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Lunch-lezing op de tweede vrijdag
Op elke tweede vrijdag van de maand wordt voortaan een lunch-lezing gehouden. Dit is een
combinatie van Jansje Meets Menno en het Zomerprogramma. De opzet is eenvoudig, de impact
is veel meer dan dat. Van 11.45 - 12.15 uur inloop en een kopje koffie, van 12.15 tot ongeveer
13.00 uur een boeiende lezing, daarna soep en broodjes. Iedereen is welkom. Graag wel even
opgeven (voor de woensdag er aan voorafgaande) bij Natalie van Empelen 023 532 18 83 of
administratie@vdgh.nl
Vrijdag 13 oktober is de gastspreker drs. Iris Speckman. Er zijn momenteel veel verschillende
onderzoeken naar de beleving van het Avondmaal. Maar Iris Speckmann, promovendus aan het
doopsgezind seminarie en de VU, heeft een beetje vreemde benadering. Haar vraag is ‘Wat
betekent het Avondmaal vandaag de dag, als je het Avondmaal vergelijkt met andere vormen van
maaltijden?’
Vrijdag 10 november: 150 jaar Rode Kruis (zie bij De Gang).
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cantorij
Op zondag 22 oktober is de, inmiddels jaarlijks terugkerende, dienst verzorgd en voorbereid door
de cantorij. De cantorij heeft zich dit jaar laten inspireren door geloofsbeelden uit andere
Europese streken. Aanvang dienst: 10.30 uur
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gemeenteweekend 4 en 5 november
Iedere twee jaar wordt een gemeenteweekend gehouden, traditioneel in Mennorode, Elspeet.
Het doel is elkaar beter en anders te leren kennen en verdieping en bezinning te bieden. Het
thema is Lopen op het water. Wat is de rol van kerkelijke gemeenten in een veranderende wereld.
Wat is het perspectief van gemeenten? Bij het oktober/novembernummer van Doopsgezind
Haarlem zat een aanmeldingskaart!
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De Gang
Vanaf 4 november toont Fotogalerie De Gang beelden van Raymond Rutting. Hij portretteerde in
het kader van 150 jaar Rode Kruis de vrijwilligers die deze organisatie dragen. Op 10 november
vindt in de Grote Vermaning om 16.00 uur de opening plaats van deze expositie. Tijdens de
expositie zijn er verschillende activiteiten. Om te beginnen op vrijdag 10 november om 12.00 uur
in de Van Braghtzaal. Michel Becks zal vertellen over de meest recente ontwikkelingen bij het
hulpwerk van het Rode Kruis.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Koning ontvangt Bijbel in Sranan
Tongo
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander
ontving op Paleis Noordeinde een delegatie
van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
en het Surinaams Bijbelgenootschap. Helemaal
rechts ‘onze’ Sybout van der Meer.
Volgens recente cijfers is het aantal
migrantenchristenen in ons land gestegen naar
1,3 miljoen. Het NBG gaat de komende jaren
meer contact leggen met deze kerken; het
aanbieden van de Sranan Tongo Bijbel aan de Koning representeert het begin daarvan.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reünie vakantieweek
De jaarlijkse reünie is een even mooie traditie als de vakantieweek zelf! Op dinsdag 14 november
een gezellige middag in de Kleine Vermaning. Foto’s kijken, herinneringen ophalen, bijpraten. Alle
gasten die in juni zijn mee geweest krijgen een persoonlijke uitnodiging. Wij van het team
verheugen ons er op iedereen weer te zien!
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Villa Vitalis
Villa Vitalis is een pop-up restaurant in de Doopgezinde kerk, waar het Spaarne Gasthuis vitaal
ouder worden op een ludieke manier onder de aandacht brengt. Met als lichtend voorbeeld van
die vitaliteit 65-plussers die meewerken in het pop-up restaurant. Voor publiek geopend op
vrijdag 27 oktober. U kunt zich opgeven via deze link.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eerste afgestudeerde kerkmusicus als pianist: Jan Marten de Vries
Eind september heeft kerkmusicus Jan Marten de Vries als eerste het diploma Master Kerkmuziek
Piano gekregen. De Vries is deze opleiding in overleg met opleiding en kerken in september 2014
gestart. Voor de Nederlandse kerken is dit een bijzonder moment. Na een periode van tientallen
jaren waarin de piano meer en meer wordt gebruikt in de kerkelijke vieringen, kan dat nu
officieel.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50 plus
Dit najaar zijn er twee bijeenkomsten speciaal voor de 50 plussers onder ons. De data zijn: vrijdag
20 oktober 2017 (inleiding ds. Hoogewoud-Verschoor, staat altijd garant voor een boeiend
verhaal) en vrijdag 24 november (Rineke Verheus, Reformatorische plekken in Haarlem en
omgeving i.v.m. het Lutherjaar.). Beide bijeenkomsten zijn in de Kleine Vermaning, Postlaan
Heemstede. Vanaf 18.15 drankje en maaltijd, 5 euro en om 20.00 uur de inleiding.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lezing over Luther en de dopers door prof. dr. Mirjam van Veen
Op woensdagavond 1 november om 20.00 uur spreekt prof. dr. Mirjam van Veen hoogleraar kerkgeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Vrije Universiteit in
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Amsterdam - in de Kleine Vermaning over 'Luther en de dopers'. Achter deze titel gaat
een wereld schuil. De vrijheid die Luther voor zichzelf en zijn volgelingen opeiste, gold
niet voor een andere 16e eeuwse reformatiebeweging: de doopsgezinden. Naar Luthers
idee waren de dopers ketters die moesten worden geweerd uit de samenleving.
Tegelijkertijd had Luther ook invloed op het denken van de dopers en moesten zij zich tot
hem verhouden. Luther en de doopsgezinden, het blijkt een spannende historie. En
misschien is er uit deze geschiedenis wel iets te leren, ook voor onze tijd: hoe gaan
groepen mensen met elkaar om? Plaats: Kleine Vermaning, Postlaan 16 te Heemstede,
aanvang 20.00 uur.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bijbelcursussen over het Onze Vader
In Heemstede de derde dinsdag van de maand (uitgezonderd december) van 10.00 tot 10.30 uur.
In de Mennokapel de eerste woensdag van de maand (behalve december) om 10.30 - 12.00 uur.
We bespreken de joodse achtergronden van het Onze Vader aan de hand van het boekje Avinoe
geschreven door Marcel Poorthuis en Theo de Kruijf.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jan Vreeken bij Geloof en een Hoop Liefde
Het televisieprogramma Geloof en een Hoop Liefde van de Evangelische Omroep (EO) kwam
bij Stem in de Stad langs voor een (verrassings)interview met vrijwilliger (en VDGH
gemeentelid!) Jan Vreeken. Diane Martens bedankte hem voor zijn jarenlange trouwe inzet.
Het is een prachtig item geworden. De uitzending is op donderdag 2 november om 17.50 uur
op NPO 2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activiteiten tot eind November in de Kleine Vermaning
17 oktober is er de Bijbelkring, van 10.00 uur tot 11.30 uur o.l.v. Ds. Alex Noord Het thema is het
Onze Vader. We bespreken de joodse achtergronden van het Onze Vader aan de hand van het
boekje Avinoe geschreven door Marcel Poorthuis en Theo de Kruijf. 21 november is de volgende
keer.
1 november 2017 van 20.00 uur – 22.00 uur zal prof. dr. Mirjam van Veen een lezing verzorgen
over “Luther en de dopers”. (Vrije o.l.v. Ds. Alex Noord, thema: het Onze Vader). We bespreken
de joodse achtergronden van het Onze Vader aan de hand van het boekje Avinoe geschreven
door Marcel Poorthuis en Theo de Kruijf.
Dinsdag 7 november – koffieochtend van 10.00-11.30 uur
21 november 2017 - voorbereiding adventsviering 19.30 – 20.30
30 november 2017 middag over “Engelen” (Ds. Alex Noord) van 14.00 – 16.00 uur (hieronder
meer info)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Engelen vroeger en nu
Op donderdag 30 november van 14.00 uur -16.00 uur vindt er in wijk Zuid een wijkmiddag plaats
over ‘Engelen vroeger en nu’. Engelen spelen in de verhalen rondom advent en kerst een
3

belangrijke rol. We zullen oude en nieuwe afbeeldingen van engelen bekijken. We gaan op
speurtocht naar de aantrekkingskracht van deze oeroude boodschappers op mensen van nu. ‘Als
het om engelen gaat ben ik een positieve agnost. Wie ben ik om te ontkennen of te bevestigen
dat ze bestaan? ‘Ik geloof dat er openingen mogelijk zijn in ons afgesloten wereldbeeld’. Het
bovenstaande is een citaat van Yves de Maeseneer. U bent van harte welkom. De leiding van deze
middag is in handen van ds. Alex Noord.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ledenvergadering
Op woensdag 22 november a.s. om 20.00 uur is de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Hier komen in ieder geval aan de orde het financieel verslag van 2016 en de begroting van 2018.
Een uitgebreide agenda ontvangt u als bijlage bij deze Nieuwsbrief.
De in de Algemene Ledenvergadering (dit voorjaar) voorlopig goedgekeurde jaarrekening ligt ter
inzage bij de administratie.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Collectedoelen:
Oktober: Gered gereedschap. Je kan ook gereedschap inleveren bij de Grote
Vermaning.
November: Kruispunt
De zomercollecte ten behoeve van de Nederlandse Plastic Soup Foundation heeft € 535,00
opgebracht.

Opbrengst september collecte
Eigen Gemeente Centrum € 257,80
Eigen Gemeente Zuid € 97,47
Vredesproject Cristian Peace Team € 405,68
Plastic Soup Foundation € 147,95
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebedsgroep en -intenties
Iedere 2e en 4e zondag van de maand is er vóór de dienst in de bibliotheek een gebedsgroep. U
kunt binnenlopen vanaf 10.00 uur. Gebedsintenties voor de voorbeden kunt u sturen naar:
administratie@vdgh.nl
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verhuur
Zoals eerder gemeld is de doopsgezinde gemeente partner geworden bij het Haarlem Convention
Bureau om op die manier de verhuur te stimuleren. De eerste resultaten zijn er al: een twee
daags congres van het Spaarne Gasthuis over ouderengeneeskunde en hopelijk ook een congres
van Zorgbalans. Nu is de website van het Haarlem Convention Bureau online. Een site met een
aantrekkelijk en overzichtelijk design dat aansluit bij de doelgroep en veel mogelijkheden biedt.
Kortom, een site met ambitie. Haarlemconventionbureau.nl Kijk er eens naar.
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Te verwachten o.a.:
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22 november: ledenvergadering
24 november: 50 plus
26 november: dienst voor de overledenen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rode boekje wijzigingen:
JWC: Pleun is uit de JWC, in plaats daarvan is Quinten gekomen: quintenheijn@gmail.com . Nieuw
in de JWC is Jurriaan: jurlos1990@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nieuws rond statushouders
Huisvesting
In Haarlem woonden op twee locaties statushouders op zogenaamde “GVA-locaties’: op de
Zijlweg in de voormalige Boerhaave kliniek. Inmiddels is de Zijlweg gesloten. De jonge mensen die
daar woonden zijn voor het grootste deel naar de nieuwe flat bij het Delftplein verhuisd. Een
enkeling heeft een zelfstandige woning gekregen en een paar mensen zijn naar de Boerhaave
verhuisd. Maar niet voor lang. Veel mensen uit de Boerhaave zijn al weg (naar Delftplein of
elders) en het is de bedoeling dat de overige ook zo snel mogelijk een eigen woning krijgen. Er
was ook in Zandvoort zo’n tijdelijke locatie, maar die is al een tijdje gesloten. In Bloemendaal
wonen op Dennenheuvel nog wel statushouders.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naar werk
Voor de meeste statushouders die in 2015/16/17 naar Haarlem kwamen is de stap naar werk nog
een brug (of wat) te ver. Ze zijn bezig met het leren van Nederlands, integratiecursus enz. Met de
gezamenlijke kerken zijn we met een paar initiatieven bezig:
•
•
•

rijles voor degenen die in hun land van oorsprong een rijbewijs hadden. In groepen
theorie voorbereiden en wie daarvoor slaagt kan een paar praktijklessen krijgen. Men
moet hiervoor wel een eigen bijdrage leveren;
een voortraject voor ze naar een cursus veiligheid op het werk kunnen (met name
belangrijk voor hen die in de bouw werkzaam willen zijn;
een op maat cursus EHBO en Brandveiligheid. Zodat ze hun diploma Bedrijfshulpverlener
kunnen halen;

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

Praathuis: kom binnen!
Veel mensen zijn op de een of andere manier betrokken bij het werken met en voor
statushouders. Er is iedere eerste dinsdag van de maand bij Staal (Gedempte Oude Gracht 46) een
Praathuis van 17.00 tot 19.00 uur. Bijkletsen, informatie uitwisselen, fijne plek om met collega’s,
maatjes en (vooral ook) statushouders naar toe te gaan. Ook als je gewoon nieuwschierig bent,
ben je welkom! Er is ook soep of iets anders te eten. Bij Staal kan je alleen pinnen! Eerstkomende
keer: dinsdag 7 november.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5

Nr. 43 (2017) van Doopsgezinde Bijdragen is uit
Doopsgezinde Bijdragen nr 43 is een themanummer over religieuze migratie. Vooral de
doopsgezinde migratie door de eeuwen heen komt aan bod. De actuele aandacht voor migratie
wekt de indruk dat het om een modern fenomeen gaat. Mensen zijn echter altijd onderweg
geweest en Europa heeft vaker grote groepen vluchtelingen gezien. Doopsgezinde Bijdragen
kosten € 40,- en zijn te bestellen bij penningmeester@DHKonline.nl.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geen vluchteling, wel op de vlucht
Eind september zijn er een aantal mensen uit Sint Maarten op Schiphol aangekomen. Hun huis
vernield, geen bezittingen meer. Ze zijn voorlopig ondergebracht in de Boerhaave.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thema-Avond Kerk & Vluchtelingen
De afgelopen drie jaar zijn er ruim 700 vluchtelingen met een verblijfsstatus in Haarlem komen
wonen. De kans is groot dat er ook statushouders in de wijk waar uw kerk staat of in de straat
waar u woont zijn gehuisvest. Misschien vraagt u zich af of uw kerk iets kan betekenen voor deze
nieuwe Haarlemmers? Hoe komt u daarachter en hoe pakt u dit aan? Misschien wilt u wel met uw
nieuwe buren in contact willen komen, maar u weet niet of zij dit op prijsstellen? Wellicht heeft u
dit al geprobeerd, maar verliep het contact moeizaam? En hoe overbrugt u cultuurverschillen?
Stichting Gave kan op al deze vragen antwoord geven en komt graag met u in gesprek
op:maandag 16 oktoberWaar: Het Kruispunt, Zon Bastion 3, VelserbroekWie: Kerken en alle
gelovigen uit Haarlem en omgevingHoe laat: 20.00– 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
De toegang is gratis.Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping
om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt kerken en
vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.
Neem voor meer informatie en voor aanmelding contact op met:Myrna Bockhoudt m 06 – 1063
8414 of e myrnabockhoudt@stemindestad.nl
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rond de Reformatie

In het ‘Reformatie 500 Weekend’ wordt op vele manieren
en voor alle Haarlemmers (dus juist niet alleen voor
religieuzen) aandacht geschonken aan de man die hierdoor
niet alleen de religieuze wereld veranderde. Andere
hervormers komen niet of nauwelijks aan bod, als we het
programma bekijken. En zeker onze ‘eigen’ Menno Simons
lijkt voor anderen niet te bestaan.
'Je kunt je niets verwaanders voorstellen dan deze ezel en niets
lastigers dan deze hond', schreef Calvijn over Menno Simons....
Tja…

Verhalenhuis Haarlem programmeert in het Filmhuis de films ‘Luther’ uit 2003 op
vrijdagavond 27 oktober en voor kinderen de film ‘Storm’ uit 2017 op zaterdagmiddag 28
oktober. De film Luther wordt ingeleid door dr. Kick Bras, theoloog en onderzoeker die
publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Er is gelegenheid tot nagesprek.
Van Egmondstraat 7 2024XL Haarlem-Noord
Vrijdag 27 oktober, 19.30 uur, Toegang: € 4,Zaterdag 28 oktober, 15.00 uur, Toegang € 4,Take Me To Church
Vrijdag 27 oktober: Yorick van Norden (Strings & Horns) – Fonteinkerk. Aanvang 20.30 uur
Zaterdag 28 oktober: Admiral Freebee, Luke Sital-Singh, CUT_ - Groenmarktkerk. Aanvang 19.30
uur
Zondag 29 oktober: Danny Vera (solo), Matthew & The Atlas, Kim Janssen - St. Bavo. Aanvang
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19.30 uur. De avonden worden geopend door een kort woord van welkom door de voorganger
van de kerk. Voor programmering en kaarten: www.patronaat.nl.
Gezamenlijke viering op zondagmorgen 29 oktober in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Het thema
is Uiteen. Alle kerken uit Haarlem zijn uitgenodigd. Voorgangers Sietse van Kammen (Luthers), Eric
Fennis (Rooms-Katholiek) en Wessel Westerveld (Protestants). Inloop 10.30 uur, aanvang 11.00
uur. In onze eigen Vermaning is er gewoon een dienst om 10.30 uur. Alex Noord gaat voor.
En verder op zondag 29 oktober:
14.00 uur in de Grote, of St. Bavokerk. Theoloog en theatermaker Kees van
der Zwaard speelt ‘Hier sta ik,’ Dansen en vechten met Maarten Luther. Het is
een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en
de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd
genoemd. Iedere Haarlemmer kan Maarten Luther ontmoeten in een actuele
versie.

15.00 uur in de Grote, of St. Bavokerk is de eerste ReformatieRede
door Sylvana Simons. De ReformatieRede zal hopelijk uitgroeien
tot een jaarlijks terugkerende lezing in de Grote of St. Bavokerk op
de laatste zondag van oktober. De gedachte is om hiervoor
iemand te vragen, die met zijn of haar bijdrage aan onze
samenleving op enigerlei wijze de panelen verzet of helpt
verzetten. Reformeert dus. En die daarmee de ‘mainstream’ in de samenleving een (soms
kritische) spiegel voorhoudt, zoals Luther destijds de Rooms Katholieke Kerk. Sylvana Simons is
gevraagd en bereid gevonden om deze eerste reformatielezing te houden.
15.30 uur Reformatiecompositie in de Oude Bavo. Componist Ruud Houweling heeft een speciale
compositie gemaakt en deze zal op zondag in de Grote Bavokerk in première gaan – samen met
stadsorganist Anton Pauw.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 06 52 65 30 30
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 november. Zie ook:
vdgh.nl. Deze digitale Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem is gemaakt door de commissie
Publiciteit & Communicatie.
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Aan de leden en belangstellenden van de VDGH

Betreft: Algemene Ledenvergadering VDGH
woensdag 22 november 2017
Hierbij nodigen we u, als leden en belangstellenden van onze gemeente, van harte uit tot
het bijwonen van de halfjaarlijkse ledenvergadering, die gehouden zal worden op
woensdag 22 november a.s. om 20.00 uur in de Grote Vermaning, Frankestraat 24 te
Haarlem.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen voorzitter (o.a. afmeldingen)
Concept-notulen van de ALV van 10 mei 2017
Jaarverslag VDGH 2016
Begroting 2018 (toegelicht door de kassier)
Terugblik en verdere plannen: Kerkennacht, zomerprogramma, Open Monumentendagen,
Gemeenteweekend, Kerstperiode
7. Wat doet de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden? Br. Lieuwe Koopmans, lid van het
Stichtingsbestuur, geeft een toelichting op het werk van de Stichting Weeshuis der
Doopsgezinden.
8. Rondvraag
9. Sluiting

De notulen, het Jaarverslag van de VDGH 2016 en het (voorlopig goedgekeurde)
financiële jaarverslag VDGH 2016 kunt u opvragen bij de administratie via
administratie@vdgh.nl of tel. 023-5321883 (gewoonlijk dinsdagochtend,
donderdagochtend en vrijdagochtend)

Met vriendelijke groet.,
Jonathan Mateyo en Johannes Homan, voorzitter VDGH
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