Noorderkwartier
Maart 2022

Het is
jouw weg

Contact
Immanuelkerk
Van Egmondstraat 7, 2024 XL, Haarlem
Tel. 023 52 52 116
Koster: Willem Silvius
Tel. 06 206 21 241
Openingstijden: ma, di, do, vr 8–12 uur
Kerkpleinhaarlemnoord.nl, info@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Facebook: facebook.com/Immanuelkerkhaarlem
Oude Kerk
Kerkplein 2, 2063 KB, Spaarndam
Koster: Peter Duval Slothouwer
Tel. 023 537 08 02
Dienstgebouw Westkolk 8, Spaarndam
Tel. 06 148 38 216
Openingstijden april t/m oktober: do 11–15 uur
Kerkpleinspaarndam.nl, info@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Verhalenhuis Haarlem
Van Egmondstraat 7, 2024XL, Haarlem
Tel. 06 247 57 628
Coördinatie: Arno van der Vuurst, info@verhalenhuishaarlem.nl
Openingstijden: 45 min. voor iedere activiteit
Verhalenhuishaarlem.nl, info@verhalenhuishaarlem.nl
Kerkelijk bureau
Van Egmondstraat 7, 2024 XL, Haarlem
Tel. 023 525 21 16
E-mail: kerkelijkbureau@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Openingstijden: do 9.30–12.00 uur
Bankrekeningnummers
t.n.v. PKN of Diaconie Haarlem-Noord en Spaarndam
PKN Kerkbalans, vrijwillige bijdragen:
NL81 INGB 0000 7190 78
Overige bankzaken PKN:
NL75 INGB 0002 9745 33
Diaconie:
NL15 INGB 0005 9020 06

Foto: Arjen Goudriaan

Predikant
Ambulant predikant: ds. Mirjam Vermeij
E-mail: dsmvermeij@gmail.com

Tel. 06 141 51 014

Kerkenraad
E-Mail: scriba@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Voorzitter: Ilonka Boomsma
Scriba: Bert Pinkster

Tel. 023 527 37 13
Tel. 06 506 58 260

Diaconie
E-Mail: isabel.kiel@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Contact regio Noord: Isabel Kiel, secretaris
Contact regio Zuid: Truus Jonkers, voorzitter

Tel. 06 104 48 105
Tel. 023 525 20 19

PR en Redacties
PR en Activiteitencoordinator: Arno van der Vuurst de Vries
E-mail: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Tel. 06 401 69 474
Berichten voor
Noorderkwartier en website:
noorderkwartier@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Zondagsberichten (deadline donderdag 12 uur):
zondagsberichten@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Lidy
Schutten
Het is jouw weg
Op het moment dat ik dit stukje schrijf heb ik
net de kerkdienst voor zondag 6 februari 2022
voorbereid. De lezingen in deze dienst zijn
roepingsverhalen. De roeping van Jesaja en
Petrus. Beiden worden geroepen alles achter te
laten. Zo zullen hun levens een heel andere
wending krijgen. Misschien hebt u het zelf
meegemaakt, zo’n lastig te omschrijven gevoel.
Dag Hammarskjöld omschrijft dit als: “Ik weet
niet wie of wat de vraag stelde, ik weet niet
wanneer zij gesteld werd, ik herinner me niet dat
ik antwoordde, maar eens zei ik ja, tegen iemand
of iets.” Als dit je overkomt is je eerste reactie
vaak: ik, moet ik dat gaan doen? Ik ben daar niet
geschikt voor, ik ben toch maar een gewoon
mens met fouten en gebreken. En toch, je voelt
diep vanbinnen: dit is wat ik moet doen. Velen
hebben daar gehoor aangegeven en velen doen
het ook nu nog: de weg gaan die jij moet gaan
omdat dit jouw weg is. Werken in een
ontwikkelingsland of oorlogsgebied bijvoorbeeld.
Roeping is een groot woord. Het kan evengoed
om kleine dingen gaan. Het gevoel dat je nu toch
echt iemand moet opzoeken om iets wat
schuurde uit te praten. Of dat je nu
daadwerkelijk datgene moet gaan doen waar je
altijd zo vurig over gesproken hebt. Tijd om de
daad bij het woord te voegen. ‘Ja zeggen’ tegen
iets of iemand is dat dan ‘ja zeggen’ tegen God?
Is Hij het die je roept omdat hij jou nodig heeft?

Is Hij het die je de weg laat zien die je moet
gaan? Vaak herkennen we God niet als zo’n
‘richtingaanwijzer.’ Voel je alleen dat sterke
gevoel vanbinnen, die innerlijke drang om te
doen wat je moet doen. Dat kan betekenen dat
heel je leven overhoopgegooid wordt. Gehoor
geven aan die stem in jou, je roeping volgen,
vraagt iets van je en geeft je ook veel. Het kan je
wijzer maken en milder. Onderweg zul je andere
mensen tegenkomen die een stuk met je
oplopen. En gaandeweg zul je God tegenkomen
die je als het nodig is een stukje draagt. Of je dit
nu merkt of niet. Soms kun je dat pas zien als je
terugkijkt op de afgelegde weg.
Ieder mens is uniek en ieder mens gaat zijn
eigen weg. En wanneer je geroepen wordt: laat
alles achter en ga! Volg jouw weg, maak je
dromen waar en doe waar je zo heilig in gelooft.
En als je je afvraagt: wie ben ik, wil ik dit, kan ik
dit? Denk dan aan de woorden van
Hammarskjöld: “Meet nooit de hoogte van een
berg voor je de top bereikt hebt. Pas dan zie je
hoe laag hij was.”
Lidy Schutten

‘Het is jouw weg, en die van jou alleen, anderen
mogen hem met jou bewandelen, maar
niemand kan hem voor jou bewandelen.’
Jalal al-Din Rumi

Kerkdiensten
Immanuelkerk
Actuele informatie en de link naar de kerkdienststream vindt u op kerkpleinhaarlemnoord.nl
Datum Aanvang
27-02
06-03
13-03

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

20-03
27-03
03-04

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger

Bijzonderheden

pastor Jody van der Velde (Velserbroek)
ds. Christien Dekker (Amsterdam)
ds. Mirjam Vermeij
1e zondag van de veertigdagentijd
Dienst voor alle leeftijden door de Tienergroep
ds. Kees Posthumus (Kampen)
2e zondag van de veertigdagentijd
ds. Mirjam Vermeij
3e zondag van de veertigdagentijd
ds. Christien Dekker (Amsterdam)
4e zondag van de veertigdagentijd

Kerkdiensten
Oude Kerk
Actuele informatie vindt u op kerkpleinhaarlemnoord.nl
Datum
27-02
06-03
13-03
20-03
27-03
03-04

Aanvang

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger

Bijzonderheden

ds. Mirjam Vermeij
ds. Kick Bras
dhr. André van Aarle (Langeraar)

m.m.v. een solist
1e zondag van de veertigdagentijd
Heilig Avondmaal
2e zondag van de veertigdagentijd
3e zondag van de veertigdagentijd
4e zondag van de veertigdagentijd

ds. Christien Dekker (Amsterdam)
dhr. Bas van der Bent (Alkmaar)
ds. Klaas Holwerda (Amsterdam)

Autorijdienst
De autorijdienst is bedoeld als een service voor iedereen die graag naar de kerk wil, maar die op eigen
gelegenheid geen kans ziet om daar te komen. Schroom niet ons te bellen!

Immanuelkerk

U kunt één telefoonnummer bellen. Dit is het nummer van de diaken van dienst, die ervoor zorgt dat iemand
bij u in de buurt u komt ophalen. Graag bellen op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij geen gehoor
graag de voicemail inspreken.
27-02
06-03
13-03
20-03
27-03
03-04

Coralie de Clercq
Truus Jonkers
Isabel Kiel
Corrie Germans
Corina Klooster
Dirk Peters

526 21 91
525 20 19
06 104 48 105
537 34 71
537 15 57
06 424 48 880

Oude Kerk

U kunt bellen met:
27-02
06-03
13-03
20-03
27-03
03-04

Kees Meijer
Douwe Rozendal
Jan de Graaf
Ada de Vries
Piet van Reeuwijk
Ada de Vries

537 03 82
537 24 27
537 93 54
537 13 60
539 15 40
537 13 60

Bij de diensten
Het doet mensen goed om naar de kerkdienst te
komen in de Immanuelkerk en de Oude Kerk.
Sinds 30 januari is dat weer mogelijk, zonder
aanmelding en met de basismaatregelen. Ko e,
thee en limonade na a oop – de ‘derde’ helft –
maken het nog prettiger om elkaar te zien! De
diensten uit de Immanuelkerk worden online
uitgezonden.
Aswoensdag is dit jaar op 2 maart, de start van
de lijdenstijd. Deze veertigdagentijd duurt tot
Goede Vrijdag, 15 april. Vanaf zondag 6 maart
klinkt er geen glorialied in de kerkdienst.
Op 13 maart is er de tienerdienst in de
Immanuelkerk. Het thema heeft te maken met
duurzaamheid en ‘Groene Kerk’. Er wordt hard
gewerkt aan de invulling van deze dienst, waarin
een actieve bijdrage van de bezoekers gevraagd
wordt!
Op 20 maart zal verhalenverteller Kees
Posthumus de voorstelling, tijdens de kerkdienst
in de Immanuelkerk, ‘Alle 7 goed!’ verzorgen.
Centraal staan dan de zeven werken van
barmhartigheid. Ook de bezoekers van de Oude
Kerk zijn dan van harte welkom!

Doopdiensten 10 april

ffi

fi

fl

Op 10 april zijn er twee doopdiensten: de eerste
in de Immanuelkerk. Dirk Peters en Geke
Huttenga willen graag hun dochter Susanne (dan
2) laten dopen. Ds. Jaap Huttenga zal voorgaan
in deze dienst.

De tweede is een doop- en belijdenisdienst. Deze
is in de Oude Kerk in Spaarndam met ds. Mirjam
Vermeij. Isaak Rijntjes (19) heeft gevraagd om
gedoopt te worden en zo deel te worden van de
kerk.
Mocht u hier vragen over of bezwaren bij
hebben, laat het weten aan scriba Bert Pinkster.
(zie contactpagina)

Terugblik Chillin’ dienst

Wie kent hem niet? Simson, de krachtpatser,
leider van het volk Israël in de tijd van de
Rechters. Hij wordt verliefd wordt op de
Filistijnse Delila en onthult uiteindelijk, na veel
gezeur, haar zijn geheim: als ze zijn haar afknipt,
zal hij zijn kracht verliezen. De kracht die hij van
God had gekregen. Dat wordt hem helaas fataal:
de Filistijnen nemen hem gevangen.
Op 13 februari was dit het onderwerp van de
Chillin’-dienst, voorbereid door de jongeren van
16+. Met toneel, muziek en lmpjes namen de
Chillinners ons mee in het verhaal. Geen
gemakkelijk verhaal. Met veel list en bedrog…
Waar gaat het nu precies om? Tot onze
verrassing lukte het Chillin om een nieuwe kijk
op het verhaal te bieden: het gaat óók over
vertrouwen, vergeving en tweede kansen. Zowel
Simson als Delila en zelfs de leeuw, die is
verslagen door Simson, krijgen een tweede kans.
Hoe bijzonder is dat?
Ondanks dat er nog heel wat losse eindjes in dit
verhaal over blijven, was de boodschap duidelijk:

laten ook wij elkaar wat vaker vertrouwen en
een tweede kans geven, of een derde en een
vierde. Dank aan de Chillinners,

die hard gewerkt hebben om deze prachtige
dienst voor ons uit te voeren!
Marianne Veefkind

Pastoralia

ds. Mirjam Vermeij

Voor alle duidelijkheid

In januari is de wervingsprocedure voor een
nieuwe predikant gestart. Voor alle duidelijkheid:
ik heb niet gesolliciteerd – een besluit dat ik al
eerder heb genomen. Mijn wens is om nog een
tijdje ambulant predikant – invaldominee – te
zijn.
Waar ik na deze periode zal gaan werken is nog
niet bekend; dat maakt dit werk ook zo
bijzonder.
Voorlopig ben ik dus nog actief in HaarlemNoord en Spaarndam, totdat de nieuwe
predikant aan zijn/haar werkzaamheden begint.

Meelezen met ‘Kijk op geloof’

7 en 28 maart
Lees je mee met Kijk op geloof, het boek van
Henri Veldhuis, waarin hij het christelijk geloof
uitlegt in 52 thema’s? Het boek is te koop in de
boekhandel. Voor de eerste keer is er voor
belangstellenden een kopietje beschikbaar.
Ik lees het boek samen met Isaak Rijntjes, die op
10 april gedoopt zal worden in de Oude Kerk.
De bijeenkomsten zijn op maandag 7 en
maandag 28 maart, van 13.30 tot 14.30 uur in de
Immanuelkerk. Meld je aan, dan kan ik je de
hoofdstukken doorgeven.

‘Meer dan Koetjes en Kalfjes’

15 maart en 12 april
Een keer in de maand op dinsdagmiddag is er de
praatgroep ‘Meer dan Koetjes en Kalfjes. Er is
nog plek! Kom je ook? Op dinsdag 15 maart en
dinsdag 12 april, van 14-15.45 uur in de
Immanuelkerk, inloop vanaf 13.45 uur.
Ontmoeten staat centraal, met een goed
gesprek. Het is bedoeld voor gemeenteleden
vanaf 70 jaar.

Wie heeft er behoefte aan een
rouwgroep?

Na de vorige oproep in het Noorderkwartier, zijn
er drie aanmeldingen binnengekomen. Dat is
(nog) te weinig voor een echte ‘groep’.
Daarom opnieuw de vraag: wie heeft er behoefte
aan een rouwgroep? Het maakt niet uit wie je
verloren hebt en hoe lang het geleden is. De
enige voorwaarde is dat je bereid bent om te
delen, te vertellen en te luisteren.
Een rouwgroep is een praatgroep voor mensen
die een dierbare aan de dood verloren hebben.
De deelnemers zijn lotgenoten, die hun verhaal
over verlies en rouw willen delen én bereid zijn
om naar de verhalen van andere rouwenden te
luisteren. De gespreksleider begeleidt de
gesprekken.
Onderwerpen van gesprek kunnen zijn: Wat zijn
moeilijke momenten voor je sinds het overlijden,

Overleden
en hoe ga je er mee om? Hoe gedenk je de
overledene? Wat biedt troost; en wat niet?
Het zal gaan om vier tot zes bijeenkomsten in de
middag.
Mocht je belangstelling hebben, laat het me
weten. Ik maak dan een afspraak voor nadere
kennismaking.

Bloemschikken Floriade

vanaf 14 april 2022
Bloemschikkers in Haarlem-Noord en
Spaarndam: wil je meedoen met bloemschikken
tijdens de Floriade in Almere? De Tiny Church van
de Protestantse Kerk zoekt nog bloemschikkers.
Kijk voor meer informatie op:
www.protestantsekerk.nl/nieuws/
bloemschikkers-gezocht-voor-de- oriade/

Bedankjes
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Hartelijk dank voor de kaarten en brieven die ik
heb ontvangen tijdens mijn verblijf op de
Revalidatieafdeling van Schoterhof. Ook ds.
Mirjam Vermeij bedankt voor de bezoeken.
Hartelijke groeten van
Ria van der Sluis-Wijnja

Op 22 januari is op 60-jarige leeftijd overleden,
de heer H.Koerten, Meeuwenstraat 4, 2025 ZC
Haarlem
Op 28 januari is op 84-jarige leeftijd overleden,
de heer E. Meijer, Herman Gorterstraat 1, 2024JH
Haarlem
Op 30 januari is op 89-jarige leeftijd overleden,
mevrouw C.D. Hoefman-Velthuizen, Plesmanplein
10, 2024 HT Haarlem
Op 11 februari is op 90-jarige leeftijd overleden,
de heer J.J. Visser, Plesmanplein 10, 2024 HT
Haarlem

Van de Kerkenraad
Zinvol bezig zijn in 2022
De Immanuelkerk en de Oude Kerk hebben
verschillende vacatures, we zijn op zoek naar jou.

Bij dit Noorderkwartier vindt u een exemplaar
van de beleidsnotitie van onze kerk voor de jaren
2022 t/m 2026 met de titel ‘Van u is de
toekomst’. De basis van dit rapport is gelegd
tijdens een bijeenkomst van de voltallige
kerkenraad in september 2021. Deze vergadering
was hartverwarmend, inspirerend en
constructief. Inmiddels is deze beleidsnotitie
door de kerkenraad aangenomen als basis voor
het beleid van onze gemeente in de komende
jaren. We hopen dat dit rapport een goede
weergave is van dat wat er leeft in onze
gemeente en dat het een bijdrage mag leveren
aan het bepalen van de richting waarin we
verder kunnen gaan. De kerkenraad buigt zich nu
over de benodigde stappen om de speerpunten
die in de beleidsnotitie genoemd worden verder
uit te werken. We wensen u veel leesplezier en
hopen dat u erdoor geïnspireerd raakt.
Mocht u een bijdrage willen leveren aan de
verdere uitwerking van de genoemde
speerpunten dan horen wij dat heel graag van u.

Meer informatie nodig? Bel met Bert Pinkster:
06 506 58 260 of mail: aht.pinkster@gmail.com

Namens de Kerkenraad
Ilonka Boomsma en Bert Pinkster
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Vacature jeugdouderling
Naast de nu bevestigde jeugdouderling zoeken
we aanvulling voor de jongeren in onze kerk. De
jeugd heeft de toekomst en dat willen we graag
bewijzen.
Vacature ouderling pastoraat
Het pastoraat is de laatste jaren aan het
veranderen onder meer doordat de formatie
predikant/kerkelijk werker is verminderd. De
pastorale zorg wordt naast de predikant ook
door anderen gedragen, we zorgen voor elkaar.
Waarom deze vacatures?
Er zijn mensen die komen en die gaan, dat komt
in iedere organisatie voor.
Wij vragen
Mensen die plezier hebben in het werken voor
de kerk. Mensen met ervaring bij besluitvorming
en meningsvorming, contactuele eigenschappen
is een pre, je kunt goed omgaan met zowel jeugd
als met ouderen, bij voorkeur ben je een actief
kerklid. Zijn er alleen maar ouderen in onze kerk?
Onzin, jongeren zijn ruim vertegenwoordigd in
onze gemeente met alle gevraagde capaciteiten.
De werktijden voor alle functies zijn exibel,
gedeeltelijk in de avond.

College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2022
Aan de actie Kerkbalans 2022 is ruim twee
weken geleden weer een einde gekomen. Er is
ontzettend hard gewerkt met een fantastisch
team van vrijwilligers om door weer en wind
weer een mooi resultaat te behalen voor onze
gemeente. Aan de vraag om weer een ruime
financiële bijdrage aan uw kerk te geven is weer
trouw gehoor gegeven. Hoeveel het
eindresultaat uiteindelijk is geworden kunnen
we helaas nog niet communiceren. Dit heeft
alles te maken met het feit dat alle informatie
nog moet worden ingevoerd in ons systeem. Wel
kunnen wij al voorzichtigheidshalve zeggen dat
het vergelijkbaar is met de jaren hiervoor, en
daar zijn we natuurlijk enorm trots op! Het
uiteindelijk behaalde resultaat zal de komende
weken worden vermeld in de zondagsberichten
en het volgende Noorderkwartier.

Lied voor de veertigdagentijd
Lied 536, vers 1 en 4
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
Tekst: Willem Barnard

Namens het gehele AKB-team, alvast onze
hartelijke dank!

Bijdrage Noorderkwartier
Bij de vraag om een bijdrage voor het ontvangen

De redactie noemt maandelijks de jarigen
vanaf 85 jaar uit onze gemeente. Misschien
kunt u/kun jij deze als gemeentelid eens een
verjaardagskaartje sturen? De redactie wenst
hen allen een goede dag toe en Gods zegen
voor het komende jaar.

Beroepings
commissie

College van
Diakenen

Een aantal maanden geleden zijn we als
beroepingscommissie gestart. Allereerst hebben
we tijd besteed aan kennismaking met elkaar:
wat beweegt eenieder, hoe geloven we, wat
vinden we belangrijk in een predikant. Ook
hebben we ons natuurlijk verdiept in de taken en
verantwoordelijkheden van ons als commissie.

Pollepel: terugblik en volgende

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het
schrijven van een kenschets van onze gemeente,
waar we in detail beschrijven hoe wij met z'n
allen kerk zijn zodat een toekomstig predikant
een goed beeld krijgt van onze gemeente. Ook
hebben we, mede op basis van de pro elschets
vanuit de kerkenraad, een advertentietekst
opgesteld.
Deze documenten vindt u op onze website:
https://kerkpleinhaarlemnoord.nl/vacature/.
De advertentie is ruim een maand lang op
diverse plekken gepubliceerd en we hebben een
bemoedigend aantal brieven mogen ontvangen.
Inmiddels hebben we een selectie gemaakt en
zijn we van start gegaan met de eerste
gespreksronde.
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Met vriendelijke groet,
Anke, Arno, Hendrike, Heske, Jochem, Machteld,
Nanne en Pieter

Op vrijdag 11 februari was er weer een
Pollepelavond. Eindelijk weer zou ik bijna willen
zeggen. Dit keer was er geen werkgroep bereid
gevonden om te koken, maar na een oproep in
de kerk waren er een aantal mensen die mee
wilden helpen met de voorbereiding.
Met vereende krachten kwam er een heerlijke
maaltijd op tafel, met voor ieder wat wils:
heerlijke groentesoep en tomatensoep vooraf,
gemaakt door Plonie van de Velde, fantastisch
lekkere Indiase curry gemaakt door Glynnis
Cooper, en een grand dessert van appeltaart, ijs
en stoofpeertjes verzorgd door Jeroen en Isabel
Kiel. Ook waren er vier tieners die met veel
enthousiasme hielpen bij de voorbereidingen en
de kassa en de bar. Heel veel dank daarvoor
Janna, Tjerk, Mijke en Nynke! Met 27 deelnemers
was het een geslaagde avond en keerde
iedereen voldaan huiswaarts. De volgende
Pollepelavond staat gepland op 20 mei, dus zet
het alvast in uw agenda en mis het niet!
Isabel Kiel

Zeven werken van
barmhartigheid
Geen zware opdracht,
maar luchtig vertolkt.
De veertigdagentijd
staat dit jaar in het
teken van de zeven
werken van
barmhartigheid. Dat is natuurlijk bij uitstek het
werk van de Diaconie: ondersteuning bieden
waar dat nodig is. Dat klinkt soms zwaar, maar
hoeft dat helemaal niet te zijn. In samenwerking
met Kerk in Actie speelt Kees Posthumus samen
met de accordeonist Dirk Overbeek in de dienst
van 20 maart een voorstelling over die zeven
werken, met als titel: alle zeven goed. Een
vrolijke en muzikale voorstelling als alternatieve
viering. Ik heb dit stuk vorig jaar gezien op het
inspiratie-festival op Terschelling en werd er
toen superblij van.
Truus Jonkers

Paasgroetenactie

plaatje paasgroetenactie?
De paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van
de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om
gedetineerden een bemoediging te sturen met
Pasen. Een paasgroet doet goed. Ontvangers
realiseren zich dat er aan hen wordt gedacht.
Op de zondagen 6 en 13 maart kunt u na de
dienst paasgroetenkaarten kopen (1,50 p stuk)
en op deze kaart uw persoonlijke groet schrijven.
De kaarten worden via de PKN in Utrecht
verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in
Nederland als ook in het buitenland.
Doet u ook mee met deze paasgroetenactie?
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Joke Berends

Paasontbijt

Voor heel veel mensen een oude traditie om met
elkaar een feestelijk begin te maken van deze
dag, met alles wat bij een gezellig paasontbijt
hoort. De diaconie nodigt jong en oud uit om te
komen. Geef je op via een inschrij ijst in de hal
of kerkzaal.
1e Paasdag, zondag 17 april
8.45-9.30 uur in de Immanuelkerk
9.00-9.45 uur in de Oude Kerk
Immanuelkerk:
Corrie Germans:
Oude Kerk:
Ada de Vries:
Peter Duval Slothouwer:

525 21 16
537 34 71
(na 18.00 uur)
537 13 60
537 08 02

Uiterste inschrijfdatum: Zondag 10 april

Activiteiten
Immanuelkerk
Mediteren met Etty Hillesum
Let op: start vrijdag 4 maart

In januari 2022 heeft Judith Koelemeijer een
Biogra e over Etty Hillesum gepubliceerd. Deze
jonge joodse vrouw maakte in de oorlogsjaren
een enorme psychische en spirituele
ontwikkeling door. Daarvan getuigt zij in haar
dagboek en brieven op indrukwekkende wijze.
Haar spiritualiteit is niet in een hokje te
stoppen, maar heeft iets universeels. Het is een
levensmoed en levenskracht die geput wordt uit
diepe bronnen en die het opneemt tegen de
inktzwarte werkelijkheid van de Jodenvervolging.
Mediteren met teksten van Etty Hillesum is dan
ook verrijkend, maar ook confronterend. Want
het roept vragen bij je op, die een eerlijk
antwoord verdienen.

ffi

fi

Het leek mij mooi om in de veertigdagentijd met
u te mediteren over fragmenten uit haar
dagboek en brieven. En ik wil u dan ook hartelijk
uitnodigen voor een serie van zes bijeenkomsten
van een uur. Het is de bedoeling dat u voor de
hele serie intekent. We krijgen op elke
bijeenkomst eerst kort informatie over Etty,
vervolgens oefenen we ons in een basishouding
voor meditatie. Daarna mediteren we in stilte
over een tekst. En tenslotte delen we met elkaar
wat we aan haar tekst beleefd hebben.

De bijeenkomsten vinden plaats op zes
vrijdagmiddagen, van 13.30 – 14.30 uur. De data
zijn 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april. De
entreekosten incl. een kopje thee of ko e zijn
voor de hele serie € 20. U kunt zich opgeven via
het Verhalenhuis (www.verhalenhuishaarlem.nl).
Als u dat lastig vindt bel mij dan even (tel. 06
487 97 368). De groep telt minimaal 5 en
maximaal 12 deelnemers, dus wees er snel bij.
Kick Bras

Activiteiten
de Schakel
Dinsdagmiddagsoos 55+
14.15-16.15 uur in de Schakel

Nu er weer meer wordt versoepeld, kunnen we
gelukkig weer beginnen met onze middagen.
Onze volgende data zijn:
8 maart: de man van Anneke Dijkstra, onze
vrijwilligster van de Schakel, komt vertellen over
Haarlem Schoten met fotomateriaal.
22 maart: we hebben een voor-elk-watwilsmiddag.
5 april: we organiseren een kienmiddag.
Graag tot de genoemde data.
Hartelijk groet, Lia Mers
tel. 525 55 00 of 06 249 01 646

Activiteiten
Oude Kerk
Zoals ik in het vorige Noorderkwartier al schreef:
de rommelmarkten gaan door. De laatste drie
zaterdagen van juli en de eerste twee
zaterdagen van augustus. Maar voor die tijd is er
natuurlijk nog heel veel te doen. Met name het
verzamelen van mooie spullen om schuurtjes te
gaan vullen. Daar is heel veel voor nodig, want
vorig jaar was er bijna niets meer over.
Daarom kunt u spullen op de eerste
woensdagmorgen van de maanden april, mei,
juni en juli inleveren bij de Oude kerk. Wij zijn er
dan tot 12 uur om alles aan te nemen. Dus
nogmaals graag op 6 april, 4 mei, 1 juni en 6 juli
spullen inleveren en dan zorgen wij dat er op 16
juli een hele mooie gevarieerde rommelmarkt
kan beginnen. Natuurlijk kan ertussendoor naar
mij gebeld/ge-e-maild worden om op een ander
tijdstip in te leveren.
Ada de Vries
tel. 537 13 60 of ada.de.vries@ziggo.nl

Activiteiten
Verhalenhuis Haarlem
Theaterstuk ‘Friends to be’
Eind februari werd een eerste zeer goed
bezochte Syrische muziekavond gehouden onder
de noemer ‘Samen Dromen’. Deze werd mede
georganiseerd door twee gevluchte Syrische
Haarlemmers die een paar jaar geleden in onze
stad kwamen wonen. De ontmoeting en
verbinding tussen de vele ‘oude en nieuwe’
Nederlanders was hartverwarmend!
Het theaterstuk ‘Friends to be’ trekt deze lijn
door. Een zeer actuele voorstelling, waarbij ‘oost
en west’ elkaar ontmoeten. Wat gebeurt er als
een Arabier een Westerling tegenkomt? Twee
acteurs uit verschillende culturen onderzoeken
of zij vrienden kunnen worden. Echte vrienden
ondanks of juist dankzij alle verschillen die er
zijn. Wat moet er gedeeld worden om elkaar te
verstaan. Om te leren. Hoeveel wijn doe je bij de
(alcoholvrije) wijn?
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De acteurs Nour Mardini en Gerard Venverloo
gaan deze persoonlijke zoektocht aan waarbij zij
ook de vragen stellen, waarvan ze niet zeker
weten of het wel kan. Een voorstelling over
respect, identiteit en de diversiteit van normen
en waarden, gespeeld met de nodige humor en
venijn.

Deze voorstelling is ook zeer geschikt om met
jongeren van 12 tot en met 18 te komen bekijken.
De spelers gaan na a oop de dialoog aan met
het publiek. ‘Friends to be’ is daarmee ook
aanzet tot discussie en uitwisseling.
dinsdag 15 maart, 14.00 uur
vrijdag 18 maart, 20.00 uur
Toegang €10
Reserveren: verhalenhuishaarlem.nl

Bij deze Noorderkwartier vindt u ook weer de
halfjaarsbrochure met activiteiten in
Verhalenhuis Haarlem. Niet alleen de kerk maar
ook het Verhalenhuis heeft twee turbulente
jaren achter de rug waarbij vele keren de
bezoekers protocollen moesten worden
aangepast aan de nieuw ontstane situatie.
Vooral de activiteiten met veel bezoekers zoals
de koorconcerten konden helaas niet
plaatsvinden, maar andere activiteiten konden
gelukkig toch doorgaan door het gebruik van de
grote kerkzaal van de Immanuelkerk. Vele
tientallen verplaatsingen en helaas ook enkele
annuleringen verder kunnen we nu weer volledig
open zonder beperkingen. Ik durf wel te stellen
dat we er sterker uitkomen omdat we de
afgelopen jaren vele nieuwe contacten voor
verhuur en cultuur hebben kunnen leggen!
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Tot de zomervakantie hebben we een vol en
afwisselend programma met zingevende
lezingen, lms, concerten en theatervoorstellingen voor jong en oud.
Mediteren met Etty Hillesum van Kick Bras, de
nieuwe cursus Verlieskunst, theatervoorstelling
Friends to be en loso e café’s over Socrates en
Sartre, het is slechts een heel kleine greep uit
de lange lijst. We hopen dat er weer iets moois
voor u bij zit en dat u Verhalenhuis Haarlem ook
wilt ondersteunen als gemeentelid door een
keer te komen.
Arno v.d. Vuurst de Vries

We zijn op zoek naar een:
Beheerder (parttime)
voor het beheer van de Dorpskerk Santpoort
Noord
Belangrijkste werkzaamheden: sleutelbeheer,
bijhouden van de agenda, het coördineren van
het zalengebruik, verrichten van of toezicht
houden op (klein) onderhoud en het
voorbereiden van de kerkzaal en doordeweeks
kosteren bij bijzondere diensten. Ook contacten
met externe verhuurders inclusief verzorgen van
de facturatie en toezicht op het gebruik, hoort
bij de taken. Belangrijkste eisen die aan de
functie gesteld worden zijn: zelfstandig kunnen
werken en goed communiceren. Het gaat om een
betrekking van 0,2 fte op jaarbasis. Ook 50plussers worden uitgenodigd om te solliciteren.
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de regelingen
in de PKN.
Nadere informatie kan worden verkregen bij dhr.
Gerrit Out, tel. 06 290 47 097, voorzitter van het
College van Kerkrentmeesters, e-mail:
cvkvoorzitter@pg-spvb.nl

buiten onze gemeente
Wereldgebedsdag
4 maart 2022

Al minstens 50 jaar wordt er in
Haarlem Noord op de eerste
vrijdag in maart een
wereldgebedsdagviering
gehouden. Zelf heb ik in de Immanuelkerk, in
Schoterhof en in de Adelbertuskerk aan
vieringen meegewerkt. Het groepje vaste
bezoekers werd steeds kleiner, maar we hebben
altijd met veel plezier de viering voorbereid en
jne samenkomsten gehad. De thema's en de
uitwerking daarvan werden door vrouwen uit de
hele wereld aangereikt. Telkens vanuit een ander
land. Bekende en vaak minder bekende landen.
Op de eerste vrijdag van maart wordt 24 uur lang
over de hele wereld met deze vrouwen gebeden
en gezongen. De afgelopen twee jaar zijn de
vieringen voor het eerst online uitgezonden. Al
jaren twijfelen we of we er nog mee door zullen
gaan en steeds was het antwoord: Ja! Omdat het
nu mogelijk is de viering thuis online te volgen,
hebben we toch besloten geen aparte viering
meer te organiseren. Het gebed kan zo nog
steeds door blijven gaan. De link is te vinden op
de website van de Wereldgebedsdag. Wij kijken
terug op mooie zinvolle vieringen, in
verbondenheid met mensen wereldwijd.
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Namens de voorbereidingsgroep,
Truus Jonkers
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Activiteiten
Ko e en koek voor Aanloopcentrum
Uit alle hoeken van onze stad weten
Haarlemmers de Nieuwe Groenmarkt opnieuw te
vinden. Stem in de Stad, een huis waar mensen
altijd welkom zijn, hoe dan ook, waar een
bemoedigend woord en hartelijkheid is naast
een kop ko e. “Vertel je verhaal, vertel wat je
bezighoudt! Ik luister.” Bij Stem in de Stad is
gelukkig het Aanloopcentrum weer geopend.
Het Aanloopcentrum noemen we graag het
kloppend hart van Stem in de Stad. En om dat
hart kloppend te houden hebben we de
aanhoudende stroom van lterko e-donaties
ontzettend nodig. Voor alle donaties zijn we
ontzettend dankbaar en we hopen dat
u lterko e en koekjes kunt blijven verzamelen
voor onze gasten. Als u een en ander verzameld
heeft en wilt doneren, neem dan contact op
met info@stemindestad.nl of tel. 534 28 91.
U kunt ook uw ko e en koek inleveren in de
daarvoor bestemde doos in de keukens van
beide kerken. Een hartelijke groet en alvast veel
dank namens medewerkers en gasten.
Annie van den Bogaardt, Managementassistente

Veilige omgeving
De afgelopen weken kreeg ik van allerlei
instanties informatie toegestuurd over veiligheid
en vooral onveiligheid in relaties: in de kerk, op
de werkvloer, thuis, op school... Er is nu veel
aandacht voor veiligheid na de berichten over
misstanden achter de schermen bij tvprogramma The Voice, bij voetbalclub Ajax en bij
politieke partij PvdA.
Dat raakt mij behoorlijk, merk ik. Uit de verhalen
wordt duidelijk dat mensen (én kinderen) soms
al lange tijd in een moeilijke, onveilige situatie
verkeren. Aandacht voor ongewenst en gewenst
gedrag is en blijft daarom hard nodig.
Ongewenst gedrag heeft veel gezichten: van
seksueel grensoverschrijdend gedrag
(ongewenste intieme handelingen, aanranding,
verkrachting) tot verbale intimidatie, pesten,
mishandeling en buitensluiten. Leeftijd doet er
niet toe: kinderen en volwassenen krijgen er
mee te maken.
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Ken je of ben je iemand die te maken heeft met
grensoverschrijdend gedrag, of ervaar je
onveiligheid, op het werk, thuis, sportclub,
school etcetera, dan kun je terecht bij mensen
van de volgende instanties:

•
•

•

•

•

Acute noodsituatie? Bel 112.
Luisterlijn.nl - soms wil je je verhaal kwijt en
er is niemand om mee te praten. Dan is er de
Luisterlijn, 24/7. Ga naar www.deluisterlijn.nl,
of bel 088 0767 000. De chat-mogelijkheid is
dagelijks van 10-22 uur beschikbaar, of stuur
een e-mail: ehulp@deluisterlijn.nl.
Kindertelefoon - Kinderen en tieners van 8-18
jaar kunnen altijd terecht bij de
Kindertelefoon: www.kindertelefoon.nl, tel.
0800-0432. Jullie kunnen anoniem bellen of
chatten en er is een forum met
leeftijdsgenoten.
Meldpunt seksueel misbruik in de kerk
(SMPR) – biedt eerste opvang bij seksueel
misbruik in pastorale relaties. Van maandag
t/m vrijdag (9-17 uur) te bereiken via 030-303
85 90 of info@smpr.nl.
Fier.nl – is 24/7 bereikbaar in noodsituaties
van (onder andere) huiselijk geweld en
kindermisbruik: 088 2080 000 (www. er.nl).

Mirjam Vermeij

Jarig
De redactie noemt maandelijks de jarigen vanaf
85 jaar uit onze gemeente. Misschien kunt u ze
als gemeentelid eens een verjaardagskaartje
sturen? De redactie wenst hen allen een goede
dag toe en Gods zegen voor het komende jaar.

24-03

02-03

01-04

03-03
05-03
05-03
06-03
10-03
14-03
14-03
18-03
18-03
20-03
21-03
23-03
24-03

Mevr. A. van de Wetering (88)
Nieuwe Gracht 2/15, 2011 NE
Mevr. C.J. Koster (85)
Lansiersstraat 25, 2023 GA
Mevr. F. Bouwes (94)
Gerrit van Heesstraat 17, 2023 EL
Mevr. A. van Ekeris-Groenewoud (91)
Jacques Perklaan 67, 2024 JR
Mevr. G. van Laar – Leendertse (85)
Pegasusstraat 90 RD, 2024 VS
Mevr. C.H. Hut-Nonnekens (93)
Scheldestraat 101-137, 1972 TL IJmuiden
Dhr. G.C. IJzerman (95)
Henri Borelstraat 3, 2024 HG
Mevr. B. Nierse-Meijer (96)
Willem Klooslaan 52, 2024 JP
Mevr. J. Selhorst-Bouman (91)
Karel Doormanlaan 40, 2024 HM
Dhr. C.E. van Eeden (90)
Rijksstraatweg 718, 2026 RK
Mevr. A. Wolters-Groothof (85)
Pijnboomstraat 18, 2023 VS
Dhr. J.J. Overbeek (91)
Sint-Jorisveld 41, 2023 GD
Mevr. P. van de Velde-Qualm (85)
Dokter W. Nijestraat 12, 2064 XC
Spaarndam
Mevr. J. Poederbach-Gringhuis (86),
Patrimoniumstraat 18, 2021 CP

26-03
28-03

01-04
02-04

Mevr. A.J.C. Loozekoot-Derksen (87)
Vondelweg 374, 2026 BC
Mevr. J.M. de Vries-van Zeeland (89)
Radboudstraat 29, 2025 BJ
Dhr. E. Bonstra (86)
Lansiersstraat 25, 2023 GA
Mevr. A.C. Kasper-van der Kort (85)
Generaal Joubertstraat 58, 2021 XD
Mevr. D. van Camerijk-Mons (93)
Herman Gorterstraat 1 K 225, 2024 JH
Dhr. P.M. Kooij (85)
Marnixstraat 42, 2023 RE

Poëzie

aan de buitenkant

De poëziebijdrage van Leny Deurloo staat op de achterkant van het Noorderkwartier.
Het gedicht ‘De plek’ is klein maar niet simpel, soms moet je een gedicht herlezen.
Het is een gedicht vol in beweging: van opstappen om iets te bereiken, maar ook
kijken, anders kijken dan je gewend bent, en om alles bij het oude te laten moet
je loslaten. Er is hier, en nu, en tijd, die voor je ligt, iedere dag is een oefening
van het leven voor sterfelijkheid. Het gedicht is van Herman de Coninck.
Warme groet, Leny
Wil je meer luisteren? In het programma Dichtwerk ga ik verder met dit thema:
www.radiobloemendaal.nl. Leny Deurloo, E-mail: lenydeurloo@gmail.com

Kopij
Kopij volgende Noorderkwartier
uiterlijk donderdag 17 maart
Heske Pohlmann
Vergierdeweg 118 (2026ZG), 06 462 15 006
Marlies Zonneveld
Generaal Spoorlaan 121 (2025NA),
06 373 76 518
Beide redacteuren zijn te bereiken via
noorderkwartier@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Digitale versie Zondagsberichten

U kunt zich aanmelden voor een digitale versie
van de Zondagsberichten. U ontvangt hem dan
voortaan wekelijks per e-mail:
zondagsberichten@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Melding van een persoonswijziging

Bij geboorte, huwelijk, verhuizing of overlijden
krijgt de kerk geen bericht meer van de
burgerlijke overheid. Het kerkelijk bureau wil
graag weten wanneer er wijzigingen optreden in
uw persoonlijke- of gezinssituatie. U kunt deze
wijzigingen doorgeven door te mailen naar
kerkelijkbureau@kerkpleinhaarlemnoord.nl
of ze schriftelijk te (laten) bezorgen op het
Kerkelijk Bureau, Van Egmondstraat 7, 2024 XL
Haarlem, of te bellen op donderdag van
9.30-12.00 uur naar 023 - 52 52 116.

Overweegt u uw huis te verkopen en wilt
u weten wat uw woning nu écht waard is?
Neem contact op met één van de
van Huizenstede voor een vrijblijvende
waardebepaling.

HUIZENSTEDE MAKELAARS
TIMON HOGERVORST
BRENDA SANDBERGEN
023 526 40 60
info@huizenstede.nl
www.huizenstede.nl

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.
Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.
Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

De plek
Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
thuis opstappen, maar ook uit manieren kijken.
Er is niets te zien, en dat moet je zien
om alles bij het zeer oude te laten.
Er is hier. Er is tijd
Om onvermogen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid.
Herman de Coninck

Fietspad Kennemerduinen

