumenteerden
Maandagochtend 18 juni van 9.30 tot 12.00 uur is er bij Stem in de Stad een workshop
ongedocumenteerden, georganiseerd door Vila Machgielsen, coördinator Ongedocumenteerden.
Bestemd voor iedereen die meer wil weten over dit onderwerp. Opgeven bij
viljamachgielsen@stemindestad.nl.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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