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Kerkdienst Kleine Vermaning
Op 4 november preekt br. Wim Grimme in de Kleine Vermaning voor de mensen die niet mee gaan
naar de Gemeentedag.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gemeentedag in Schoorl, 4 november
In het laatste nummer van Doopsgezind Haarlem zat de aanmeldingskaart voor de gemeentedag
op 4 november. Deze kon u tot 15 oktober opsturen. Bent u dit vergeten, bel of mail dan nog snel
naar de administratie om u zo op te geven. Wie weet is er nog plaats!
De bus vertrekt om 8.45 uur vanaf de haven van Heemstede en om 9.00 uur vanaf Spaar en Hout.
Om 10 uur worden we verwelkomd in Dopersduin met koffie en thee.
Na een paar energizers krijgen we eerst een inleiding op het thema “Geef mij nu je angst…” door
Jean Jacques Suurmond, oud-columnist van Trouw.
En na de lunch kunt u kiezen uit een aantal workshop over het onderwerp:
- Een creatieve workshop o.l.v. Martine Kaldenbach: Soul Collage
- Een theatrale workshop o.l.v. Annerixt Peilman
- Een workshop poëzie o.l.v. Ada Blom
- Een workshop zingen o.l.v. Jan Hendrik Veenkamp
- Een theologische workshop o.l.v. één van onze predikanten
- jongerenworkshop steppen/segway rijden
Aan het eind van de dag is er een viering waarin de resultaten van de workshops worden
verwerkt. En om 17.15 uur vertrekt de bus weer richting Haarlem en Heemstede.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dank
Naar aanleiding van het overlijden van mijn man: Gert van Dokkum wil ik u allen hartelijk danken,
ook namens de (klein)kinderen, voor de liefde en belangstelling die we hebben ondervonden. Het
was hartverwarmend en nog steeds doet het ons veel goeds.
Liefs en hartelijke groeten,
Cor v. Dokkum-v.d. Brink, kinderen en kleinkinderen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activiteiten wijk Zuid
Iedere derde dinsdag van de maand komt de Bijbelkring in Zuid bij elkaar. Inmiddels is de eerste
bijeenkomst geweest in een volle dialoogkamer. Ds. Alex Noord liet ons kennismaken met de
apostel Paulus. Wij zijn nu al benieuwd naar de volgende bijeenkomsten op 16 oktober en 20
november. Wees welkom en schuif aan!
6 november 10.00-11.30 koffieochtend.
14 november 14.00-16.00 uur Mennonitica

Mennoconcert
Niet vergeten: 20 oktober om 15.30 uur, ingang Grote Houtstraat
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Take Me To Church
Op 18, 19 en 20 oktober vindt er een nieuwe editie plaats van het Take
Me To Church festival in Haarlem. Het is de vierde keer dat Patronaat
en Gitaarlem de handen ineen slaan om popconcerten te organiseren
in de verschillende kerken die Haarlem rijk is. Op 20 oktober neemt
Grandbrothers het geluid in de Doopsgezinde Kerk over.
Liefhebber van Nils Frahm, Olafur Arnalds en Steve Reich? Dan is
Grandbrothers dé artiest die je absoluut niet mag missen. De
wonderschone melodieën van Erol Sarp en Lukas Vogel komen namelijk
dicht in de buurt, maar hebben nog een extraatje: percussie, beats en
elektronische tonen die uit een zelfgebouwd apparaat komen
bovendrijven. Zo schuurt de muziek van het duo ook tegen
elektronische pioniers als Trentemoller en Moderat aan. Elk optreden van Grandbrothers is uniek;
de luisteraar wordt overdonderd en meegezogen in de instrumentale klanken die de zalen vullen.
Dit zal vooral in de ruimte van de Doopsgezinde Kerk erg bijzonder worden! Voor Sneelers zijn er
20 vrijkaarten (via Nathalie Bienfait). Abeltje Hoogenkamp zal de mensen welkom heten en het
programma inleiden. Kaarten bestellen via patronaat.nl Kerk open: 19:30 u Aanvang: 20:30 u

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

Corde Vocali
is een ensemble van 14 enthousiaste en ervaren
zangers. Op 21 oktober treden ze op om 15.00 uur
in de Grote Vermaning. Corde Vocali brengt
voornamelijk a capella muziek ten gehore. Hierbij
wordt geen stijl of tijdvak geschuwd, concerten uit
de afgelopen bijna 10 jaar illustreren dit. Zo zijn er
concerten geweest met Spaanse barok muziek,
Romantisch Frans repertoire, oude muziek van o.a.
Hildegard von Bingen en de Leidse Koorboeken.
Komende concert staat onder leiding van Hans
Noyens en we zingen Amerikaanse muziek. Een
aantal close harmony songs uit The American Songbook, drie minimal music liederen van Philip
Glass, Animal Crackers van Whitacre, Les chansons van Lauridsen en natuurlijk drie songs van
Barber. Tijdens dit concert wordt Corde Vocali op de vleugel begeleidt door pianiste Lennie
Kerkhoff. Het belooft een bijzonder concert te worden u bent van harte uitgenodigd. Kaarten à
€15,= zijn te koop via www.CordeVocali.nl

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

Moskee Dar Assalaam
In de maand oktober 2018, openen 3 moskeeën in Haarlem hun deuren voor iedereen. Moslim,
niet-moslim, man, vrouw, jong en oud. Zondag 21 oktober (13.00 – 16.00 uur) zullen wij een Open
dag hebben in masdjied Dar as Salaam. Het doel van deze open dag is de Haarlemmers kennis te
laten maken met de moskee en hem/haar te laten zien wat er zoal allemaal in de moskee gebeurt.
Ook wordt er gebruik gemaakt van de gelegenheid om een gezellige sfeer te creëren en ruimte te

bieden voor ontdekking, interactie en dialoog. Bij deze nodigen wij eenieder uit; u bent van harte
welkom! Neem gerust uw vrienden, familie en/of kennissen mee, want op deze dag is er genoeg te
doen voor een ieder! Betuwelaan 15, 2036 GV Haarlem
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ABC-Cursus Haarlemse doopsgezinden, onderwijs en wetenschap in de
lange 18e eeuw.
Op de donderdagmiddagen 25 oktober, 1, 8 en 15 november geven Sjoerd Bijker en Rineke
Verheus-Nieuwstraten opnieuw een geschiedeniscursus. Dit keer zullen Haarlemse doopsgezinden
en hun bijdragen aan cultuur, onderwijs en wetenschappen in een bredere context geplaatst
worden. Zie verder Doopsgezind Haarlem.

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

50+ groep
Op vrijdag 26 oktober is de eerste bijeenkomst van de 50+ groep in dit seizoen. Natuurlijk weer in
de Kleine Vermaning. Alle Hoekema zal die avond spreken over “Het belang van
(oorlogs)dagboeken voor onze kennis van geschiedenis en geloof”.
Als toelichting: ik heb een langdurige fascinatie voor Dagboeken; dat begon al bij het dagboek van
onze eerste zendeling Pieter Jansz (1851-1860) en ging verder met het gevangenisdagboek van Cor
Inja (1925) en later met verschillende dagboeken en dagboekjes uit de 2e Wereldoorlog, waarvan
het dagboek van mw. Huizinga-Sannes (Den Haag/Velp) het meest uitgebreid is. Zulke dagboeken
(een vorm van wat je nu noemt: ego-documenten) vertellen veel over de persoonlijke
omstandigheden van mensen, maar ook over hun context. En in een aantal gevallen zeggen ze
meer over hun geloof dan theologische verhandelingen!
Het programma begint om 20.00 uur. En wie mee wil eten om 18.00 uur moet dit even melden bij
Marijke de Jong 023 5287147 of mmdej@ziggo.nl Kosten voor het eten €5,00.

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

Stadsklooster Haarlem
Het is zover! Op de Dag van de Stilte, zondag 28 oktober,
vindt de feestelijke lancering plaats van Stadsklooster
Haarlem! Er is een geweldig programma gepland in de
namiddag. Met een stadswandeling langs oude kloosters,
een hapje en drankje, de feestelijke presentatie van de
website met het activiteitenaanbod, en diverse sprekers,
onder wie burgemeester Jos Wienen en kloosterzuster
Esther van de Vaate.
Het hele programma:
15:00 uur Stadswandeling met gids langs oude kloosters in Haarlem
16:30 uur Inloop
17:00 uur Lancering van Stadsklooster Haarlem
18:00 uur Napraten, borrelen
18:30 uur Einde
Dit en meer in de Janskerk, een voormalige kloosterkerk aan het Schapenplein nr. 4, ingang door
de poort aan de Jansstraat. De Stadswandeling start bij de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Slaapzakken voor Stem in de Stad
Een tijdlang wist Stem in de Stad bijna niet meer waar ze met de slaapzakken naar toe moesten,
zo gul was er geschonken, maar nu heeft iedere slaapzak uit de oude voorraad weer een dakloze
gevonden om warm te houden. Daarom opnieuw de oproep: Heeft u nog een slaapzak (geen
dekens of dekbedden) die u niet meer gebruikt? Heel graag! Info bij Ada Blom.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jacob van Lennep in Heemstede
Op woensdagavond 31 oktober, aanvang 20.00 uur, spreekt prof. dr. Marita Mathijsen over Jacob
van Lennep. Zij schreef een veelgeprezen biografie over Jacob van Lennep. De familie Van Lennep
had wortels in Heemstede, was bovendien van oorsprong doopsgezind en speelde een belangrijke
rol in het maatschappelijke en culturele leven van die tijd. Jacob van Lennep zelf had, zoals uit de
biografie blijkt, een meer dan boeiend leven. We nodigen u dan ook graag uit deze lezing bij te
wonen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Haarlem Klassiek
Op vrijdag 2 november weer een concert in de serie ‘Haarlem Klassiek Componist:
Beethoven, Franck, César, Scriabin, Alexander. Werk:
Piano Sonata no.23, 'Appassionata' Op.57 | Prélude, Choral et Fugue | Preludes
Instrumentalist: Grubert, Naum

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

Een goed gesprek
Hoe verloopt een (bezoek)gesprek het beste? Hoe komt de ander tot haar of zijn recht en wat te
doen als er groot verdriet boven komt? Kun je ook iets over je eigen ervaringen vertellen? Hoe
houd je de regie? Ieder jaar komen de bezoekvrijwilligers bij elkaar voor een
themabespreking. Dit jaar is het thema: een goed gesprek. We delen ervaringen en Nanette
Grippeling deelt haar kennis met ons. Nanette werkt bij Sensoor, de landelijke luisterlijn. Alle
bezoekvrijwilligsters en gastvrouwen van Menno meets Jansje krijgen een uitnodiging. Als er
voldoende plaats is, zijn andere geïnteresseerden ook van harte welkom!
Dinsdag 6 november, 13.30 u welkom met koffie/thee, programma start om 13.45 u tot ca
16.00 u. Kleine Vermaning .Informatie en aanmelding: Ada Blom, 023 551 32 01 06 55 12 50 35
maatschappelijkwerk@vdgh.nl

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

Algemene Leden Vergadering
Op woensdag 7 november is de najaars ALV. Zet het vast op de kalender! De uitnodiging met de
agenda volgt nog - zoals beloofd- schriftelijk.

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

Van Huis uit Doopsgezind
zaterdag 10 november om 10.30 uur is uitverkocht! Volgende mogelijkheid: 8 december

Haarlem Urban Trail door Kerkdienst, Patronaat en Archeologisch Museum

Het parcours van de eerste editie van de Haarlem Urban Trail krijgt steeds meer vorm. Al meer dan
10 bijzondere locaties zetten op zondag 11 november hun deuren open voor deze bijzondere run.
De nieuwste en meest in het oog springende toevoeging op het parcours, is de kerk van de
Vereenigde Doopsgezinde gemeente Haarlem. De deelnemers gaan hier dwars door de wekelijkse
kerkdienst van predikant Herman Heijn.
De startlocatie bevindt zich op 11 november op de Grote Markt, vervolgens gaan de deelnemers
direct het Archeologisch Museum in. Daarnaast maken ook bioscoop Pathé, poppodium
Patronaat, Molen de Adriaan, het Jan & Piet Museum, de Bibliotheek en het historische Stadhuis
onderdeel van de ontdekkingstocht door Haarlem. Na het passeren van de finish ontvangen de
lopers als aandenken aan deze bijzondere run een unieke Urban Trail medaille en een welverdiend
ontbijt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kennemer Consort
Onder leiding van onze dirigent Jean-Pierre Gabriel spelen ze op 11 november 0m 15.00 uur:
Pärt, Silhouan’s Song, Tsjaikovski, Souvenir d’un lieu cher Soliste: Babette van den Berg, Jánaček,
Idyll for strings.

Collecte doelen
oktober: Oude Zijds 100 Amsterdam. Opvang van daklozen en illegalen (geen mens is illegaal,
maar daar denkt de overheid anders over, helaas)
november: ondersteuning vrijwilligers op de tuinderij De Ark
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Taxivervoer
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. U zegt dat u bij de VDGH hoort en dan gaat de rekening
automatisch naar de administratie van de VDGH.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mailadres: foutje
Er staat nu in het Rode boekje tiny.mollemaoudejans@tiscali maar dat moet zijn
tiny.mollemaoudejans@telfort.nl
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En verder:
23 november opening tentoonstelling Ziekenverpleging de Gang met symposium: Met hart en ziel
27 november, middag over Driekoningen (KV)
30 november: 50 plus (KV)
7 december: Symposium Wijs en Waarachtig, aanmelden: conferentie@doopsgezind.nl
11 december adventsmiddag met Remonstranten
15 december adventsviering Kleine Vermaning
21 of 22 juni kerkennacht
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nieuws rond statushouders
Haarlem Mozaïek heeft nu een website: haarlemmozaiek.nl.
Daarop staan o.a. de vele activiteiten die door de Nieuwe
Haarlemmers worden georganiseerd. Kookcursus en
zangworkshop, voorbereiden op het rijexamen en Nederlandse en
Arabische taallessen. En nog veel meer.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Begeleiden van vluchtelingen als vrijwilliger
Het begeleiden van vluchtelingen brengt veel positieve belevenissen. Soms echter loop je als
vrijwilliger tegen je eigen grenzen aan of krijg je te maken met psychosociale problematiek van de
vluchteling. Hoe hiermee om te gaan leer je tijdens deze interactieve training van de Arq academy.
5 november, 19.00 – 20.30 uur Voor meer info en opgave: myrnabockhoudt@stemindestad.nl of
06 10 63 84 14. Plaats: Aanloopcentrum Stem in de Stad.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Nieuwe website voor vluchtelingen
Vluchtelingenwerk Nederland heeft een nieuwe website gelanceerd met relevante informatie voor
asielzoekers en vluchtelingen. De site is in maar liefst 6 talen! Klik hier.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Laatste cijfers asielopvang
Na twee jaar van krimp is de bezetting van de asielopvang de afgelopen drie maanden
toegenomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarom 2.000 reserveplekken
op huidige opvanglocaties in gebruik genomen. De toename van de opvangbezetting komt mede
doordat de huisvesting van statushouders achterblijft bij de doelstellingen. Dit wordt veroorzaakt
door krapte op de woningmarkt. Het Rijk en gemeenten hebben daarom afgesproken om een
aantal maatregelen te onderzoeken. Momenteel verblijven ruim 22.000 mensen in de opvang,
6.500 hiervan beschikken over een verblijfsvergunning. Daarnaast duurt de doorlooptijd voor
asielaanvragen langer dan gewenst, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is
gestegen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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