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Zomerprogramma:
Verborgen schatten in Kennemerland
Hopelijk vindt iedereen wat van zijn of haar gading bij
het Zomerprogramma 2018. Het is wel zaak om je op
te geven via zomerprogramma2018@gmail.com !!!
De aanvangstijd van de documentaire ‘De Kleur van
Lucht’ op donderdag 19 juli is 20.00 uur.
Wie zijn toch die leuke jongens die in de folder staan?
Dat waren onze buurjongens. Ze hebben een tijdje in
de Frankestraat op nummer 18 gewoond.
Tijdens het zomerprogramma komen er een paar
Nieuwe Haarlemmers bij ons een ‘taalstage’ doen. Ze
helpen met de koffie en de lunch en maken een
praatje met de deelnemers. Ook hebben een aantal
Nieuwe Haarlemmers zich al ingeschreven voor enkele
activiteiten. Leuk, dat is integratie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thijsse’s Hof: er is nog plaats!
Dinsdag 24 juli Thijsse’s Hof Wandeling met lezing en rondleiding in kleine groepen met lunch in
de kerk na. Thijsse’s Hof is aangelegd in 1925 op voormalige aardappelakkertjes met
eikenhakhout in het Bloemendaalse Bos ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van dr. Jac. P.
Thijsse. Juli is de eerste volle zomermaand, hopelijk weer droog en warm. Er zullen vele
zomerplanten te zien zijn, van zeepkruid tot teunisbloemen. Ontvangst in de kerk 9.30 uur,
vertrek bus 10.00 uur. Aansluitend lunch in de kerk tot ongeveer 14.00 uur. Kosten: € 10,–
contant (geen pin). Opgeven week van tevoren i.v.m. bus!!!: zomerprogramma2018@gmail.com.
Als u geen internet heeft mag u ook bellen: 06 51 56 30 59.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nieuws uit het jeugdwerk
We zijn blij te kunnen melden dat Nathalie Bienfait erin toegestemd heeft om voorlopig in te
vallen als jeugdwerker. Zij is geen onbekende in Sneel, want het is niet voor het eerst dat ze het
doet. Zo aan het eind van het seizoen is er veel te doen. Zo was er het Giethoornkamp, wat weer
erg leuk is geweest en zo is er de slotavond van Sneel op 13 juli. Maar ook de voorbereidingen op
het nieuwe seizoen zijn natuurlijk al gaande. Wij wensen Nathalie veel succes en plezier met de
jongeren! Namens de kerkenraad, Janneke Kanbier
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wijk Zuid
Alle koffieochtenden gaan in de zomermaanden gewoon door, uiteraard zijn er de kerkdiensten
iedere eerste en derde zondag van de maand. Verder staat deze periode alleen de zomerlunch op
het programma, dit is reeds vaak vermeld, maar misschien ten overvloede nog één keer:
Woensdag 8 augustus om half 12 in ons kerkgebouw "de Kleine Vermaning" aan de Postlaan 16 te
Heemstede. Voor het eten houdt Rineke Verheus-Nieuwstraten een inleiding over de
geschiedenis van het Deventerkleed in de Gr. Vermaning. Dit kleed moet jammer genoeg
vervangen worden. Graag uiterlijk 1 augustus opgeven, u kunt dit doen bij: Corrie Grimme tel:
0252 413657 e-mail: grimme@xs4all.nl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Orgelfestival
Donderdag 19 juli: Première documentaire ‘De Kleur van Lucht’
met forumdiscussie , 10 euro, ingang Frankestraat. 20.15 uur
Vrijdag 20 juli: lunchconcert in De Gang, aanvang 13.00 uur.
Gratis
Donderdag 26 juli Menno van Delft op om 17.30 uur een
masterclass over Jan Pieterszoon Sweelinck, 15 euro, ingang
Frankestraat
Vrijdag 27 juli: lunchconcert in De Gang, aanvang 13.00 uur.
Gratis
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wereldraad van Kerken viert in Amsterdam
70-jarig bestaan.
Donderdag 23 augustus is het 70 jaar geleden dat de
Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. De
vredeswandeling ‘Walk of Peace’ geeft gestalte aan de
Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad
deze jaren stimuleert. Op deze wandeling is er aandacht
voor onrecht en geweld in verleden en heden. Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor
gerechtigheid en vrede. We belichten op de wandeling daarnaast wat vanuit oecumenisch
perspectief van belang is uit de geschiedenis van Amsterdam. Tijdens de wandeling door de
Oostelijke Binnenstad maken we halt bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, bij het
Wereldhuis, Sant´Egidio, Armeense Kerk, Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat. Op al
deze plekken is iets te doen en te beleven, daar ontvangen of geven de deelnemers iets.
De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam. Op beide plekken
is er ook een activiteit. Vanaf 12.30 uur bent u welkom in de Hoftuin. De wandeling gaat
vandaaruit in kleine groepen. Aanmelden via raadvankerkenamsterdam@gmail.com Aansluitend
aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale
(Engelstalige) viering plaats. Ook daar kunt u aan deelnemen. Als u zich aanmeldt voor de Walk of
Peace zullen wij u de gegevens toesturen hoe u zich voor de viering kunt aanmelden. tijd: van
12.30 uur – 16.00 uur.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Startzondag
Op 9 september is het startzondag. Let op: er zal na de bijzondere dienst met daarin een theaterelement een potluckmaaltijd zijn voor alle aanwezigen.

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

Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede.
Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel
aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. www.vredesweek.nl/thema-2018 De
week is van 15 t/m 23 september
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Four Drags and a Funeral
In het kader van die vredesweek organiseert de Antonius Gemeenschap in samenwerking met de
doopgezinde gemeente en het theatergezelschap 4daf een spannende avond rondom het thema
Religie als Geaardheid. Eerst wordt het theaterstuk Four Drags and a Funeral opgevoerd en
daarna gaan we met elkaar in gesprek. Er zijn immers nog veel vlakken waar mensen elkaar beter
mogen verstaan en naar elkaar toe zouden moeten groeien voor een meer vreedzame
samenleving zowel op het gebied van religieuze als seksuele diversiteit. Het is onze hoop en ons
verlangen dat deze bijzondere avond daar een steentje aan bijdraagt. De avond is op 20
september en begint om 20.00 uur. Je kan nu al kaarten bestellen:
www.fourdragsandafuneral.nl/Pleelist Eerdere voorstellingen in de Toneelschuur waren snel
uitverkocht!
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bijbelkring
De bijbelkring in Mennokapel begint op 5 september om half elf. Dit seizoen is het onderwerp de
apostel Paulus. Uitgangspunt van de serie is in principe het boek van Rowan Williams, God
ontmoeten in Paulus (2017). Wie was Paulus? Waarvoor streed hij? Wat was de kern van zijn
denken? Er zal weer ruime mogelijkheid zijn voor inspiratie en gesprek. Leiding: ds. Alex Noord.
Iedere derde dinsdag van de maand is er in wijk Zuid een bijbelkring met hetzelfde onderwerp.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vakanties van de medewerkers
Mechteld 27 juni t/m 23 juli
Sjoerd 3 september t/m 23 september
Natalie 6 augustus t/m 27 augustus
Alex 16 juli t/m 29 juli en 6 augustus t/m 18 augustus (voor vervanging wordt gezorgd, u kunt
altijd contact opnemen met de administratie/kosterij)

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

En verder:
8/9 september Open Monumenten Dagen
4 november Gemeentedag Dopersduin
11 december 2018 adventsmiddag met Remonstranten
4 juni 2019 theemiddag met Remonstranten
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nieuws rond statushouders
Haarlem Mozaïek
Er worden steeds meer activiteiten georganiseerd door de
Nieuwe Haarlemmers zelf. Zo is er 3 dagen gebrainstormd
door 31 Syrische vluchtelingen die nu over 6 Europese landen
verspreid wonen. Samen denken zij na over wat zij nu kunnen
betekenen voor hun huidige woonplaats. Maar ook over
democratie in Europa en hoe zij wat ze hier leren straks
kunnen inzetten om Syrië te kunnen opbouwen.
Wat fijn is, is dat we nu – mede dankzij geld van doopsgezinde fondsen – ook sport en
spelmateriaal hebben. Zowel voor volwassenen als voor kleine kinderen. Binnenkort gaat gestart
worden met kookcursussen, de taalcursussen lopen goed en de mensen zijn enthousiast.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Netwerk Statushouders en Geloof
Haarlem.
De coördinatiegroep 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.

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

Praathuis
Kom op dinsdag 7 augustus van 17.00 tot 19.00 uur naar het Praathuis in de Amsterdamstraat 57.
Ontmoet statushouders en knoop het gesprek aan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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
Jeugdwerk: sneel@vdgh.nl, 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 augustus Zie ook:
vdgh.nl. Deze digitale Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem is gemaakt door de Commissie Publiciteit
& Communicatie.
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