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kort nieuws overdenking

zomer
zomerprogramma

Daar zit muziek in

Het zomerprogramma wordt op 
15 augustus afgesloten met een 
spetterende avond: Jazz in de kerk. 
Maar niet alleen dat, evenals vorig jaar 
zijn er weer Bijbelse hapjes en drankjes, 
kruiden en bloemen. Kortom: dat wordt 

smullen en genieten. Naast de oren, 
ogen en voeten die deze zomer cen-
traal hebben gestaan, komen nu de 
geur- en smaakpapillen aan de beurt. 
Optredens onder meer van Jelena 
Popovic, Thea Sluys, Jan Marten de 
Vries, Quinten Heijn en Noud Bruin. 
Dit alles natuurlijk mede naar aan-
leiding van Haarlem Jazz & More.
17.30-21.00 uur.

doop & zegening

Op zaterdag 30 augustus om 14.30 uur 
wordt Ron Dekker op zijn belijdenis 
gedoopt. In deze dienst wordt ook 
de relatie van Jeanne Kossen en Ron 
Dekker met een zegen bevestigd. 
Aanvang 14.30 uur, Grote Vermaning.

Open Monumentendagen 

Het weekend van 12 t/m 14 september 
wordt een druk weekend. Het begint 
op vrijdag met het aanbieden van het 
rapport ‘Verandering in stijl’ door Karen 
Schenk aan Alle Hoekema. Dan volgt 
later die middag het symposium 
‘Toekomst voor ons verleden?’.
Zaterdag en zondag is het open huis 
in het kader van Open Monumenten-
dagen. Dit keer met als thema ‘Op reis’. 
Wij vullen dat op een specifieke manier 
in (zie ook p. 13).

duurzaam

Tijdens de productie van dit nummer
is er een groot aantal zonnepanelen 
op het dak van de Grote Vermaning 
geplaatst. In een volgend nummer 
besteden wij daar uitgebreid aan-
dacht aan.

Pruikentijd

3

Teylers tijd
Doopsgezinden zijn geworteld in de Reformatie. De tijd van 
Luther, Calvijn en Menno Simonsz is voor ons ongelooflijk 
bepalend geweest. Zonder reformatie geen Dopers. Maar 
minstens zo veel invloed, zeker op doopsgezind Haarlem, 
heeft de pruikentijd gehad. De tijd van Mozart, Kant en 
Pieter Teyler. Die tijd noemen we de Verlichting en in 
Haarlem herinnert de Ovale Zaal van het Teylers Museum 
aan die tijd. 

mondigheid
Het meest bekende thema uit de Verlichting is: mondigheid. 
Wij kennen dit uit het zinnetje ‘dopen wat mondig is’ en uit 
‘de ledenvergadering is de baas en niet de paus.’ Wij kennen 
het uit ons streven naar emancipatie. Emancipatie van 
vrouwen, van minderheden, van sociale outcasts. Daarom 
zijn er bij ons al heel lang vrouwen predikant. Daarom doen 
wij niet aan leeftijdsdiscriminatie. Daarom exposeert Jan 
van Breda met ‘De wereld van Jantje’ in De Gang. Daarom 
steken wij veel energie in een komende mondige generatie. 

Dopen wat mondig is wil automatisch zeggen ruimte geven 
aan mondigheid en minderheden. De aanzet tot deze 
mondigheid werd gegeven door mensen als Pieter Teyler in 
de pruikentijd.

emancipatie
Emancipatie betekent letterlijk zoiets als ‘iets in je eigen 
handen nemen’. Luther, Calvijn en zeker ook iemand als 
Menno namen de Bijbel in eigen handen. Sterker, Luther 
vertaalde de Bijbel in het Duits, de taal van de straat, de taal 
van de markt, de taal van de mensen. Zij konden voortaan 
met hun eigen ogen lezen wat er stond. Menno nam de 
Bijbel in eigen hand en trok er zijn conclusies uit. ‘Het iets in 
eigen handen nemen’ wil niet zeggen dat je je nergens meer 
wat van aantrekt en je eigen gang gaat. Het betekent 
bovenal: je verantwoordelijkheid nemen en dragen. •

Afgelopen vakantieweek in Fredeshiem zette de leiding even een oranje pruik op. 
Ter aanmoediging van het Nederlands elftal en om even het zotte accent te zetten 
dat onontbeerlijk is in zo’n week. Komend najaar exposeert Jan van Breda in De Gang 
en weer spelen pruiken een hoofdrol. Wat hebben wij met pruiken? 

dopen wat mondig is

Bart Stobbelaar | teez

 

aflevering 27: (on)rein

Marcus kort

Een paar keer heeft Marcus het over 
een mens met of misschien zelfs in een 
onreine geest. Welgeteld komt het 
woord onrein elf keer voor in dit evan-
gelie. Het woord rein slechts vier keer. 
Opvallend is dat het woord onrein 
alleen voorkomt in verbinding met 
geest. Wat of wie is nu rein of onrein? 
Heeft Marcus een bepaalde bedoeling 
met dit woord? 
De farizeeën en schriftgeleerden 
kapittelen Jezus vanwege het feit dat 
de discipelen met onreine handen 

brood eten (Mc. 7,2). Hier wordt een 
woord gebruikt voor onrein dat zoiets 
betekent als: het op een akkoord 
gooien met, of misschien wel: een 
loopje nemen met. Een en ander loopt 
eropuit dat Jezus leert dat waar de 
menselijkheid/humaniteit overtreden 
wordt, daar is sprake van onreinheid. 
Onreinheid heeft dus te maken met 
wat je doet. Vandaar dat Jezus zelf 
steeds opnieuw ook de onreinheid van 
de ander aandurft. Hij raakt zieken en 
gestorvenen aan, hij trekt door onrein 
gebied enz. Het gaat er dus niet om zelf 
rein te zijn, maar om zich tegen de on-
reinheid teweer te stellen. Letterlijk, hij 
drijft die uit. 
Wat is nu die onreine geest? Wat maakt 
een geest, een gesteldheid, wat maakt 
de adem van de mens onrein? Misschien 

komt hier die onreine mens in het 
vizier van het eerste hoofdstuk 
(Mc. 1,23). De Griekse tekst maakt het 
mogelijk hier te lezen: een mens in een 
onreine geest. Dat zou dan zoiets 
betekenen als: een mens die leeft in 
een situatie die geen toekomst biedt, 
in een soort woest en ledigheid als van 
vóór de schepping. Een Franse vertaling 
vertaalt onrein met: besmet (conta-
miné). Leven in besmet gebied. Of: 
leven met een besmetting. Dus tegen-
gesteld aan wat de roeping van de 
mens is: heelheid en vreugde en vrede. 
Marcus roept elf keer tegen vier keer 
op je meer bezig te houden met het 
uitdrijven van wat het leven onmoge-
lijk maakt, dan dat je streeft naar eigen 
onberispelijkheid, ofwel rein zijn. • fo
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door Herman Heijn



in de gang

Jan van Breda 

> expositie fotogalerie de gang
29 september t/m 15 november 2014
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Lak! 
Opening op zaterdag 27 september om 17.00 uur
Interview met Jan van Breda door Sacha de Boer. 
Aansluitend is er een receptie.

U bent van harte welkom.

Grote Houtstraat 43 | 2011 sc Haarlem | www.fotogaleriedegang.nl 

De omgang met historische interieurs is een actueel onder-
werp dat naast particulier ook regionaal en erfgoedbreed 
aandacht vraagt. Het symposium gaat daarom niet specifiek 
over het kerkcomplex, maar gebruikt interieurs in Haarlem 
als casus voor een breder perspectief. Het programma 
bestaat uit drie lezingen door en een discussie met ’kop-
stukken’ uit de erfgoedwereld. Hierbij wordt gezocht naar 
antwoorden op vragen als: hoe kijken we tegen historisch 
interieur aan? Wat is een ethisch verantwoorde houding? 
Waar ligt de grens bij het gebruiken van historisch interieur?

Het symposium, onder leiding van Gabriël Verheggen, 
directeur abc Architectuurcentrum Haarlem, start met 
een pleidooi van Rijksadviseur Historisch Interieur Eloy 
Koldeweij voor het erkennen van het belang van historische 
interieurs voor de wetenschap/samenleving en de mogelijke 
toepassingsvormen. Hij gebruikt daarbij de ‘schatkamers’ 
van de regio Haarlem als casus. De tweede spreker is Vivan 
Bongers, Hoofd Gebouwen van Teylers Museum. Dit museum 
bezit een grote collectie prachtige interieurs en Bongers 
geeft inzicht in hoe Teylers Museum hiermee omgaat. 
De laatste lezing is van Isja Finaly, Hoofd Instandhouding 
van Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging bezit 
landelijk vele gebouwen met belangwekkende interieurs, 
zoals in Haarlem o.a. het Hodshon Huis (Spaarne 15a-17). 
Maar wat is het beleid en hoe gaat deze vereniging om 
met waardevolle en monumentale interieurs?

Na de lezingen volgt de discussie waarvoor architect 
Jan Bakers, in Haarlem bekend door zijn renovatie van 

de Rechtbank Haarlem (Jansstraat 81), zich bij het gezelschap 
aansluit. Hij licht eerst kort zijn visie op de omgang met 
historisch interieur toe, waarna de vier met elkaar en aan-
wezigen in de zaal het gesprek aangaan.
In het voorprogramma geeft Karen Schenk, architectuur-
historicus ba, meer verdieping over het kerkcomplex (met 
Heerenkamer en Dameskamer), ontworpen door de architect 
J.A.G. van der Steur. De Haarlemmer Van der Steur 
(1865-1945) is in Nederland bekend als hoogleraar in Delft 
en ontwerper van het Vredespaleis in Den Haag. Hoewel hij 
een grote erfenis aan bijzondere interieurs heeft nagelaten, 
wordt zijn oeuvre ondergewaardeerd en is het al groten-
deels vervangen.

De organisatoren nodigen u van harte uit om deel te nemen 
aan het symposium op 12 september 2014! Het voorpro-
gramma start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en het 
symposiumprogramma start om 15:00 (inloop vanaf 14:30). 
In verband met de catering is het noodzakelijk om u aan te 
melden, dit kan tot vrijdag 5 september. 
Voor leden van de vdgh, abc-vrienden en studenten bedra-
gen de kosten A 7,50 en voor overige geïnteresseerden kost 
deelname A 10,– (betaling aan de zaal). Aanmelden kan door 
een e-mail te richten aan administratie@vdgh.nl onder 
vermelding van uw naam, reservering voorprogramma en/of 
symposiumprogramma en of u recht heeft op reductie als 
lid. Een bevestiging van deelname ontvangt u in augustus. 
Zie voor het programma en meer informatie:
www.vdgh.nl of www.architectuurhaarlem.nl •

toekomst voor 
ons verleden?

door Karen Schenk

4 Open Monumentendagen

  >>

vrijdag 12 september, kerkzaal Grote Vermaning, Frankestraat 24 
Haarlem, in samenwerking met het abc Architectuurcentrum 
Haarlem. Voorprogramma 13.30 uur, symposium 15.00 uur.

In het kader van de Open Monumenten-
dagen 2014 organiseert de vdgh in samen-
werking met het abc Architectuurcentrum 
Haarlem een symposium over de heden-
daagse omgang met historische interieurs.
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In de zomer van 1975 vond hij een 
vakantiebaantje bij de uitgever van 
ondermeer Het Parool, de Volkskrant 
en Trouw. Hij deed er veel ervaring op 
op de documentatie-afdeling en werd 
later zelfs beeldredacteur. In 2004 
kwam hij wegens reorganisatie helaas 
op straat te staan.

Hij stond op een spannend kruispunt. 
‘Waar ga ik naartoe? Hoeveel richtin-
gen zijn er?’ vroeg hij zich af. ‘Wat kan 
ik gaan doen? Wat moet ik gaan doen?’ 
Voor de handdruk die hij meekreeg 
vond hij gelukkig een goede bestem-
ming: het collegegeld van de Foto-
Academie en fotoapparatuur. Met in 
zijn achterhoofd de jaren ervaring die 
hij had opgedaan met fotografie 

bezocht hij de open dag van de op-
leiding. Daarna wist hij het zeker: 
hij wilde gaan werken als fotograaf. 
Op zijn 46e was hij opeens eerstejaars 
student. ‘Ik was de oudste van de klas 
en had de grootste bek’ zegt hij 
lachend. Hij had zich nog nooit bezig-
gehouden met de technische aspecten 
van fotografie, maar tot zijn grote ver-
bazing bleek hij er enig talent voor te 
hebben. Hij mocht een halfjaar over-
slaan en ging al snel aan de slag voor 
verschillende bladen. 

In 2006 vroeg Het Parool of hij inter-
esse had in een stageplek. Waar hij 
eerst zelf een aantal stagiairs bege-
leidde was hij nu zelf in opleiding en 
sommigen van zijn oud-collega’s 

dachten zelfs dat hij weer terug was 
als beeldredacteur. Hij maakt de Foto-
Academie niet af, maar gelukkig deed 
dat niet af aan de prachtige dingen 
die hij zou gaan doen in de jaren die 
volgden.

schilderachtige taferelen
Als freelance fotograaf werkt hij onder 
andere voor Het Parool. Een selectie van 
zijn portretten komt in De Gang te 
hangen, onder andere van Jenny Arean, 
Frénk van der Linden, Mart Smeets, 
Jandino Asporaat, Mimi Kok en Kees 
van Kooten. Mooi aan Jans werk is zijn 
spel met licht en donker. ‘Ik heb altijd 
een zwarte lap bij me en wil het liefst 
een egale achtergrond,’ zegt hij kor-
daat. Het valt niet direct op, maar de 
eenvoud in zijn portretten is alles-
bepalend. ‘Het gaat om de persoon 
die ik fotografeer, niet de dingen erom-
heen.’ In veel van zijn studiofotografie 
is naast zijn subjecten dan ook weinig 

Fotograaf Jan van Breda geniet een bijzondere carrière, 
die niet begon op de kunst- of fotoacademie, maar 
bij de Perscombinatie.

te zien. Ze vallen soms zelfs weg in de 
donkerte. Dat maakt de portretten 
sober en statig.

LAK!
Sommige van de in De Gang te be-
wonderen portretten lijken door de 
bewerking net schilderijen en weer 
andere lijken net tekeningen. Dit is 
met name het geval bij de serie LAK! 
die ook te zien zal zijn. Voor dit project 
fotografeerde Jan travestieten. 
De hoofdrol werd vervuld door de 
prachtige pruiken van kapper John 
Gravemaker. 
‘Ik kende John al jaren en dacht op een 
dag “Wat maakt hij toch een mooie 
dingen!” Flinke pruiken zijn het, soms 
heel hoog, en altijd met een grote krul. 

Ik bevond me op professioneel vlak in 
rustig vaarwater en dit project was een 
goede manier om bezig te blijven.’
De opzet is steeds hetzelfde: elke 
travestiet draagt een van Gravemakers 
pruiken, een bontjas van De Boeren-
bonthal en lange handschoenen. Bijna 
allemaal hebben ze een attribuut vast, 
vaak passend bij hun persoonlijkheid. 
Zo houdt Windy Mills een klein plastic 
molentje vast en Hyacinth BotoX een 
grote injectiespuit. Donnatella Vergat-
sie kijkt gewoon alsof ze iets schunnigs 
heeft gezien. Ook beauty with brains 
Dolly Bellefleur staat ertussen met een 
zakje (kalfs)hersenen. Zij was Grave-
makers allereerste klant.

‘Als je goed kijkt, blijken het geen teke-
ningen te zijn!’ zegt Jan. We stellen ons 
allebei voor dat sommige bezoekers 
dat zullen zeggen. De portretten zijn 
zodanig belicht en bewerkt dat ze soms 
aandoen als buitengewoon realistische 
tekeningen en niet als foto’s. Ondanks 
de heftige bewerking zijn de portretten 
heel eerlijk. Vlekjes en rimpels zijn door 
Jan niet of nauwelijks weggepoetst.
‘Ik laat mensen zien zoals ze zijn,’ zegt 
hij, ‘anders is er niks aan.’ 
Jan is zichtbaar trots op het project.
‘Ik heb alles zelf gedaan, van begin tot 
eind. Ik vond het ook zo mooi dat ieder-
een enthousiast was en wilde mee-
doen.’ Het leukst vond hij om te zien 
hoe ze bij hem binnenkwamen. 
Sommigen al helemaal uitgedost, 
anderen met hun pruik nog in een 
grote doos. ‘Lady Galore heeft zich 
helemaal opgemaakt bij mij thuis. 

Opeens wordt zo’n pruik opgezet en 
dan is het werkelijk prachtig.’ 
Jan besloot de portretten eigenhandig 
te printen en op te spannen. ‘Zo houd ik 
controle over mijn eigen werk.’

de tentoonstelling
‘Wat hoop je dat mensen onthouden 
van deze tentoonstelling?’ vraag ik Jan 
aan het eind van ons gesprek.
‘Dat dit tien jaar fröbelen is’, zegt hij na 
een korte stilte. ‘Ik doe verschillende 
dingen en ben ook heel blij dat dat in 
De Gang te zien zal zijn. Het is goed dat 
daar niet alleen maar foto’s komen te 
hangen van feestende homo’s en 
travestieten. Ik ben meer dan dat.’
Later op de middag – ik zit nog steeds 
op het terras, nu met een vriendin – 
stelt Jan me voor aan Charl Bakker, 
die we al verscheidene keren over de 
Nieuwmarkt hadden zien lopen. Op 
het podium kent men hem als Amy 
Huiswijn. Voor LAK! werd hij als eerste 
geportretteerd.
‘Ik wilde je even voorstellen, Zins!’, zegt 
Jan vrolijk.
‘Wat een prachtige foto’s! Ik heb ze 
gisteravond allemaal bestudeerd!’, 
zeg ik terwijl ik Charls hand schud.
‘Ja, mooi zijn ze geworden, hè?’, roept 
hij. ‘Ben jij ook bij de opening? We 
komen allemaal, dik in de make-up, 
hoge hakken, alles.’

in de gang 7

Zinzy Geene in gesprek met fotograaf Jan van Breda

de Wereld van Jantje
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vlnr Johannes van Dam, Jenny Arean, Reinbert 
de Leeuw & Carine Crutzen



Al enige jaren wordt er namelijk succes 
geboekt met de schijnbaar eenvoudige 
formule van het Joodse en Arabische 
jongeren en vrouwen leren omgaan 
met een fototoestel en het elkaar foto-
graferen. En dan de foto’s selecteren en 
presenteren in een tentoonstelling.
Voor het eerst wordt in Nederland iets 
van het project getoond – om te laten 
zien hoe er over en weer gefotogra-

feerd werd en er iets gedaan wordt 
aan de verbetering van de contacten. 
Daarbij beseffen wij hier te weinig 
welke weerstanden overwonnen 
moeten worden en dat in Israël zelf, 
naast de Joodse bevolking met 75%, 
de Arabieren binnen Israël meer dan 
20% uitmaken. 
Het fotoproject is slechts één van de 
initiatieven van het centrum, zoals 

iedereen op de website van Givat 
Haviva kan zien.

De opening van de tentoonstelling is 
dé gelegenheid om kennis te maken 
met de vertegenwoordiger van Givat 
Haviva in Europa, Torsten Reibold, die 
uit Duitsland overkomt om het foto-
project in het kader van het werk en 
het doel van Givat Haviva te plaatsen. 
Bijzonder is ook dat we drs. Douwe van 
der Sluis bereid vonden om het werk 
van Givat Haviva te plaatsen naast 
andere vredes- en dialoogwerk.
Van der Sluis, doopsgezind theoloog, 
organiseerde namelijk jarenlang 
ontmoetingen tussen Israëlische en 
Palestijnse jongeren en heeft mede 
daardoor een grote kennis van het 
terrein van ‘de andere druppels op de 
gloeiende plaat’.
Na hun uiteenzettingen volgt een korte 
rondgang door de tentoonstelling met 
Paul Wessels, bestuurslid Givat Haviva 
Nederland en we vertonen een film 
over Givat Haviva. •

 

9

door Frits Hoogewoudhoera voor Fredeshiem!Through others’ eyes
Kleinschalig, maar wel met effect. Zo kun je het fotoproject 
‘Through Others’ Eyes’ (‘Door de ogen van anderen’) 
van het Israëlische vredescentrum Givat Haviva noemen.

8

Hoe kan een koffer, die je zo zorgvuldig 
apart hebt gehouden omdat hij op een 
andere manier naar huis moet, toch in 
het bagageruimte van de bus terecht-
komen? 

geheim
De zoektocht naar de verdwenen koffer 
was een goede test of het vakantie-
weekteam aan het eind van de week 
nog stressbestendig was. No problem! 
De koffer werd uitgegraven, maar het 
raadsel hoe hij er gekomen was bleef 
onopgelost. Het Geheim van Fredes-
hiem noemden we het maar.
Het is een voorbeeld van hoe kleine 
dingen misgaan en weer opgelost 
worden in een verder heel relaxte 
vakantieweek. 

wandkleed 
‘Een Frisse Start’ was dit jaar het 
thema. We hadden nieuwe reisleiding, 
in de kerkdienst hoorden we hoe 
Saulus Paulus werd. We schilderden en 
dichtten Rondelen rondom het thema. 
We zagen in de film hoe Lucy 50 keer 
opnieuw begint en gaven afgedankt 

textiel een nieuw leven als wandkleed.
En verder maakten we excursies naar 
het Douwe Egberts Museum in Joure 
en de Vijvertuinen in Gramsbergen 
en we voeren op het Veluwemeer; we 
keken voetbal met de ons bezoekende 
dominees en genoten van de Dwingeler 
Daansers.

ontmoeting
De vakantieweek blijkt zo belangrijk! 
Vakantiegangers stellen operaties 
uit, hijsen zich met grenzeloos door-
zettingsvermogen keer op keer in de 
bus, negeren hevige verkoudheden om 
toch mee te kunnen.
Op het terras, aan tafel, in de bus of 
aan de borrel, overal hoor en zie je de 
gasten praten. Ze halen herinneringen 
op, leren elkaar kennen, delen zorgen 
en tips. ‘Al het werkelijke leven is ont-
moeting’ staat op één van de banieren 
op het terras. Ontmoeting, dat is het 
echte Geheim van Fredeshiem. 

Anita, Anneke, Rineke, Ineke, en Pleun, 
deze vakantieweek kon alleen dankzij 
jullie. Dank je wel, het was geweldig! •

Teamgeest en energie: vakantieweek even succesvol 
als het Nederlands elftal.

open
Probeer open te zijn
loop niemand voorbij
ik ga nu echt op weg.
Probeer open te zijn;
Met jezelf bezig
is zo gemakkelijk.
Probeer open te zijn
loop niemand voorbij.

door Ada Blom

vakantieweekin de gang

joods/arabische fotografie
in Israël

door Frits Hoogewoud & Paul Wessels
Korte expositie in Fotogalerie De Gang
van 1 tot 14 september.
Opening op zondag 31 augustus vanaf 
12.15 uur in de kerkzaal van de Grote 
Vermaning, ingang Frankestraat 24, 
Haarlem.
U bent van harte welkom.

Grote Houtstraat 43 | 2011 sc Haarlem
www.fotogaleriedegang.nl
www.givat-haviva.nl
www.givathaviva.org.il/english
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introductie in de bijbel
Vanaf maandag 15 september geeft ds. Herman Heijn 
weer zijn maandelijkse cursus: inleiding in de Bijbel. 
Standaard elke maandagavond na een themadienst 
van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek van de Grote 
Vermaning. Komend seizoen gaat deze cursus over 
literaire stijlen in de Bijbel. De Bijbel is eigenlijk een 
kleine bibliotheek van zesenzestig boeken. Geschreven 
door zeer verschillende auteurs of teams van schrijvers. 
Ieder met zijn eigen stijl. Zo komen we verhalen tegen 

en novelles, liefdespoëzie en smartlappen van grote 
kwaliteit, brieven en verzetsliteratuur. 
De eerste avond gaat over het Bijbelse stripverhaal ‘Jona’. 
Jona is waarschijnlijk door dezelfde schrijvers geschreven 
als Genesis en staat bol van wijsheid en vol met humor. 
De stijl van het boekje is ronduit komisch, maar dan wel 
met een diepzinnige boodschap. De invalshoek van 
ds. Herman Heijn is ‘de Bijbel is literatuur en moet ook 
zodanig gelezen worden’. Het is niet echt gebeurd, het 
gebeurt… telkens weer opnieuw. 
De avonden zijn vrij toegankelijk, vooraf staat er een 
kopje koffie of thee klaar en er is een korte pauze. •



zomerprogramma 11

zomerprogramma weer groot succes

Zinzy Geene

beeldimpressie 
workshop 
klankschalen

Jeugd- en jongerenhuis Sneel
Peuzelaarsteeg 4
2011 hv Haarlem, 023 534 34 08
sneel@vdgh.nl

berichten van en over het jongerenwerk van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem

Allereerst: Jonna komt natuurlijk 
binnenkort terug. Sarah is nog wat te 
klein om echt mee te doen, maar ze zal 
vast wel af en toe meekomen. Althans 
dat is de hoop die een aantal van jullie 
al heeft uitgesproken! We zullen het 
tweetal een warm welkom heten. Hoe? 
Daar moeten we nog over nadenken. 
Bijvoorbeeld als we elkaar op het 
strand of in de stad tegenkomen. 

Op de tweede zondag van de maand is 
er iedere keer weer een themadienst 
waar we met Sneel Serious heen gaan 
en op de 4e zondag is er een eigen 
programma. De Verhalenboom sluit 
ook steeds aan bij de themadienst en 
heeft op de 4e zondag een eigen 
programma. Ook Decksels (eens per 
maand) en de hummeltjes (iedere 
week) beginnen aan het nieuwe 
seizoen. 

Je sinterklaasgedichten af? Mooi, dan 
kunnen we beginnen aan de kerst-
viering en dan snel weer op Pelgims-
reis. De boten in Giethoorn liggen klaar 
en het thema van het slotfeest mogen 
jullie zelf bedenken.

Maar nu eerst nog even lekker vakantie 
vieren, voor sommigen nog wat extra 
geld verdienen, anderen moeten hun 
boeken kaften, dan naar een nieuwe 
school of weten dat je dit jaar voor het 
laatst gaat (althans, dat hoop je). •
Succes allemaal en tot Sneels!

Er is trouwens nog meer te vieren: 
Quinten, Noud en Jurriaan hebben deze 
zomer de bhv-cursus gedaan (Bedrijfs 
Hulp Verlening). Dus bij brand, bom-
meldingen of beestachtig gedrag: de 
bhv’ers direct inschakelen. Anne was 
al bhv’er.

De eerste ‘echte’ gelegenheid dat we 
elkaar weer officieel zien is tijdens het 
Startweekend: 30 en 31 augustus. 
Zaterdagmiddag verzorgt het kader 
een programma aansluitend op ‘de’ 
traditionele filmnacht. Zorg dat je 
slaapzak na de vakantie weer schoon 
is, anders is de luchtvervuiling te groot. 
Zondagochtend met elkaar naar de 
kerk (vóór of na je ontbijt, vrije keus) 
en na de dienst gaan we met elkaar 
lunchen en misschien heeft het kader 
dan nog wat in petto. Uitnodigingen 
volgen!
Na deze spetterende start is Sneel 
weer iedere vrijdag open: eten, chillen, 
muziek maken, een spel spelen. Wie 
mee wil eten: vóór half vijf opgeven 
anders vind je de hond in de pot. 

tot na de vakantie!
De vakantie is al weer halverwege, op Sneel is het heeeel 
stil. Maar daar komt snel verandering in!

fo
to

’s:
 S

ne
el

jo
ng

er
en

door Nathalie Bienfait



ma ligt nog niet helemaal vast voor 
de rest van het jaar. In september 
wordt er bijgepraat over vakantie-
ervaringen. Oktober en december zijn 
nog niet ingevuld. In november houdt 
mw. I. Reijnhold een voordracht over 
symboliek in de kunst. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met Elisabeth Hingst, es.hingst@quicknet.nl 
023 529 53 42

wijk noord

Op 3 augustus a.s. is Johan Tempelaar 
12,5 jaar koster van de Mennokapel. 
In overleg met Johan hebben wij 
besloten om op zondag 7 september 
bij dit heuglijke feit stil te staan.
Wij hopen u op 7 september bij deze 
gelegenheid in de Mennokapel te 
mogen ontmoeten.
Anke Jonker

kleding inzamelen

Heeft u de tentoonstelling in De Gang 
gezien van trotse mensen met ‘gedra-
gen’ kleding? De groep vrijwilligers die 
tweemaal per jaar naar Friesland gaat 
om kleding te brengen, uit te zoeken en 
te verpakken voor vervoer is trots en 
blij dat wij dit voor sam kunnen doen. 
Niet dat u op de foto’s uw mantelpakje 
of broek terugziet. De zending kan 
ook naar andere delen van de wereld 
gaan voor mensen die het echt nodig 
hebben. In april hebben de vrijwilligers 
in Nyhuzum weer 133 zakken met 
kleding klaargemaakt.
Op 24 september gaan ze weer bepakt 
en bezakt naar Friesland. Alles is wel-
kom zolang het maar schoon en heel is. 
Helaas mogen wij geen knuffels, kus-
sens en dekbedden meer aannemen, 
dit in verband met hygiëne. Helpt u ons 
weer om volgepakt naar Nyhuzum 
te gaan? 

anita.inpijn@gmail.com | 023 526 98 22
Anita Lokhorst

uitwisseling met de Elzas

Half juni zijn zes mensen uit de teez 
groep afgereisd naar de Elzas om daar 

met een groepje mensen gezamenlijk 
het Marcusevangelie te bestuderen. 
Zij zijn daar ook al een tijd mee bezig, 
maar waren erg geïnteresseerd in de 
methode die wij hanteren. Het was 
allemaal niet gemakkelijk: de meesten 
van hen spraken alleen maar Frans en 
de meesten van ons spraken niet of 
nauwelijks Frans. Gelukkig kon de 
Nederlandse dominee Alexandra 
Breukink – die daar al jaren woont en 
werkt – ons goed helpen. Samen een 
tekst bespreken is echter één ding, iets 
anders is om werkelijk de methode van 
lezen en leren over te brengen. Drie 
bijeenkomsten was daarvoor toch aan 
de korte kant. We hopen van harte 
dat de Elzassers in de gelegenheid zijn 
om volgend jaar hier te komen. Ook 
al omdat, mede doordat een aantal van 
ons bij mensen thuis hebben geslapen, 
er een warme sfeer is ontstaan. 
De contacten met Zambia willen we 
ook graag weer wat nauwer aanhalen. 
Daaraan wordt gewerkt.

kinderkoor Grace Rossiter

In het laatste weekend van oktober 
komt Grace Rossiter weer naar Neder-
land, dit keer met haar kinderkoor 
waarmee ze veel bekendheid heeft 
verworven in Engeland. Grace dirigeert 
ook de ‘Finchley Choral Society’ die in 
november 2012 een concert gaf in onze 
Vermaning. Ze is een enthousiaste, 
jonge en bevlogen dirigente. Toegang 
(31 oktober) is gratis met een collecte 
na afloop. 

reizen door de tijd

De Open Monumentendagen vallen 
meestal in het tweede weekend van 
september, dit jaar op 13 en 14 septem-
ber. Het Doopsgezinde kerkcomplex 
zal ook open zijn voor ontvangst van 
de zeker meer dan 1000 bezoekers. 
Het thema bij ons is ‘Reizen door de 
tijd’, omdat een rondgang door het 
complex een gang door de tijd bete-
kent: van de Middeleeuwse kelders 
onder de winkel van Jansje, de bouw 
van de kerk in 1683, de uitbreiding van 
de gang in 1758, de Heerenkamer en 
de Dameskamer in 1902 tot en met 

toekomstplannen gemeente

drie gespreksmogelijkheden

In de laatste jaarvergadering, waar een 
verheugend aantal gemeenteleden 
aanwezig was, zijn de plannen van de 
Werkgroep Omslag uitvoerig bespro-
ken. Ook in de Groote Kerkenraad 
kwamen ze aan de orde.
In september willen we die plannen 
nog eens aan u voorleggen en uw 
ideeën en adviezen horen. Welke rich-
ting gaan we met de gemeente op? 
Hoe zal de weg naar de ‘stip op de 
horizon’ (tien, twintig jaar van nu) er 
uit zien? We hebben u allemaal hard 
nodig om die routekaart te bepalen. 
Zaken als lidmaatschap, type kerk-
diensten, doordeweekse activiteiten, 
gebruik van de kerkgebouwen, finan-
ciën en nog meer komen daarbij ter 
sprake. We hebben in overleg met 
wijkbesturen en predikanten drie 
gespreksplaatsen en tijden vastgelegd; 
u kunt kiezen, naar welk van die drie 
u wilt komen:
• dinsdag 2 september
 20.00 uur in de Grote Vermaning
 Frankestraat 24, Haarlem
• vrijdag 5 september
 14.30 uur in de Mennokapel
 Indischestraat 190, Haarlem,
• maandag 22 september
 15.00 uur in de Kleine Vermaning
 Postlaan 16, Heemstede

Elke keer zal een lid van de Werkgroep 
Omslag samen met enkele leden van 
de kerkenraad aanwezig zijn om het 
gesprek te leiden en de plannen toe te 
lichten. Denk met ons mee! Het gaat 
om onze gezamenlijke toekomst als 
gemeente. 
Alle G. Hoekema, voorzitter en Rineke 
Verheus-Nieuwstraten, secretaris

wijk zuid

De vrouwenkring Mennonitica gaat 
in september weer van start. De eerste 
bijeenkomst is op 10 september en 
verder steeds iedere tweede woensdag 
van de maand van 14.00 tot 16.0o uur 
in de Kleine Vermaning. Het program-

wel en wee 13
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Lucas 24:13-35, Naardense bijbelvertaling
En zie, twee van hen zijn op diezelfde dag onderweg 

Heilige Schrift – gewone mensen

mijn favoriete bijbelgedeelte

geweest naar een dorp op een afstand van zestig stadiën 
van Jeruzalem, welks naam Emmaüs is…

Alex Noord is sinds 1 mei van dit jaar 
werkzaam als dominee van de doopsgezinde 
gemeente Haarlem 

Alex Noord
Lang hoefde ik niet na te denken 
toen mij gevraagd werd naar mijn favo-
riete Bijbelverhaal. Ik heb er in mijn 
afscheidsdienst op 27 april jongst-
leden over gepreekt. Voor mij is dat het 
verhaal van de Emmaüsgangers uit 
Lucas 24. Wat mij betreft is dit verhaal 
de samenvatting van waarover het in 
het geloof (en in mijn werk als predi-
kant) steeds opnieuw gaat, namelijk 
om openheid voor de ander die je op 
je levensweg ontmoet.

Het verhaal is bekend. Een tweetal 
verwijdert zich diep teleurgesteld van 
Jeruzalem na alle gebeurtenissen die 
tot zo’n desastreus einde hebben 
geleid. De mens waarop ze hun hoop 
hadden gesteld is gekruisigd. Iedere 
verwachting is daarmee de bodem 
ingeslagen. Met een vertroebelde blik 
bespreekt het tweetal alles wat er is 
voorgevallen. Dan haalt een onbekende 

vreemdeling, een onvermoede derde, 
hen in. ‘Waar loopt u toch over te 
praten?’, vraagt hij hun. Daarop blijven 
ze somber gestemd staan. ‘Bent u dan 
de enige vreemdeling in Jeruzalem 
die niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is?’, zo klinkt het verbaasd.
Zo gaat men wandelend voort, het 
hoofd terneergeslagen. Er vindt geen 
herkenning plaats. Want, zo kun je je 
afvragen, waarom herkennen ze Hem, 
deze vreemdeling, niet? Niet-herken-
nen is geen verband leggen. Herkennen 
is het verband zien tussen nu en eerst. 
Het tweetal dat onderweg is naar 
Emmaüs legt geen verband. Hun blik is 
zozeer verduisterd dat er geen moge-
lijkheid meer is voor een nieuw begin, 
voor de creativiteit, de verbeeldings-
kracht, die er daarvóór wel bestond. 

Daarover gaat het ten diepste in dit 
verhaal van de Emmaüsgangers: hoe 
blijf je met een zekere openheid kijken 

naar de wereld om je heen? Hoe houd 
je in jezelf iets van je eerste aanleg, je 
oorspronkelijkheid, intact? Hoe herken 
je de ander als meest nabije naaste?

Het hoogtepunt van het verhaal vindt 
plaats in Emmaüs zelf in het huis 
waarin het tweetal woont. Alsof de 
verste reis altijd de reis naar binnen is, 
naar het eigen hart. Jezus doet nog 
alsof hij verder wil reizen, maar ze 
dringen er sterk bij hem op aan: ‘Blijf bij 
ons, want het is bijna avond en de dag 
loopt ten einde.’ En Hij blijft bij hen. 
Maar ze weten nog altijd niet wie hij is. 
De gast doet alsof hij gastheer is. Hij 
neemt het brood, zegent het, breekt 
het en deelt het uit. Dit moment is het 
moment van de herkenning. Hun ogen 
gaan open, omdat hun hart het be-
grepen heeft. Hij is degene die het hart 
lichter maakt en nieuwe toekomst 
wijst. • 
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de moderne restauratie van Jansje in 
2008.
Tijdens de Open Monumentendagen 
zullen de spelers van Van huis uit 
Doopsgezind het gevoel voor de 
‘levende geschiedenis’ verhogen, waar-
bij een speciale rol is weggelegd voor 
‘de wandelende dominee’ ds. Craandijk 
himself (zie de zomerserie in dagblad 
Trouw!). Bovendien zullen Mechteld 
Gravendeel en Karen Schenk extra 
toelichtingen geven in de Bibliotheek 
en in de Heerenkamer. Verder treden 
diverse koren op, geeft het Kennemer 
Koper Kwartet een uitvoering en 
bespeelt organist Marco bij de Vaate 
het historische orgel.

Kerk open voor de Open Monumenten-
dagen: zaterdag 13/09, 10.00-17.00 uur en 
zondag 14/09, 13.00-17.00 uur. 

orgelconcerten

• 16 augustus Dick Koomans 
 & Yu Nagayama, vierhandig concert
• 20 september Marco bij de Vaate
Aanvang 15.30 uur.

collectes mei & juni

• Centrum A 641,17
• Zuid A 82,78
• Noord A 67,–
• Spaar en Hout t.b.v. bijzondere 
 collecte Stem in de Stad A 15,20
• Spaar en Hout t.b.v. bijzondere
 collecte kika A 26,80
• Amnesty International A 294,05
• Stichting Vluchtelingen A 92,40
• Stem in de Stad; Wereldhuis A 649,29
• sdo (Stuurgroep Duurzamde 
 Ontwikkeling) A 131,15

in memoriam 

Foekje Johanna Apetz-Visser

Tien jaar na het overlijden van haar 
man overleed op 2 juni Jo Apetz-Visser, 
87 jaar oud. Haar laatste jaren waren 
soms moeilijk. Aan de ene kant omdat 
ze haar man Chris Apetz verschrikkelijk 
miste, en aan de andere kant omdat 
ze verschillende keren een pijnlijke val 
maakte en daarbij ook botbreuken 
opliep. 

Als je het leven van Jo Apetz overziet, 
realiseer je je hoe levens van hele 
gewone mensen grote wendingen 
kunnen maken. Een jong meisje, 13, 14 
jaar oud, van het Friese platteland, dat 
zonder echte vervolgopleiding zomaar 
nog vóór de oorlog in de stad en wat 
later het westen van het land terecht-
komt. In 1956 trouwde ze met een ras-
Haarlemmer en gingen ze wonen in 
een echt Haarlems buurtje bij het 
Hasselaarsplein. Later verhuisden ze 
naar ‘De Goede Hoop’ in de Transvaal-
buurt en nog weer later naar Den Hout. 
Ze kwam uit een gereformeerd gezin, 
maar werd heel trouw in onze doops-
gezinde kerk en liet zich in april 1976, 
toen ze al bijna 50 jaar was, dopen. 
Ze maakte deel uit van het college van 
collectanten, zat in de zusterkring en 
nam deel aan vele activiteiten van 
onze gemeente.
In de aula van begraafplaats Akendam 
lazen we Psalm 23, die ze goed gekend 
moet hebben; een lied om dichtbij je te 
hebben als je het moeilijk hebt: ‘al gaat 
mijn weg door een donker dal, ik vrees 
geen gevaar want u bent bij me, uw 
staf en uw stok, ze geven mij moed’. En 
het is een lied dat uitzicht geeft: ‘geluk 
en genade volgen mij alle dagen van 
mijn leven, ik keer terug in het huis 
van de Heer tot in lengte van dagen’.
We bidden dat ze mag rusten in 
de vrede van de Eeuwige en dat de 
herinnering aan haar naam troost en 
bemoediging geeft aan haar kinderen.
Alle Hoekema

in memoriam 

broeder Meindert Kooistra

Op 5 juni 2014 overleed in zorgcentrum 
Boerhaave het lid van onze gemeente 
broeder Meindert Kooistra. Hij werd 
80 jaar oud. Op 11 juni werd in kleine 
kring afscheid van hem genomen in 
de aula van begraafplaats Duinhof aan 
de Slingerduinlaan te IJmuiden.
Het leven van br. Kooistra werd gesteld 
in het licht van de tekst van het Onze 
Vader uit Matteüs 6, een gebed dat een 
van zijn dochters nog kort voor zijn 
overlijden samen met hem had ge-
beden. Het leven van br. Kooistra laat 
zich nog niet zo gemakkelijk samen-

vatten. Want hij heeft geen gemakke-
lijk leven gehad. Hij worstelde zijn 
leven lang met de moeilijke oorlogsja-
ren die hij als kind had beleefd. Dat had 
hem gevormd waardoor hij niet altijd 
even bereikbaar was voor zijn naasten. 
Tegelijkertijd was er in hem ook een 
andere kant. 
Je kon altijd op hem rekenen als je hem 
nodig had, wat hij zei dat deed hij ook, 
hij was blij als je er even voor hem was.
Vergeving bleek een sleutelwoord in 
zijn bestaan. Zoals het gebeden wordt 
in het Onze Vader: ‘Vergeef ons onze 
schulden, zoals ook wij vergeven onze 
schuldenaren.’ Met die vergeving is 
gestreden, niet alleen door hemzelf.
Op de rouwkaart stond de afbeelding 
van een schip dat langzaam achter 
de horizon verdwijnt. Ook dat tekende 
br. Kooistra, een man die zo lange tijd 
gevaren had. Hij voer tenslotte uit naar 
God, die de bron van leven is. Dat hij 
nu geborgen mag zijn.
ds. Alex Noord

in memoriam 

Pieter Johannes Swens

Piet Swens werd 9 juli 1923 in Heem-
stede geboren en is op 17 mei overleden 
in Haarlem. Op 23 mei hebben wij hem 
in Heemstede begraven. Piet heeft veel 
voor onze gemeente betekent, hij was 
regent van het Zuiderhofje en bezocht 
veel mensen. Toen hij zelf ouder werd 
viel hem dat zwaar. Hij moest heel veel 
inleveren ook qua gezondheid. Bij zijn 
uitvaart spraken zijn vier kinderen 
oprecht en liefdevol, het maakte diepe 
indruk en het was ook zijn laatste en 
misschien wel meest belangrijke wens. 
Die is in vervulling gegaan. Hij ruste in 
vrede.
ds. Herman Heijn

overleden

• dhr. P.J. Swens, 17 mei, 
 leeftijd 90 jaar, te Haarlem
• mw. F.J. Apetz-Visser, 2 juni,
 leeftijd 87 jaar, te IJmuiden
• mw. E.C.H.M. Janssen-Schaapveld, 
 4 juni, leeftijd 99 jaar, te Overveen
• dhr. M. Kooistra, 5 juni, 
 leeftijd 81 jaar, te Haarlem •

de Heerenkamer augustus. Gelukkig is er e-mail om te communiceren, want 
er is veel werk aan de winkel.
De wijken zullen in het komende najaar verder geïnformeerd 
worden over de plannen van de werkgroep Omslag, die 
graag in samenspraak met u haar visies verder ontwikkelt, 
zodat we kunnen doorpakken en naar een financieel ge-
zonde en praktisch haalbare situatie kunnen komen, want 
zoals u weet moet de jas echt kleiner. 
Per 1 september verandert de samenstelling van de Dienen-
de Kerkenraad. Willemien Ruygrok treedt na 7 jaar af en 
Karel Blanksma en Ineke Degenaar treden toe. Op de eerste 
vergadering worden de taken verdeeld.

Intussen worden verouderde computers vervangen, is het 
contract van maatschappelijk werker Ada Blom verlengd, 
draait het zomerprogramma op volle toeren (dit keer ook in 
samenwerking met het Haarlemse Orgelfestival), klinken 
het grote en het kistorgel dankzij de firma Flentrop mooier 
dan ooit, is ds. Alex Noord verhuisd, mag ds. Herman Heijn 
weer fietsen en autorijden en vier dagen per week werken, 
is een delegatie van de Broederschapsraad van de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit in een jaarlijks rondje Nederland 
op bezoek geweest om te informeren naar het reilen en 
zeilen van de gemeente, zijn de deelnemers aan de fantas-
tische vakantieweek in Fredeshiem weer gezond en wel 
teruggekeerd, heeft de Jeugdwerkcommissie een nieuw 
beleidsplan geschreven, is het aantal toiletten uitgebreid, 
zijn er zonnepanelen geplaatst en zien we uit naar de 
Startzondag en de Open Monumentendagen. 
Om eens iets te noemen… •

De Dienende Kerkenraad vergaderde op 5 juni jl. Er werd een 
indrukwekkende presentatie gegeven door administrateur 
Natalie van Empelen en archivaris-bibliothecaris Mechteld 
Gravendeel, naar aanleiding van het rapport Optimalisering 
Documenthuishouding, waarvan zij de belangrijkste opstel-
lers zijn. Doel is de stukken die wij als kerkelijke gemeente 
produceren (dus professionals en vrijwilligers), en die 
bewaard moeten worden om juridische redenen en om 
bijvoorbeeld te kunnen nagaan wat de afspraken waren, 
goed vindbaar en ook op de lange termijn toegankelijk te 
houden. Dat is een kunst, zeker in het digitale tijdperk 
waarin veel snel verandert. 
Onze bedrijfsinformatie is tot nu toe opgeslagen op een 
server, en voor een deel gaan we in de cloud. Maar veel van 
onze vrijwilligers hebben relevante informatie op privé- 
computers staan. Dergelijke informatie gaat gemakkelijk 
verloren. Denkt u maar aan een gecrashte harde schijf of een 
nieuwe computer waarop niet alle oude informatie wordt 
overgebracht. En natuurlijk hoeft niet alles bewaard te 
blijven. Voor het bewaren en selecteren bestaan strikte 
regels. Een wake-up call dus, voor een probleem waarmee 
veel kerkelijke archieven worstelen, en een dringende 
aansporing om onze zaken te verbeteren. 
Deze juni-vergadering bleek de laatste van dit seizoen. 
Veel kerkenraadsleden gingen vroeg op vakantie, zodat een 
juli-vergadering niet zinvol zou zijn. Het dagelijks bestuur 
is deze zomer wel aanwezig, en vergadert eind juli en eind 

uit de kerkenraad

door
Rineke Verheus-Nieuwstraten
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zondag 5 oktober
Grote Vermaning ds. H.S.J. Heijn
Kleine Vermaning ds. A.J. Noord
Mennokapel ds. L.C.M. Blomjous-
Maillette de Buy Wenniger

zondag 12 oktober *
Grote Vermaning ds. H.S.J. Heijn
themadienst

adressen
Grote Vermaning
Frankestraat 24, 2011 hv Haarlem
Kleine Vermaning
Postlaan 16, 2101 ve Heemstede
Mennokapel
Indischestraat 190, 2022 vz Haarlem 
De Nieuwe Kring
Oscar Mendliklaan 3, 2111 as Aerdenhout
Spaar en Hout
Kleine Houtweg 139, 2012 cg Haarlem

vervoer naar de diensten
Op de 2e en de 4e zondag van de maand
kunt u vóór de dienst worden opgehaald 
met het busje. Uiterlijk zaterdag vóór 
12.00 uur contact opnemen met
zr. M.M. de Jong 023 528 71 47 of met 
zr. C.J. van Veen 023 524 24 39.
Crèche aanwezig.

collectedoel 

Augustus: Het uaf. Dit is een organi-
satie die vluchtelingen en asielzoekers 
ondersteunt, bemiddelt naar werk 
en financiële ondersteuning geeft. 
Zij functioneert vooral als expertise-
centrum voor hoger opgeleide vluch-
telingen. Zij adviseert instellingen, 
bedrijven en organisaties die met en 
voor vluchtelingen werken. Daarnaast 
initieert het uaf projecten rond ver-
volgde wetenschappers, startende 

agenda

zondag 10 augustus *
Grote Vermaning zr. R. Verheus-
Nieuwstraten

zondag 17 augustus
Grote Vermaning ds. F. Groeneveld
Kleine Vermaning br. W. Grimme
Nieuwe Kring ds. L.C.M. Blomjous-
Maillette de Buy Wenniger

zondag 24 augustus *
Grote Vermaning ds. L. Penner
Spaar en Hout zr. M. Hennus
16.30 uur

zondag 31 augustus
Grote Vermaning ds. A.J. Noord
startzondag
Nieuwe Kring ds E.H. Cossee

zondag 7 september
Grote Vermaning ds. H.S.J. Heijn
Mennokapel ds. A.J. Noord
Kleine Vermaning ds. A.G. Hoekema

zondag 14 september *
Grote Vermaning ds. H.S.J. Heijn
themadienst
Nieuwe Kring pastoor D. Duyvis

zondag 21 september
Grote Vermaning ds. B. Stobbelaar
Kleine Vermaning br. G. v. Dokkum
Mennokapel br. W. Grimme

zondag 28 september *
Grote Vermaning ds. A.J. Noord 
avondmaal 
Nieuwe Kring ds. H.S.J. Heijn
Spaar en Hout ds. L.C.M. Blomjous-
Maillette de Buy Wenniger
16.30 uur

kerkdiensten

foto’s Herman Heijn, tenzij anders vermeld 
ontwerp & opmaak Susan de Loor,
Kantoordeloor Haarlem
Het volgende nummer verschijnt op 
4 oktober 2014, kopij voor het oktober/
novembernummer uiterlijk vóór 8 septem-
ber zenden aan: communicatie@vdgh.nl of 
aan vdgh Frankestraat 24, 2011 hv Haarlem, 
telefonisch contact 023 532 18 83.

Een vrijwillige bijdrage voor Doopsgezind 
Haarlem is welkom op rekeningnummer 
nl82 abna 05 61 23 48 76 t.n.v. de Vereenig-
de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, 
o.v.v. ‘Doopsgezind Haarlem’. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
te lange teksten zorgvuldig in te korten,
tenzij anders afgesproken. © vdgh 2014

colofon
Doopsgezind Haarlem is een uitgave van 
de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 
te Haarlem
redactie Nathalie Bienfait, Zinzy Geene, 
Herman Heijn, Willemien Ruygrok 
& Harry Swaak 
druk Drukkerij Trepico, Hooglanderveen
oplage 1.100

Palletweg 9, 2031 DD Haarlem
Al sinds 1928 een begrip

Bel voor een vrijblijvende offerte 023 532 19 75
of kijk op www.egginkschilders.nl

Twijnderslaan 3, 2012 bg Haarlem
(023) 528 90 14
taarling.van@hetnet.nl

Installatie en onderhoud van:
• lood- en zinkwerk, dakbedekkingen
• gas- en waterinstallaties
• sanitaire installaties
• centrale verwarming en riolering

Lid van uneto-vni
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aanvang 10.30 uur, 
tenzij anders aangegeven 

ondernemers en leerwerkplekken. 
Soms helpen ze vluchtelingen als deze 
terug moeten naar hun herkomstland.

September: Straatpastoraat Stem in 
de Stad. 
Het straatpastoraat richt zich op 
dak- en thuislozen. Er is vooral 
behoefte aan aandacht, centraal staat 
de benadering van de dak/thuisloze 
als volwaardig mens. De straatpastor 
maakt actief contact met de doel-
groep en voert gesprekken, luistert 
en verwijst indien nodig. Maandelijks 
is er een viering voor bezoekers van de 
eetvoorziening.
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