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Zomerprogramma 2018

Het Zomerprogramma “Verborgen schatten in Kennemerland” is weer voorbij.
1 folder gemaakt en in diverse kerken en musea neergelegd
1 informatieavond gehouden
1 koster betrokken
1 Hoogzomerdiner gekookt door Jansje
1 workshop yoga gegeven
1 Libanese High tea genuttigd
3 taal stagiaires hebben veel geleerd
4 activiteiten samen met het Internationale Orgelfestival gehouden
5 excursies met de bus
5 Syrische lunches met elkaar
5 persberichten verzonden
6 werkgroep leden nu uitgeput 😊
8 andere vrijwilligers met veel enthousiasme ondersteund
Per activiteit waren er tussen de 20 en 30 deelnemers, bij het Hoogzomerdiner 70
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Een interessante lezing over een actueel Haarlems onderwerp en een gezellige broodjeslunch in
het historische, sfeervolle gebouw van de VDGH; dat is de succesformule van de:

LunchLezing
vrijdag 14 september: Nieuwe Haarlemmers

In 2015 kwamen grote groepen asielzoekers ook naar Haarlem. Veel van hen zijn nu statushouder
en dus Nieuwe Haarlemmers.
Welke drempels moeten mensen over bij het
vinden van hun plaats in de samenleving? Welke rol
kunnen vrijwilligers daarin spelen? En welke steun
hebben die daarbij nodig? Myrna Bockhout (Stem
in de Stad) en Willemien Ruygrok
(Coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen)
vertellen over hun werk voor maar vooral mèt
nieuwe Haarlemmers.
U bent welkom vanaf 11.45 uur en om 12.15 uur is
er een lezing. Aansluitend is er een heerlijke soep-met-broodjes lunch.
Informatie bij administratie@vdgh.nl of 023 – 532 18 83. Toegang gratis, collecte voor project in
Nepal. Adres: Frankestraat 24.
LunchLezingen worden iedere tweede vrijdag van de maand gehouden. Informatie op de website
van de Doopsgezinde Kerk: www.vdgh.nl

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

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/thema2018 De week is van 15 t/m 23 september
.………………………………………………………………………………………

Vredesweek, interreligieuze ontmoeting
Ter gelegenheid van de vredesweek zal op zondag 16
september een interreligieuze bijeenkomst plaatsvinden
in de Dar As Sam Moskee (Betuwelaan 15), 15.30 –
18.00 uur. 4 sprekers die het thema vrede elk belichten
vanuit hun eigen religieuze achtergrond.
De 4 sprekers zijn (in volgorde van optreden):
i. Alex Noord: Christelijke perspectief (doopsgezinde
gemeente); ii. Hidde van Koningsveld: Joodse perspectief
(voorzitter jongerenorganisatie CIJO); iii. Yassin
Elforkani: Islamitische perspectief; iv. Pieter Verduin: Boeddhistisch perspectief

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

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!

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

Vredesverklaring
De Antonius Gemeenschap streeft er naar om samen met het Haarlems Platform voor Religie en
Levensbeschouwing, Islamitische Raad Haarlem, de Doopsgezinden gemeente Haarlem en de
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, aan het eind van de vredesweek 2018,
met zoveel mogelijk partijen een vredesverklaring voor de stad Haarlem te ondertekenen.
De ondertekening vindt plaats tijdens de laatste dag van de vredesweek, op zondag 23 september
om 13.00 in de in de Selimiye moskee, Minaretstraat 1 Haarlem. (aan het Reinaldapark). De tekst
van de verklaring is als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Namens de doopsgezinde gemeente zal Johannes Hooman de verklaring ondertekenen.

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

23 september 'Het lied van het riet' - Rumi
Op zondag 23 september is er een gezamenlijke dienst van
de doopsgezinden en de remonstranten in de Grote
Vermaning, aanvang 10.30 uur. Muziek door de Cantorij,
Jan Marten de Vries (cantor) en Dick Koomans (organist).
Centraal in de dienst staat 'Het lied van het riet' van Rumi.
Jalaluddin Rumi werd in 1207 geboren in Balkh, dat nu in
Afghanistan ligt. De familie van Rumi moest vluchten en
kwam na een lange omweg terecht in het huidige Turkije.
Rumi was toen nog een kind. Via zijn vader maakte hij
kennis met het soefisme. Het soefisme is een stroming
binnen de islam die via meditatie, muziek en dichtkunst het
contact zoekt met God. In zijn gedichten benadrukt Rumi het belang van een open hart. De liefde
voor mens, natuur en God zijn centrale thema's in zijn werk. In zijn poëzie verwijst Rumi vaak naar
muziek, zo ook in het openingsvers van de Masnavi, zijn belangrijkste werk: 'Luister naar de
fluisteringen van het riet, luister hoe het weeklaagt over de scheiding. Losgesneden van mijn bed
van riet roert mijn treurzang man en vrouw als een wijzing...' Rumi is een nationale held in Turkije
en Iran, maar ook behoort hij tot de best verkopende dichters in de Verenigde Staten. Zijn
gedichten worden tot op de dag van vandaag door de meest uiteenlopende artiesten op muziek
gezet.

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

Taxi
In de vorige nieuwsbrief deelden wij mee dat als u niet zelfstandig naar onze gemeentelijke
activiteiten kunt komen en geen gebruik kunt maken van onze eigen vervoersdienst, u gebruik kon
maken van Shalomtaxi. Helaas is gebleken dat Shalomtaxi ons toch niet kon helpen. Gelukkig
hebben wij een nieuwe taxivervoerder gevonden. De heer Ali Mobayen van Ataxi brengt u van en
naar onze gemeentelijke activiteiten. Ataxi is een eenmansbedrijf, dus als het kan graag vooraf
reserveren. U reserveert een taxi op nummer 06 - 24 59 07 99. U hoeft niet af te rekenen. De
rekening gaat automatisch naar de administratie van de VDGH.

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

Zomercollecte 2018
Omdat wij doopsgezinden ervan overtuigd zijn dat daden woorden te boven gaan, is ooit deze
zomercollecte in het leven geroepen en hebben wij, in samenwerking met De Hartenkamp Groep,
De wereld van Jansje opgezet.

Deze zomer bestaat De wereld van Jansje 10 jaar. Mensen met een verstandelijke beperking
vinden er een serieuze job. Tien jaar geleden mikten wij op zes medewerkers, inmiddels werken er
maar liefst achttien!
Jansje zou graag als jubileumcadeau een Led LCD scherm willen krijgen. Die kan in de winkel
worden ophangen aan de groene tegelwand boven de trap waar nu een krijtbord hangt. Beelden
zorgen voor sfeer en sfeer is belangrijk.
U kunt uw bijdrage storten op NL 82 ABNA 056 123 4876 ten name van Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente te Haarlem o.v.v. Zomercollecte 2018

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

50 Plus
De eerste avond van dit seizoen van de 50-plusgroep zal plaats vinden op vrijdag 26 oktober in de
Kleine vermaning te Heemstede. Spreker is ds. Alle Hoekema. We beginnen om 18.15 ongeveer
met de maaltijd. Opgeven bij Marijke de Jong (niet meer bij Anita) 0235287147, mmdej@ziggo.nl
kosten 5 euro. Het onderwerp wordt nog nader bekend gemaakt. We kijken uit naar een gezellige
en een informatieve avond.

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

Haarlem Klassiek
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 lp winkel Bruno
Klassiek. Het eerste concert is op 21 september.

……………………………………………………………………………………

Wijk Zuid
We gaan weer van start met het wijkwerk en hebben veel mooie middagen\avonden op het
programma staan.
Vanaf dinsdag 18 september komt iedere derde dinsdag van de maand de bijbelkring in Zuid bij
elkaar (van september tot en met april, behalve in december). 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.
Woensdag 31 oktober: noteert u deze datum vast in uw agenda. Dr. Marita Mathijsen spreekt over
Jacob van Lennep. In de volgende nieuwsbrief en in Doopsgezind Haarlem leest u meer over deze
avond.

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

Reactie:

“Ik heb genoten van het
Zomerprogramma. Alles was zo goed
verzorgd. Complimenten!”

Gemeentedag in Schoorl
Na het succes van het gemeenteweekend, vorig jaar november, willen we niet wachten tot
volgend jaar. Dan – in 2019 - gaan we in het weekend van 2 en 3 november weer naar Elspeet!
Daarom dit jaar een Gemeentedag en wel in Schoorl op 4 november.
Om zo veel mogelijk uit de dag te halen willen we al om 10 uur in Dopersduin zijn!
D.w.z. dat de bus om kwart voor 9 al vertrekt bij de haven van Heemstede en om 9 uur bij Spaar
en Hout. En dat we om 17.00 uur weer vertrekken uit Schoorl.
Het thema van de dag is ook het jaarthema van de ADS, waarover u onlangs een boekje
toegestuurd hebt gekregen. GEEF MIJ NU JE ANGST…..
Verdere bijzonderheden over het programma volgen in de Nieuwsbrief van oktober.
Geef u vast op bij de administratie of op de intekenlijsten in de Grote en Kleine Vermaning.
met vermelding van de opstapplaats en eventuele dieetwensen. administratie@vdgh.nl
De kosten voor de dag (inclusief de busreis) zijn € 20,- p.p. en voor jongeren tot 26 jaar € 10,-

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

Collecte doelen
september: vredesproject wereldwerk
oktober: Oude Zijds 100 Amsterdam. Opvang van daklozen en illegalen (geen mens is illegaal,
maar daar denkt de overheid anders over, helaas)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plannen voor de toekomst
Zoals Johannes Homan in het laatste nummer
van ”Doopsgezind Haarlem” al schreef gaan wij
dit seizoen aan het werk met 3 projecten. Om
ons te helpen deze projecten vorm te geven is
Abeltje Hoogenkamp per 1 september
aangenomen. Tijdens het startweekend heeft ze
al een tipje van de sluier opgelicht.
Naast de plannen die wij als kerkenraad maakten
willen we heel graag ideeën hebben uit de gemeente. We roepen u op om allemaal te komen op
een bijeenkomst op 5 oktober a.s. Daar gaan we de ideeen verzamelen en kijken wat haalbaar en
wenselijk is.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En verder:
20 oktober, concert Take Me To Church
31 oktober prof. dr. Marita Mathijsen over Jacob van Lennep (KV)
4 november Gemeentedag Dopersduin
23 november opening tentoonstelling Ziekenverpleging de Gang met symposium: Met hart en ziel
7 december: Symposium Wijs en Waarachtig
11 december 2018 adventsmiddag met Remonstranten
21 juni kerkennacht
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nieuws rond statushouders
.
.

BabyShower – BabyBeurs Zaterdag 15 September

Babyspullen over?
Van 9.00 – 10.30 uur kunnen baby- en peuterkleertjes worden gebracht op de Amsterdamstraat
57. Natuurlijk alleen dat wat nog echt goed is. Ook bedjes, badjes, buggy’s enz. zijn welkom.
(MAAR GEEN SPEELGOED!)
Babyspullen nodig?
Van 12.30 – 15.00 uur kunnen nieuwe Haarlemmers, en een ieder die het nodig heeft, spullen
(bijna gratis) komen uitzoeken.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Praathuis
Kom op dinsdag 2 oktober van 17.00 tot 19.00 uur naar het Praathuis in de Amsterdamstraat 57.
Ontmoet statushouders en knoop het gesprek aan. Spectaculaire opening van het Nieuwe Seizoen
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kookworkshop Syrisch koken
Op 8 oktober (16.00 – 20.00 uur) start er een kookcursus voor
oude en nieuwe Haarlemmers, gegeven door Lilian en
Mohamed Mousali. Zij hebben tijdens het Zomerprogramma
diverse keren in de Grote Vermaning de lunch verzorgt.
Opgeven verplicht want er is maar beperkt plaats!
haarlemmozaiek@ziggo.nl De kosten zijn 10 euro per persoon.
Na opgave ontvang je nadere informatie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact
Administratie, Natalie van Empelen, 023 532 18 83
Koster/beheerder, Sjoerd van der Galiën, 023 534 17 22
Predikanten: Ds. Herman Heijn 023 528 36 33 en Ds. Alex Noord 023 743 69 65
Maatschappelijk werk, Ada Blom, 023 551 32 01
Archief en Bibliotheek: Mechteld Gravendeel, 023 551 23 51
Jeugdwerk: Nathalie Bienfait, 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 oktober Zie ook:
vdgh.nl. Deze digitale Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem is gemaakt door de Commissie Publiciteit
& Communicatie.

