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Haarlem geeft licht
Geweldig: op oudejaarsdag om 16.20 uur is de magische grens van 10.000 euro overschreden.
Ruim 10.000 euro voor kinderen in Syrië en hier in Haarlem. Het bedrag zal nog wel hoger worden
want we weten dat er in verschillende kerken met kerst voor Haarlemgeeftlicht is gecollecteerd en
dat die kerken het bedrag nog niet hebben overgemaakt. De doopsgezinde gemeente Haarlem
heeft o.a. door de verkoop van kaarsjes na verschillende (kerst)diensten een aanzienlijk bedrag
opgehaald. Tof!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kerst in de Vermaningen
Er was veel te doen met kerst en oud/nieuw in onze
vermaningen. De (oud)medewerkers hebben ondanks dat de
tijd gevonden om ook met elkaar het oude jaar uit te luiden en
het nieuwe jaar te verwelkomen.

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

LunchLezing over de Arkgemeenschap
Vrijdag 11 januari vertelt Marc Wopereis over de Arkgemeenschap Haarlem. Dit is een woon- en
werkgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. De gemeenschap is
betrokken bij de (her)ontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel en heeft daar al een sociale
tuinderij en dagbestedingsmogelijkheden. Aanvang 12.15 Na afloop soep en broodjes.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

50+ groep
De volgende bijeenkomst is op 18 januari. Het gaat over: 'Het evangelie volgens Vincent van
Gogh'. Vincent van Gogh is wereldberoemd, maar slechts weinigen weten dat hij enkele jaren als
evangelist heeft gewerkt. Later koos hij voor zijn roeping als schilder. In zijn werk is nog veel aan
religieuze thematiek te vinden. We gaan samen op ontdekkingstocht in het rijke oeuvre van Van
Gogh.
Het programma begint om 20.00 uur. En wie mee wil eten om 18.00 uur moet dit even melden bij
Marijke de Jong 023 528 71 47 of mmdej@ziggo.nl Kosten voor het eten is € 5,00.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Van Huis uit Doopsgezind.
In januari geen rondleiding!

Het Geheim van Haarlem
Uitgangspunten: 1) er gebeurt binnen de VDGH al veel op het gebied van behoud en ontsluiten
erfgoed, er is al veel bereikt door inzet van hooggekwalificeerde professionals en vrijwilligers, en
2) ‘Het Geheim van Haarlem’ leent zich niet voor een eenmalige pilot of projectmatig werken,
maar voor een langer lopend programma. Het ontsluiten van doopsgezind erfgoed is immers een
zaak van continuïteit! Programma ‘Het Geheim van Haarlem’ fungeert als paraplu, waaronder
bestaande én nieuwe initiatieven, projecten en activiteiten een plek kunnen vinden. De rol van de
projectleider (Abeltje Hoogenkamp) is dan in eerste instantie inventariserend (wat is er allemaal
al?), vervolgens verbindend en coördinerend, dan komt het aan op communicatie (hoe vertellen
we over al dit moois?) en tenslotte opstarten van nieuwe initiatieven.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sneel LAN Party 2019
Van vrijdag 18 januari 22.15 uur tot zondag 20 januari 13.00 uur
is Sneel in de ban van computers, gamen, beamen enz. Zelf
netwerkkabels meenemen. Kosten € 10,00. Opgeven bij Door of
Jur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mennoconcert
Er is in januari helaas geen Mennoconcert wegens schilderwerkzamheden. De banken worden
hier en daar bijgewerkt. Het orgel is ingepakt om schade te voorkomen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Reis door de muziekgeschiedenis
Zaterdag 19 januari, 16.00 tot 17.00 uur: concert in de
Remonstrantse Kerk. Een reis door de muziekgeschiedenis
beginnend in de barokke periode tot nu. Susanne Winkler
(sopraan), Suzanne Groot (viool) en Gerrie Meijers (orgel/piano)
nemen ons mee in een gevarieerd programma van sacrale en
profane muziek. Dit is het eerste concert van de mini- serie
‘Raakvlakken en dwarsverbanden’. Na afloop is er een hapje en
een drankje. Bij de uitgang is er een open schaal collecte. Deel
twee van de miniserie is op 15 juni. Adres: Hoek van de
Wilhelminastraat, Prins Hendrikstraat en Oranjekade.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wij de kerk
Er staan inmiddels meer dan 245 kerken zichtbaar op een plattegrond van Nederland. Kerken die
zich uitspreken over de mate van acceptatie ten aanzien van lhbt. (lesbisch, homoseksueel,
biseksueeel, transgender). De bezoekersaantallen van hun website liegen er niet om. Het gaat om
duizend tallen. Hun initiatief en werk verspreidt zich nu als een olievlek uit over het spectrum van
Kerkelijk Nederland. De Doopsgezinde Gemeente Haarlem was twee jaar geleden een van de
eersten die zich heeft uitgesproken. Zie www.wijdekerk.nl

Oecumenische dienst
Op zondag 20 januari om 11.00 uur is er in de Nieuwe Bavo
aan de Leidse Vaart een oecumenische dienst. Thema en
teksten van de jaarlijkse oecumenische dienst in de Week
van het gebed wordt geleverd door de Wereldraad van
kerken. De dienst is voorbereid met de PKN-centrum en
west, Lutheranen, Oud Katholieken, Rooms-katholieken,
Groenmarktkerk en Remonstranten en Doopsgezinden.
Tijdens de dienst is er ook is ruimte voor de trekkers van het project ‘Gasten in de stad’ waar ook
voor gecollecteerd wordt. Mooie gelegenheid om de Bavo ook eens van binnen te zien!
Voorganger: Sabine du Croo.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

PinksterPelgrimsreis 8 – 10 juni
Deelname aan de driedaagse Pinksterpelgrimsreis kost € 100, – per
persoon. Overnachtingen, maaltijden, route en programmaboek zijn
daarbij inbegrepen. De kosten mogen nooit een reden zijn om van
deelname af te zien. Als dit een probleem is, laat het ons weten. Dan
zorgen we voor een oplossing. Aanmelden kan tot 1 februari 2019: 06
28 22 43 43 óf pinksterpelgrims@gmail.com (Abeltje Hoogenkamp).
Zie verder de aparte folder – zeg maar het spoorboekje - en de
website.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stem in de Stad zoekt vrijwilligers
Stem in de Stad is een dynamische gemeenschap van mensen van goede wil. Mensen met het
hart op de juiste plaats die Haarlem willen zien als voorbeeld van medemenselijkheid,
saamhorigheid en wederkerigheid. Het Aanloopcentrum in het bijzonder is een plek waar Haarlem
elkaar ontmoet. Een plek waar we vanuit religieuze waarden proberen te werken aan een betere
wereld. Een plek waar vrijwilligers (zo’n 75!) en gasten (zo’n 60 per dag!) lief en leed delen. Een
plek waar ‘het is nooit saai’ ons mantra is. In verband met veel wijzigingen zoeken we nieuwe
mensen om het team te versterken. We zoeken specifiek vrijwilligers voor de maandag- en
dinsdagmiddag (tussen 13:30 en 16:30) en voor de dinsdagochtend (10:30 en 13:30). Zou je
onderdeel van onze gemeenschap willen worden? Stuur een mail naar
kallebrusewitz@stemindestad.nl of bel met 023-5342891 en kom kennis maken.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kerkasiel Bethel
De officiële twitteraccounts van het kerkasiel en de
Facebookpagina van Stek geven veel informatie:
• www.protestantsekerkdenhaag.nl
• @StekDenHaag en @DiaconieDenHaag
• twitterhashtag: #kerkasielBethel
• www.facebook.com/StekDenHaag/
Verschillende mensen vragen of ze het Kerkasiel ook
financieel kunnen steunen. Dat kan. Giften kunnen
worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45,
ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van "Kerkasiel".

Vervolg op de Brainstormavond
Op vrijdag 8 februari houden we in de Grote Vermaning een vervolgavond op de Brainstorm van 5
oktober. Tegen die tijd zal Nynke Idema met een aantal gemeenteleden de 148 items hebben
gerubriceerd en kunnen we verder gaan met het uitwerken van een aantal ervan. De bijenkomst is
van 18.00 tot 20.30 uur en er zijn lekkere broodjes. Komt allen!

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

Stadsklooster Haarlem
Elke woensdag van 9:00 tot 9:30 uur is er een stiltemeditatie in de
Doopsgezinde kerk. Met dezelfde mooie, rustgevende opzet als in
de Bavo en de Oosterkerk. Kaarsje, gong of klankschaal, en lekker
veel stilte. De ingang is bij expositieruimte De Gang in de Grote
Houtstraat (naast winkel Jansje). Vrije toegang, aanmelden niet
nodig. Meer info: https://www.stadskloosterhaarlem.nl/stiltemeditatie-woensd…/
Stiltemeditatie op andere dagen:
Maandag - Grote of Sint Bavo Kerk, Oude Groenmarkt 23, in de maand januari: Groenmarktkerk,
Nieuwe Groenmarkt.
Vrijdag - Oosterkerk, Zomerkade 165
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wereldbroederschapsdag
In de dienst van 27 januari zal aandacht besteed worden aan Wereldbroederschapsdag. Waar
komt de viering van deze dag vandaan? De oorsprong ligt in de periode van de Zwitserse
reformatie van Ulrich Zwingli. In de groep van Zwingli bevond zich een aantal ontevreden leden, zij
vonden de vernieuwingen niet ver genoeg gaan. Onder hen waren Conrad Grebel en Felix Mantz.
Zij zochten contact met Thomas Müntzer in Duitsland om met hem te spreken over de betekenis
van avondmaal en doop. Grebel en Mantz raakten in conflict met Zwingli omdat deze vreesde dat
zijn volkskerk schade zou lijden door de radicaliteit van de groep Grebel. Deze groep had al
gevraagd of zij een afzonderlijke gemeente mocht stichten. Op de avond van zaterdag 21 januari
1525 vroeg Jörgen Blaurock aan Grebel hem te dopen met de ware christelijke doop. Toen hij die
van Grebel ontvangen had, voltrok Blaurock de plechtigheid aan de anderen. Iedere gedoopte
werd nu ook doper. Daarmee ontstond de doperse beweging. Op een zondag rond 21 januari
wordt dit herdacht met het vieren van de Wereldbroederschapsdag. (bron: Doopsgezind Web
Leeuwarden).

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

Activiteiten wijk Zuid
Klassieke muziek in de Kleine Vermaning: 3 maart en 2 juni. Zet het vast in de agenda!
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vervoer naar de diensten.
Kunt u niet zelfstandig naar de diensten komen dan kunt u gebruik maken van Ataxi. De heer Ali
Mobayen van Ataxi brengt u van en naar de kerk. Ataxi is een eenmansbedrijf, dus als het kan
vooraf reserveren. Dit doet u 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 en wordt betaald
uit het TAXIFONDS. Schroom niet te bellen; het is ervoor!

Collectedoelen
januari: Ondersteuning van een Duits echtpaar dat in Zuid-Korea voor het MCC-hulp verleent.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

En verder:
16 t/m 24 februari Pelgrimsreis jongeren: Italië
3 maart en 2 juni: klassiek concert in de Kleine Vermaning
15 april: Buitendag op Groenendaal
22 mei: Algemene Ledenvergadering
30 mei t/m 2 juni: Giethoornkamp
8 t/m 10 juni: PinksterPelgrimage
20, 21 of 22 juni kerkennacht
vrijdag 28 juni tot en met vrijdag 5 juli Vakantieweek Fredeshiem
30 juni: Festival Kerkzondag in de Grote Vermaning
2 en 3 november Gemeenteweekend in Elspeet

Op de hoogte blijven:
Landelijk en internationaal doopsgezind: Algemene Doopsgezinde Sociëteit: www.ADS.nl
Meer suggesties: mail het ons!

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

Nieuws rond statushouders
Basistraining Taalvrijwilligers
Het Nova-college organiseert voor vrijwilligers die aan statushouders lesgeven een training ” Taal
voor het Leven”. De trainingsdata zijn op woensdag 16 januari, 23 januari, 30 januari en 6 februari
steeds van 13.30 – 16.30 uur. Nadere informatie: pdonker@novacollege.nl. Gratis.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al vermeld dat Haarlem Mozaïek
inmiddels een jaar bestaat. Dat is gevierd in Jansje. Met een geweldige
maaltijd, speeches (in het Nederlands) en mooie wensen voor 2019.

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

Actiegroep
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 door Nynke Weinreich,
Coördinator Sociaal Programma Statushouders van de Gemeente Haarlem. Hopelijk zijn er ook
vanuit de VDGH diverse mensen aanwezig! Aanvang 20.00 uur, Amsterdamstraat 59.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contact
Administratie, Natalie van Empelen, administratie@vdgh.nl 023 532 18 83
Koster/beheerder, Sjoerd van der Galiën, 023 534 17 22 en 06 – 52 65 30 30
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, 06 54 37 12 33
Projectleider: Abeltje Hoogenkamp, vernieuwing@vdgh.nl 06 28 22 43 43
023 540 09 79

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. Deze digitale Nieuwsbrief Doopsgezind
Haarlem is gemaakt door Willemien Ruygrok.
Let op: In 2019 zal de Nieuwsbrief niet meer rond de 15e, maar ergens in de 1e of 2e week van de
maand verschijnen. We doen dat zodat het onderwerp van de themadienst en van de lunchlezing
ook vermeld kunnen worden.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 5 februari. Kopij graag uiterlijk 29 januari naar
communicatie@vdgh.nl
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