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Paaspakkettenactie
In samenwerking met de stichting Present Haarlem en de Raad van
Kerken willen wij dit jaar meedoen aan de Paaspakkettenactie.
We hoeven niet ver te gaan om mensen te vinden die leven van een
minimum, mensen die niet veel extra's kunnen kopen als er feest
gevierd wordt; mensen die zitten "in de hoek waar de klappen
vallen". Die mensen willen we blij maken met wat extra's door
middel van een Paaspakket. We vragen u ons te helpen om 10
pakketten samen te stellen. Het gaat daarbij niet om basis
voedselpakketten, maar om iets feestelijks. U kunt de komende
weken tot en met de Paasdienst op 16 april uw bijdrage afgeven bij
de koster. In de week na Pasen zullen de pakketten worden
rondgebracht.

Paasontbijt
Op eerste Paasdag is er in de Grote Vermaning weer een Paasontbijt (aanvang 09.00 uur) wel
graag even opgeven (uiterlijk donderdag, dat is vandaag!) via de lijst op het binnenpleintje of bij
een van de kosters.

Paaseieren
Hoera! Het is Pasen!
Na een feest met palmpaasstokken is het tijd op zondag 16
april om paaseieren te zoeken in de kerk!
De verhalenboom heeft even een pauze ingelast om Pasen te
vieren. Na de meivakantie op 14 mei gaan we weer verder met
ons programma over de Bergrede!
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ledenvergadering 10 mei
Aan de leden en belangstellenden van de VDGH
Graag nodig ik u van harte uit om de Algemene Ledenvergadering van onze gemeente bij te
wonen, die gehouden zal worden op woensdag 10 mei om 20.00 uur in de Grote Vermaning. De
agenda alsmede bijbehorende vergaderstukken staan op de website (vdgh.nl/Ledenvergadering).
Desgewenst kunt u die stukken ook opvragen bij onze administratie.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Papierknipsels van Chinese kunstenares Fan Pu
Ze hangen! En op vrijdag 28 april zal Alle Hoekema, die Fan Pu persoonlijk
kent, een toelichting geven op haar werk. Dat gebeurd in de
domineeskamer om ongeveer 14.30 uur. Opgeven in fijn, maar niet
noodzakelijk. administratie@vdgh.nl

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

Mennoconcert 15.30 uur
Zaterdag 15 april: Jeroen Koopman (Amsterdam)
Zaterdag 27 mei (!!) Ryan Hebert (zie website voor programma).
Het orgel concert in mei is voor één keer niet op de derde zaterdag, ivm ander eerder gepland
concert. Mennoconcertjes staan vanaf nu vast op de derde van de maand tot 2024 😊
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nieuwe Jeugdwerkbegeleider
De Dienende Kerkenraad heeft op unaniem voorstel van de
sollicitatiecommissie besloten zr. Andrea Wieffering aan te stellen als
opvolgster van Jonna Becker, ingaande 1 mei, voor 20 uur per week.
Andrea studeerde culturele antropologie, was werkzaam o.a. als
docente maatschappijleer, taaldocente voor allochtone vrouwen en
begeleider van licht beperkte jongeren. Momenteel is ze bijlesdocente
en museumrondleider in het Bijbels Museum. Ze was vier jaar lang lid
van de Broederschapsraad (dagelijks bestuur) van de ADS en volgde de
lekenprekercursus van de ADS.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eenzaamheid
De Raad van Kerken Haarlem en de Gidskerken nodigen jullie uit voor een bijzondere ontmoeting
op dinsdagavond 18 april. Onderzoek laat zien dat bijna 10% van de bevolking te kampen heeft
met ernstige eenzaamheid; ruim 30% heeft daar incidenteel last van. De gemeente Haarlem heeft
daarom het jaar 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Ontmoeting
Wethouder Welzijn van de gemeente Haarlem, Jur Botter, komt om uitgenodigd in gesprek te
gaan over wat de rol van de kerken kan zijn in de bestrijding van eenzaamheid, het versterken van
de ontmoeting in onze stad. Zeker ook de Kerk kan van grote waarde zijn voor mensen die
worstelen met eenzaamheid. De bedoeling van de avond is om zo mogelijk hele concrete stappen
af te spreken, initiatieven voor de komende maanden om mensen in de stad te ontmoeten en tot
zegen te zijn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het gebouw van Immanuel aan de
Medanstraat 32 – 34.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spaar & Hout
In Spaar & Hout is er op donderdag 13 mei om 15.00 uur een dienst onder leiding van Alex Noord.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Evenementenring
Het Internationaal Orgelfestival Haarlem heeft op 23
maart 2017 met haar festivaleditie van 2016 de
Haarlemse Evenementenring gewonnen. De Ring is
een prijs voor het belangrijkste evenement dat in
2016 in Haarlem plaatsvond. Het festival van 2016
stond in het teken van belangrijke vernieuwingen in
de opzet van met name het concours én van grote
inspanningen om een breder publiek te bereiken. De
combinatie van beide elementen bleek een
belangrijke motivatie de prijs toe te kennen.
Hier het Orgelfestival in de Doopsgezinde
Kerk tijdens ons zomerprogramma 2016.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bijbelkringen Wijk Noord in de Mennokapel en
Wijk Zuid in de Kleine Vermaning beiden o.l.v. Alex Noord
De Bijbelkring bespreekt dit seizoen het boekje Adembenemend. Nieuwe Bijbelstudies over de
gelijkenissen van Jezus (Zoetermeer 2013). Het boekje werd geschreven door Bernhard Reitsma.
Noord: Woensdagmorgen 10-05. Tijd: 10.30 - 12.00 uur. (plaats: Mennokapel).
Kleine vermaning: Dinsdagmorgen: 18-04; 16-05. Tijd: 10.00 - 11.30
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jacoba van Tongeren: verzetsheld in ere hersteld
Op 3 mei in de Nieuwe Kring een lezing door neef Paul van Tongeren
over Jacoba. Lange tijd was ze een onbekende figuur in de
Nederlandse verzetsgeschiedenis, maar dankzij haar neef krijgt
Jacoba van Tongeren nu de eer die ze verdient. Aanvang 17.30 uur.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Convention Bureau Haarlem
De Doopsgezinde Gemeente is partner geworden bij het Convention Bureau Haarlem, onderdeel
van Haarlem Marketing. Samen met 30 andere bedrijven en instellingen willen we Haarlem meer
op de kaart zetten als een fijne stad om naar toe te gaan, als toerist, maar ook voor congressen en
vergaderingen. We kunnen samenwerken en elkaar een handje helpen. Denk aan het Teylers, het
Dolhuys, de Bavo, Stempels, Sociëteit Vereeniging, Huis Barnaart enz. We verwachten zo vaker de
kerk te kunnen verhuren. Zie verder: haarlemmarketing.nl/Haarlem-convention-bureau
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Koffie
De volgende tentoonstelling is van Ivo van der Bent. Hij heeft een boek
gemaakt met foto’s van 138 koffieleuten. En bijdragen van Aaf Brandt
Corstius, dominee Gremdaat, Nico Dijkshoorn en Paul Schnabel. 188
pagina's dik. Binnenkort aan de muur in Fotogalerie De Gang
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Collectedoelen:
April: Maatschappelijk werk eigen gemeente
Mei: Inloophuis Kennemerland voor (ex)kankerpatiënten
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Theatrale rondleiding Doopsgezinde kerk:
Van huis uit Doopsgezind
'Hartelijk welkom in de mooiste vermaning in
Nederland', zo begint de theatrale rondleiding in de
Doopsgezinde kerk in Haarlem. Zaterdag 13 mei,
Aanvang 10.30. De kosten voor een rondleiding zijn 10
euro (kinderen tot 12 jaar half geld). Aanmelden is wel
noodzakelijk. www.historischtoneel.nl/reserveren
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jonge gezinnen weekend
Het eerste weekend van april stond in het teken van Loslaten en
Vasthouden in de symboliek van de 12-jarige Jezus in de Tempel.
Met vijf gezinnen was het een gezellige boel en hadden we ook
prachtig weer. In het volgende Doopsgezind Haarlem kunt u het
hele verslag lezen.

Zwangerschapsverlof Laura
Per 1 mei 2017 zal Jeugdwerkbegeleider Laura Hoogcarspel met
zwangerschapsverlof zijn. Begin juni verwacht zij het kindje. Eind
augustus zal zij weer aan het werk gaan om het nieuwe seizoen op
te starten.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wijk zuid
02 mei 2017 koffieochtend 10.00 – 11.30 uur
10 mei 2017 Mennonitica 14.00 – 16.00 uur
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Filosofisch Café: Joke Hermsen
Woensdag 26 april, 19.45 uur (€5,- /Studenten & Haarlempas €3) spreekt Joke Hermsen over
Melancholie in tijden van onrust. Ze onderzoekt het kantelpunt waarop de mens nog net over
voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe
verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken. Remonstrantse kerk, Oranjekade 1.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Te verwachten o.a.:
20 mei: wijk BBQ in Heemstede, Opgeven bij Mevr. Cor van Dokkum, tel. 023 535 91 32
25 – 28 mei: Giethoornkamp
27 mei: Mennoconcert
6 juni en 20 juni De Bijbel Onder Druk (ABC)
9-16 juni: Vakantieweek Fredeshiem
10 juni: Bach in de Binnenstad
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23 juni: Kerkennacht
Juli/aug: Zomerprogramma
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Nieuws rond statushouders
Festival: Welkom Hier! Haarlem 22 april
Stem in de Stad organiseert met Justice and Peace Nederland
het festival Welkom Hier op zaterdag 22 april van 13.00 tot
17.00 uur in de Philharmonie aan de Lange Begijnestraat 11.
Burgemeester Wienen opent het festival, waar alle
Haarlemmers welkom zijn. Ze kunnen genieten van
inspirerende verhalen, visies en optredens van sprekers en
artiesten, waarbij er speciale aandacht is voor vluchtelingen. De
coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen participeert in de
voorbereidingen. Er is een speciale stilte hoek waar de
slachtoffers onder de vluchtelingen herdacht kunnen worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oproep: Routers
Voor de Zijlweg – waar zo’n 50 jonge statushouders gehuisvest
zijn) zijn we op zoek naar een (flink) aantal routers! (Nieuw of
gebruikt maar wel werkend). Het gaat om het soort
internetrouter wat veel mensen thuis in zijn huiskamer heeft
staan. Waarom? Wifi is van levensbelang voor deze jongens en
meiden voor contact met het thuisfront, contact met instanties,
sociale contacten etc. Wie helpt ons op weg? Martin Bommel,
Teamleider sociaal beheer, GVA Boerhaave / GVA Zijlweg, DOCK Haarlem Tel: 06 42645113 / 023
5436003, Email: mbommel@dock.nl Niet alle routers zien er hetzelfde uit!!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contact
Administratie, Natalie van Empelen, 023 532 18 83
Koster/beheerder, Sjoerd van der Galiën, 023 534 17 22
Predikanten: Ds. H.S.J. (Herman) Heijn 023 528 36 33 en Ds. A.J. (Alex) Noord 023 743 69 65
maatschappelijk werk, A. (Ada) Blom, 023 551 32 01
Archief en Bibliotheek: Mechteld Gravendeel, 023 551 23 51
Jeugdwerkbegeleider: Andrea Wieffering (vanaf 1 mei)

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 mei 2017. Zie
ook: vdgh.nl. Deze digitale Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem is gemaakt door de commissie
Publiciteit & Communicatie.
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