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Ziekenverpleging 125 jaar: Met handen en ziel
Op 23 november bestaat de Stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
Haarlem 125 jaar. Dit jubileum zal worden gevierd met een mini-symposium en een foto-expositie
in Fotogalerie De Gang. Het symposium begint om 14.00 uur. Graag voor 19 november opgeven
bij administratie@vdgh.nl . Aansluitend vindt de opening van de fototentoonstelling in De Gang
plaats.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

50+ groep
Het programma van 30 november 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 is
€5,00. Spreker is ds. Ruth Hoogewoud-Verschoor. We kijken uit naar een gezellige en een
informatieve avond in de Kleine Vermaning. Opgeven bij Marijke de Jong 023 528 71 47,
mmdej@ziggo.nl Kosten € 5, –. De volgende bijeenkomst is op 18 januari. Dan komt Alex Noord
met een onderwerp. Opgave voor de maaltijd hetzelfde als bij 30 november.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Activiteiten wijk Zuid
20 november – van 10.00-11.30 uur Bijbelkring in de Kleine Vermaning door Alex Noord, over
Paulus.
27 november is er een middag over DRIE KONINGEN o.l.v. Ds. A. Noord 14.00-16.00
Op deze middag staan de driekoningen centraal. We bekijken afbeeldingen uit de
kunstgeschiedenis en ontdekken hoe de driekoningen zich ontwikkelden tot een iconisch tafereel
met vaste elementen.
4 december – koffieochtend van 10.00-11.30 uur.
12 december-Mennonitica van 14.00-16.00 uur
15 december van 16.30-19.00 uur is de jaarlijkse Adventsviering. Het is een sfeervol gebeuren
waarin ontmoeting en samen zijn centraal staat. Het thema is dit jaar “Licht” Er klinkt muziek, er
worden gedichten en verhalen gelezen en er is een feestelijke maaltijd. U krijgt hiervoor nog een
aparte uitnodiging.
25 december is er natuurlijk een kerkdienst in de Kleine Vermaning, ds. Alex Noord zal voorgaan.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Write for rights
Ook dit jaar is er in De Gang de mogelijkheid om mee te doen en brieven te schrijven in de actie
van Amnesty International. Het is altijd een groot succes op deze locatie. Hier worden mensen
bereikt die niet uit zichzelf op een schrijfactie afkomen en vorig jaar leverde dat ruim 500 brieven
op. Zaterdag 1 december van 13:00 tot 16:00 uur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mutsjes, heeeel veeel mutsjes
Ieder jaar organiseert sap fabrikant Innocent de ‘goedgemutste breicampagne’. In januari zetten zij
hun sap flesjes een warm mutsje op, als grapje in de winter. Deze mutsjes worden door
vrijwilligers gebreid. Voor ieder ingestuurd mutsje schenkt Innocent € 0,20 aan het Nationaal
ouderenfonds, die op zijn beurt weer uitstapjes voor ouderen van financiert. Want twintig cent is
niet veel, maar keer 150.000 toch een heel bedrag. Ook een aantal dames van de Menno meets
Jansje groep breien mee. Vorig jaar hadden we er 200 en we proberen dat aantal natuurlijk te
overtreffen. Ook zin in breien? Hier http://www.degoedgemutstebreicampagne.nl/ staat het
patroon en inleveren kan bij Ada Blom. Graag voor 5 december.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Het Stadsklooster Haarlem is geopend, Stilte in de kerk
Het Stadsklooster is geen fysieke plek, maar een metafoor. In het beeld
van de groep van de 7 initiatiefnemers is de Grote Markt de Binnentuin
van Stadsklooster Haarlem. Rondom deze binnentuin vinden tal van
betekenisvolle activiteiten plaats. In kerken, maar ook vaak op andere
mooie plekken.
Vanaf 5 december starten we in de Grote Vermaning met een wekelijkse
stiltemeditatie op de woensdagmorgen van 9 tot ½ 10 (m.u.v. feestdagen). Aan het begin van de
(werk)dag een half uur met elkaar stil zijn. Deze meditatiebijeenkomst komt tot stand in
samenwerking met het Stadsklooster Haarlem, dat ernaar streeft elke werkdag op een plek in
onze stad een stiltemeditatie aan te bieden. De meditatie vindt plaats in de kerkzaal. Entree is via
de ingang aan de Grote Houtstraat (De Gang)! Trek iets warms aan, want de kerk kan koud zijn.
Informatie bij Ada Blom, maatschappelijkwerk@vdgh.nl, 06-55125035.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wijs en Waarachtig. Individuele
vrijheid, Levenswijsheid, Spirituele
gemeenschapsvorming
Op 7 december is er een door het Doopsgezind
Seminarium (VU) georganiseerd symposium met
bovenstaande titel. Naast een lezingen-programma
verzorgd door Catherine Chalier, Chris Doude van
Troostwijk en Christa Anbeek, worden ’s middags workshops rondom bovengenoemde thema’s
uit Chaliers werk aangeboden. Het symposium vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk, in Haarlem.
Inlichtingen en aanmelden via conferentie@doopsgezind.nl. Meer info op
www.vrijzinnigetheologie.com
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Koffie uit Colombia
Van 7 t/m 10 december zijn er diverse activiteiten rond het Vredesproject “Koffie uit Colombia”.
In Doopsgezind Haarlem komt een uitgebreider artikel. Nu vast een paar data:
vrijdag 7 december, benefiet diner in De Gang
zondag 9 december: koffieproeverij in de Van Braghtzaal om 09.30 uur
Zondag 9 december: themadienst met Laura Villanueva en Claudia Giraldo, 10.30 uur
Zondag 9 december: Laura Villanueva en Claudia Giraldo gebruiken de maaltijd met oudere
jongeren (17.00 uur, nog niet zeker)

Maandag 10 december: Pletterij, vertoning van de documentaire Ciro y Yo (Spaans, Engels
ondertiteld) met nagesprek. 20.00 uur, Lange Herenvest 122
2011 BX Haarlem
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Van Huis uit Doopsgezind
Op 8 december is er weer een rondleiding. De kosten voor een rondleiding zijn 10 euro (kinderen
tot 12 jaar half geld). Aanmelden is wel noodzakelijk. www.historischtoneel.nl/reserveren.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adventsmiddag met Xandra Mizée
Een gezellige middag voor ouderen in de Adventstijd in de Remonstrantse kerk.
Doopsgezinden worden van harte uitgenodigd. We zingen samen kerstliederen onder leiding van
Xandra Mizée en begeleid door Gerrie Meijers.
Xandra zal ook iets over de achtergrond en de betekenis van de liederen vertellen.
Er is tijd genoeg om elkaar te spreken en ondertussen drinken we thee en koffie en staan er
allerlei lekkere versnaperingen. Tot slot is er een glaasje warme glühwijn.
Wanneer: 11 december 2018 15.00 - 17.00 uur
Waar: Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem
Leiding: ds Sabine du Croo, sabineducroo@gmail.com
Opgave: mogelijk tot 26 november bij bureau.remhaarlem@gmail.com

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

Scratchdag Christmas Carols in Heemstede
Jaarlijks ‘één-dags-koor’ in kerstsfeer
Koorzangers: opgelet! Op zaterdag 15 december 2018 vindt in de Oude Kerk te Heemstede voor
de 19e keer de scratchdag ‘Christmas Carols’ plaats onder leiding van dirigent Piet Hulsbos.
Deelname: € 17,50. Aanvang: 10:00 uur. Aanmelden of info: carolsheemstede@gmail.com of 06
40 256 672.

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

Mennoconcert
Mennoconcert op zaterdag 17 november 15:30 uur kan helaas door omstandigheden niet door gaan. Het
concert in december (de 15e) gaat wél door. Dan speelt onze eigen Dick Koomans. Excuses voor het
ongemak en zegt het voort.

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

Kerstviering voor Jonger en Ouder
Op zondag 16 december spelen een aantal jongeren en ouderen het Toneelstuk 'Brieven
aan mijn Zoon' (regie: Annerixt Pijlman).
Inloop 16.30 uur; aanvang toneelstuk 17.00 uur; aansluitend een maaltijd. Opgeven niet
nodig.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kerstavond
Op maandag 24 december is er om 19.30 uur kerstavondviering met medewerking door de
Cantorij. Na afloop is er warme wijn en chocolademelk en worden er traditionele liedjes gezongen
in ons mooie tuintje!

Oliebollenvesper: Lekkerrrrrrr
Op 31 december is er om 16.30 uur een Oliebollenvesper (inloop 16.00 uur voor oliebol).
Iedereen mag echt meer dan 1 oliebol. Neem je (klein)kind mee.

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

Collectedoelen
november: ondersteuning vrijwilligers op de tuinderij De Ark
december: Diaconale kerstgift voor Syrië. Dit is een actie van Dorcas, EO metterdaad, Kerk in Actie
en World Vision om Syrische kinderen via spel in een buurthuis hun ervaringen te laten
verwerken.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Foutje in Rode Boekje
Anna van der Meer-Rijpkema, tel. 06-30972358 en Sybout van der Meer, tel. 06-51710397,
Overste den Oudenlaan 22, 2111WE Aerdenhout
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En verder:
16 t/m 24 februari Pelgrimsreis jongeren
15 april: Buitendag
22 mei: Algemene Ledenvergadering
30 mei t/m 2 juni: Giethoornkamp
8 t/m 10 juni: PinksterPelgrimage
21 of 22 juni kerkennacht

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

Nieuws rond statushouders
Welkom
Op zaterdag 17 november is er weer een ‘Welkom’ bijeenkomst voor Nieuwe Haarlemmers.
Omdat in Noord veel Nieuwe Haarlemmers zijn komen wonen ligt de organisatie bij Shelter
(Eksterlaan 1). De bijeenkomst is van 13.00 tot 16.30 uur. Er zijn workshops (o.a. mozaïek maken,
schoonheidssalon, kinderknutselen) en er is muziek. En het is de dag dat Sinterklaas in Nederland
aankomt. We hebben gehoord dat hij rond 14.00 uur zijn gezicht laat zien. Er zijn Pieten die
verdacht veel lijken op doopsgezinde jongeren………
Wat we nodig hebben: taart en andere lekkernijen voor de ‘high tea’. We rekenen op iedereen. Ga
je bakken? Graag doorgeven aan Esther Nelis: esther@neelis.eu Er is veeeel nodig!
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Praathuis
Kom op dinsdag 4 december van 17.00 tot 19.00 uur naar het
Praathuis in de Amsterdamstraat 57. Ontmoet statushouders en
knoop het gesprek aan.

Haarlem geeft Licht
Zoals ieder jaar komt er ook nu op de Grote Markt een mooie Kerstboom te staan. Met duizenden
lichtjes. Nieuw is dat mensen, organisaties, kerken, scholen, bedrijven enz. nu 1 of meer lichtjes
kunnen sponsoren. De opbrengst gaat deels via SOS-kinderdorpen naar Syrische
vluchtelingenkampen en deels naar projecten voor vluchtelingengezinnen, voor nieuwe
Haarlemmers in Haarlem. Dit loopt via Stem in de Stad.
Wij hopen dat de schoolgaande kinderen van Haarlem zelf ook met extra acties komen, zoals met
het ophalen van flessengeld, het uitvoeren van een ‘heitje voor een karweitje’ of het organiseren
van een sponsorloop. Ook worden bedrijven, kerken enz. benaderd met de vraag wat
‘extra’s te doen. Op donderdag 6 december om 17.00 uur zal burgemeester Jos Wienen de
kaarsjes in de kerstboom op de Grote Markt ontsteken.
Vanaf 20 november kunnen alle burgers van Haarlem en omstreken symbolisch een lampje in de
kerstboom op de Grote Markt kopen. Dat kunnen ze doen door een donatie van 5,- euro (of meer)
op www.HaarlemGeeftLicht.nl. Gezamenlijk zorgen we voor een mooi verlichte kerstboom en
vormen zo een lichtpuntje voor de vluchtelingenkinderen. Want de opbrengst van de lampjes is
voor hen bestemd.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Actiegroep
Voor in de agenda: Maandag 28 januari willen we weer met alle kerken samenkomen. Er zal o.a.
informatie worden gegeven hoe ‘de vlag erbij hangt’ wat betreft de Nieuwe Haarlemmers.
Aanvang 20.00 uur, Amsterdamstraat 59. Nynke Weinreich, Coördinator Sociaal Programma
Statushouders van de Gemeente Haarlem gaat daarover met ons in gesprek.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Jeugdwerk: Nathalie Bienfait, sneel@vdgh.nl, jeugdwerk@vdgh.nl 06 28 19 82 35
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