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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     Tel. 06 141 51 014 
E-mail: dsmvermeij@gmail.com 

Kerkenraad  
E-Mail: scriba@kerkpleinhaarlemnoord.nl 
Voorzitter: Ilonka Boomsma     Tel. 023 527 37 13 
Scriba: Bert Pinkster      Tel. 06 506 58 260 

Diaconie  
E-Mail: isabel.kiel@kerkpleinhaarlemnoord.nl  
Contact regio Noord: Isabel Kiel, secretaris   Tel. 06 104 48 105 
Contact regio Zuid:     Truus Jonkers, voorzitter   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 



Eentje is genoeg 

Uil vliegt door het bos als hij Mol tegenkomt 
met een kaars. 
‘Waar ga je naartoe?’ vraagt Uil. 
‘Ik ga naar de oude eik’, zegt Mol. ‘Vanavond 
vieren we daar het kerstfeest met iedereen die 
maar wil komen.  
Kom je ook?’ 
‘Graag’, zegt Uil. ‘Ik heb alleen geen kaars’. 
‘Dat hoeft ook niet, zegt Mol. ‘Eentje is genoeg.’ 
‘Eentje is genoeg?’ Uil barst in lachen uit. ‘Dat 
kan toch niet? Het is daar heel groot en heel erg 
donker.’ 
‘Zeker weten dat één genoeg is’, zegt Mol. ‘Let 
maar op.’ 
Die Mol, denkt Uil. Verwacht dat hij een heel 
feest kan verlichten met maar één kaars.  
Die avond vliegt Uil naar de oude eik. Het is er 
druk en gezellig. 
En er staat inderdaad maar één kaars, waar 
iedereen omheen zit. 
‘Wow’, zegt Uil. ‘Je hebt gelijk, Mol. Wat geeft 
dat ene vlammetje veel licht!. Het reikt zelfs tot 
voorbij de bosjes!’ 
‘Zie je nou wel, zegt Mol. ‘Kom je erbij zitten? 
Schaap gaat het kerstverhaal vertellen.’ 

Uit ‘Open Deur’ kerst 2021  
Beeld en tekst: Iris Boter, schrijver en illustrator 
(www.irisboter.nl) 

Afscheid nemen 

is met zachte vingers 

wat voorbij is dichtdoen 

en verpakken 

in goede gedachten der herinnering 

is verwijlen bij een brok leven 

en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde 

Afscheid nemen 

is met dankbare handen weemoedig meedragen 

al wat waard is niet te vergeten … 

Is moeizaam de draden losmaken 

en uit het spinrag der belevenissen loskomen 

en achterlaten 

en niet kunnen vergeten. 

  

                 Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

Meditatie

http://www.irisboter.nl


Kerkdiensten 

   Immanuelkerk

Actuele informatie en de link naar de kerkdienststream vindt u op kerkpleinhaarlemnoord.nl 

Datum Aanvang Voorganger         Bijzonderheden 

05-12 10.00 uur  ds. Gerrit van Reeuwijk (Alkmaar)  2e Advent Heilig Avondmaal 
12-12 10.00 uur nog niet bekend 3e Advent Doopdienst 
19-12 10.00 uur ds. Christien Dekker (Amsterdam) 4e Advent 
24-12 17.00 uur Kinderkerstfeest ‘Lichtjes in het duister’ Groot Haarlems Kinder Kerstkoor 
24-12 22.00 uur ds. Mirjam Vermeij Jongerenkerst InBetween o.l.v. Annelies Kole 
25-12 10.00 uur ds. Mirjam Vermeij 1e kerstdag  
26-12 geen dienst alleen dienst in de Oude Kerk  
02-01 10.00 uur nog niet bekend 
09-01 10.00 uur  nog niet bekend 
16-01 10.00 uur nog niet bekend 
23-01 10.00 uur  nog niet bekend 
30-01 10.00 uur nog niet bekend 



Kerkdiensten 

   Oude Kerk

Datum Aanvang Voorganger                                      Bijzonderheden 

05-12 10.00 uur  Theo Hop 2e Advent m.m.v. Marijke Admiraal 
12-12 10.00 uur Anton Rolfus (Oud Beijerland) 3e Advent 
19-12 10.00 uur Johan van Eijsden (Driebruggen) 4e Advent 
24-12 20.00 uur ds. Christien Dekker (Amsterdam) kerstavond 
25-12 10.00 uur nog niet bekend 1e kerstdag  
26-12 10.00 uur  nog niet bekend 2e kerstdag Immanuelkerk gesloten  
02-01 10.00 uur nog niet bekend 
09-01 10.00 uur  nog niet bekend 
16-01 10.00 uur nog niet bekend 
23-01 10.00 uur  nog niet bekend 
30-01 10.00 uur nog niet bekend 

   Schoterhof

We hopen dat de diensten in Schoterhof doorgaan. Ze zullen dan waarschijnlijk zonder bezoekers van buiten 
zijn, maar mogelijk vervallen deze diensten. Zie voor actuele mededelingen de Zondagsberichten. 

Datum Aanvang Voorganger 

05-12 19.00 uur mw. Loes de Jong 
19-12 19.00 uur dhr. Teun Cabaret 



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.  
05-12 Karin Gouverneur 06 101 62 8216 
12-12 Dirk Peters 06 424 48 880 
19-12  Corrie Germans  537 34 71 
24-12 Isabel Kiel 06 104 48 105 
24-12 Truus Jonkers  525 20 19 
25-12 Coralie de Clercq  526 21 91 
26-12  Geen dienst in de Immanuelkerk 
02-01 Dirk Peters 06 424 48 880 
09-01 Dirk Peters 06 424 48 880 
16-01 Dirk Peters 06 424 48 880 
23-01 Dirk Peters 06 424 48 880 
30-01 Dirk Peters 06 424 48 880 

Oude Kerk 
U kunt bellen met: 
05-12 Douwe Rozendal  537 24 27 
12-12  Ko Plooij 537 81 93 
19-12 Piet van Reeuwijk  539 15 40 
24-12  Ada de Vries  537 13 60 
25-12 Ada de Vries  537 13 60 
26-12 Ada de Vries 537 13 60 
02-01 Ada de Vries  537 13 60 
09-01 Ada de Vries  537 13 60 
16-01 Ada de Vries  537 13 60 
23-01 Ada de Vries  537 13 60 
30-01 Ada de Vries  537 13 60 



 

Bij de diensten 

   

Kinderkerstfeest ‘Lichtjes in het 
duister’ 

Kinderen in en buiten de Immanuelkerk bereiden 
in deze periode naar Kerstmis toe de 
Kerstmusical voor. Een inspannend en prachtig 
project! Op vrijdag 24 december om 17.00 uur 
wordt ook dit jaar deze prachtige kerstmusical 
uitgevoerd door de kinderen van de kinderkerk, 
waarbij de liedjes worden gezongen door het 
bijna veertig leden tellende Groot Haarlems 
Kinder Kerstkoor. Omdat we nog niet de actuele 
covidsituatie kennen rond kerst, zal op 
www.kerkpleinhaarlemnoord.nl worden 
vermeld hoe u kaartjes kunt reserveren voor dit 
kinderkerstfeest. 

Dit jaar spelen we de gloednieuwe kerstmusical 
‘Lichtjes in het duister’. Als de herders in het 
veld horen dat er een kindje is geboren dat hen 
gelukkig zal maken, weten ze niet hoe snel ze de 
ster moeten volgen. Ze hebben altijd al gelukkig 
willen zijn. Maar dan opeens is de ster 
verdwenen. Hij zal toch niet gevallen zijn?! De 
herders gaan op zoek naar de ster, maar ze zijn 
bang in het donker. Onderweg ontmoeten ze 
zwervers, vuurvliegjes en de drie koningen. Elke 
ontmoeting is eerst spannend, maar blijkt dan 
heel leuk te zijn. De herders zijn te druk om daar 
lang bij stil te staan. Pas als ze het kindje 
gevonden hebben, zullen ze gelukkig zijn, 
denken ze… 

http://kerkpleinhaarlennoord.nl/


 

Bij de diensten 

   

4e Haarlemse Jongerenkerstnacht 

‘The world we created’ is de titel van de 
Jongerenkerstnacht op vrijdag 24 december om 
22.00 uur in de Immanuelkerk. Reken niet op 
pasklare antwoorden deze avond! We stellen 
vooral veel vragen. Zoals: of we nog wat van the 
world kunnen maken? Of van het klimaat, van 
ons eigen leven? Hoe dan? En dat verhaal over 
het kind in die kribbe, helpt dat ons nog? 
Jongeren zijn van harte welkom, en ook de 
mensen die zich jong voelen … InBetween zingt, 
met solisten en enthousiaste musici! Vanaf 
21.30 uur kun je al binnenkomen voor lekkere 
warme chocola of glühwein. Kom en create! 
Om u op de hoogte te kunnen houden van de 
Covidmaatregelen, is het dit jaar belangrijk dat u 
gratis kaartjes reserveert via 
www.kerkpleinhaarlemnoord.nl. Hartelijk dank! 

Peuterkleuter kerst uitgesteld 

Met pijn in ons hart hebben we de peuterkleuter 
kerstmusical ‘Jozef en het Kerstkind’ opnieuw 
een jaar moeten verplaatsen. We vonden het 
gezien alle ontwikkelingen niet verantwoord 
voor spelers en publiek om zo dicht op elkaar te 
zitten en met zoveel mensen tegelijk in een 
kleine ruimte te zijn. Dit jaar dus geen 
kerstmusical voor de allerkleinsten, maar 
volgend jaar op zaterdag 17 december 2022 doen 
we een nieuwe poging! 

4e 
Haarlemse Jongeren 

Kerstnacht 

Live muziek en 
 vanaf 21.30 u. 
   warme choco  
      en glühwein  

24 december 
22.00 uur - Immanuelkerk 

'The world we created’ 

http://kerkpleinhaarlemnoord.nl/


 

Bij de diensten     

   

Advent 

De tijd van Advent begint, in kerkelijk opzicht, 
vanaf 28 november. We kijken uit naar het Licht 
dat doorbreekt in de donkere, sombere dagen 
van het jaar en in het leven van veel mensen. 
Het glorialied wordt tot aan Kerstmis niet 
gezongen. Zo komt er een zekere ingetogenheid 
in de dienst en wachten we op wat komen gaat. 

Op 5 december is in beide kerken een viering 
met de Maaltijd van de Heer – dat verbindt ons 
over de kerkmuren heen. 

Op 12 december zal in de Immanuelkerk Yaël 
Margaretha Maria Bras gedoopt worden. Zij is de 
dochter van Paul en Lara Bras-Knapen, die sinds 
enkele maanden wonen in Velserbroek en zich 
bij onze gemeente hebben aangesloten.  

Het Immanuelkoor zingt op Eerste Kerstdag in 
de Immanuelkerk – hun eerste optreden sinds 
maart 2020. In januari 2021 moesten zij afscheid 
nemen van dirigent Rob van den Eijkhof. Nu 
dirigeert Jasper Swank het koor. 
We gaan er vanuit dat de kerkdiensten door 
kunnen gaan, ondanks de nieuwe beperkingen 
vanwege corona. Uiteraard houden we u via de 
Zondagsberichten en e-mail op de hoogte. 

Adventslied, lied 439 vers 1, 2  

Verwacht de komst des Heren,  

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld  

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard,  

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven  

vraagt toegang tot ons hart.  

Bereid dan voor zijn voeten  

de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten,  

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, - bekeer u nu,  

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen  

tussen uw heer en u.  

tekst: Valentin Thilo 
vertaling: Ad den Besten 



 

Uit Verhalenhuis Haarlem –  
Voltooid leven  

Wat hebben Verhalenhuis en voltooid leven met 
elkaar gemeen?  
Dat het een onderwerp is waarover zinvol 
gesproken kan worden.  

Dat gebeurde op dinsdag 9 november. Een avond 
met een lange aanloop: ds. René van der Rijst 
had Hilje Wind (geriater in het Spaarne 
Gasthuis) gevraagd over dit onderwerp te 
spreken in 2020. En toen kwam corona, en werd 
de bijeenkomst twee keer uitgesteld. 
  
Het onderwerp is belangrijk. Zo kwamen Hilje 
Wind, Mirjam Vermeij en twaalf deelnemers bij 
elkaar om de gedachten te vormen over voltooid 
leven. Hilje opende de avond met heldere 
definities over voltooid leven, palliatieve zorg en 
euthanasie en de wetgeving op dit punt. Daarna 
kwam het gesprek zonder probleem op gang met 
stellingen over voltooid leven. De deelnemers 
vertelden volop over hun ervaringen, hun 
persoonlijke standpunten, de moeite met de 
huidige praktijk en hun wensen over het 
levenseinde. Aan het eind van de avond was er 
nog genoeg te bespreken.  

De deelnemers vonden het prettig om heldere 
informatie te krijgen. Ook vonden ze het fijn dat 
er openheid van gesprek was, zodat een ieder 

zijn of haar gedachten kon vormen. En dat was 
precies het doel van deze avond. 
Het onderwerp voltooid leven is nog niet klaar, 
niet in politiek, maatschappelijk, sociaal én 
religieus opzicht. Het is een gevoelig, prachtig 
en zingevend onderwerp. Volgend jaar weer?  

Mirjam Vermeij 

Pastoralia



Wij gedenken…… 
Bauke Hendrikus (Han) Jongsma, 23 juli 1932 – 
3 november 2021 
Na een verblijf van vier maanden in verpleeghuis 
Overspaarne is Han Jongsma in de vroege 
ochtend van 3 november overleden aan een 
zware longontsteking. Han was al enige jaren 
dementerend en voor zijn vrouw Janny was de 
verzorging van Han thuis helaas niet langer 
mogelijk.  

Han genoot van het zingen bij het Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden. Hij was actief in de 
Immanuelkerk en in Schoterhof. Hij maakte jaren 
deel uit van de drukploeg in de kerk en reed op 
de Schoterhofbus. 

Samen met Janny was hij 13 jaren kerkvrijwilliger 
in Schoterhof. En het is vooral daar waar ik Han 
en Janny leerde kennen als zeer toegewijd. Ik 
heb nooit tevergeefs een beroep op hen gedaan. 
De bewoners kenden Han als zorgzaam en 
attent. In de kerkdienst in Schoterhof op zondag 
7 november 2021 hebben we Han herdacht. Bij 
het ophalen van herinneringen bleek dat zijn 
gulle, vriendelijke lach de bewoners altijd 
bijgebleven is.   

Herinneringen werden ook opgehaald tijdens de 
uitvaartdienst op maandag 8 november 2021. In 
een volle kerk (op 1,5 m afstand) hebben we 
afscheid van Han genomen.  
Thema voor de dienst: ‘Blijf bij mij’. 

Blijf bij me want de dag versmalt, nog even en 
de nacht zal het licht verjagen. Blijf bij me als je 
kunt, help me het zwart te verdragen. Hou de 
nacht met me uit, zing me liedjes van liefde, 
vertel me verhalen van licht, en als je kunt: dat 
na de nacht de morgen komt.  

In het volle vertrouwen dat hij de nacht door de 
nieuwe morgen in zal gaan is Han gestorven. Dat 
hij mag rusten in vrede en staan in licht.  
Onze gedachten en onze gebeden willen zijn bij 
Janny, de kinderen, klein- en achterklein-
kinderen. Wij wensen hen sterkte bij dit verlies.  

Lidy Schutten 

Hilly (Hilligje) Beijerbergen van Henegouwen-
Pluim, 30 maart 1927-29 oktober 2021. 
Op 29 oktober overleed, na een periode van 
ziekte, Hilly Beijerbergen van Henegouwen-
Pluim. Ze is 94 jaar geworden. 
Ze werd geboren in Zwartsluis en verhuisde al 
snel met haar ouders naar Spaarndam toen haar 
vader ging werken op de scheepswerf. 
  
Kort na de Tweede Wereldoorlog leerde ze haar 
man Johan Beijerbergen kennen. Ze trouwden en 
kregen vier kinderen: Ada, Ferna, Andries en 
Remmelt. Johan had een winkel voor fournituren 
aan de Spaarndammerdijk, nog van zijn ouders. 
Later begon Hilly een winkel in mode. Het 
gezinsleven werd bepaald door het ritme van de 

Pastoralia



winkel. Klantvriendelijkheid was belangrijk en 
daar moest iedereen in het gezin aan 
meewerken.  

Haar man Johan overleed op 56-jarige leeftijd in 
1978. Dat was een groot verlies. Hilly bleef aan 
de Spaarndammerdijk wonen, deed mee in het 
dorpsleven en bridgete graag. Ze had lange tijd 
een relatie. Twee kinderen emigreerden naar 
Spanje en Hilly verbleef in de winter 
maandenlang bij hen. Haar kleinkinderen waren 
welkom bij haar in Spaarndam; het was er 
gezellig en ze deden samen spelletjes. Hilly 
hield heel veel van haar gezin. 

Hilly was actief in de Oude Kerk en zong 
jarenlang mee in de Cantorij Spaarndam. Voor de 
braderie tijdens de kunstmarkten in de zomer 
kookte ze heerlijke mosterdsoep die altijd 
schoon op ging. In de laatste jaren van haar 
leven werd haar kring kleiner. Na een beroerte 
moest ze haar bezigheden opgeven, het spreken 
werd moeilijker. Dankzij de goede zorg van het 
Wijkteam, vrienden, dorpsgenoten en familie 
kon Hilly tot haar overlijden thuis blijven. 
Tijdens de afscheidsdienst werd ‘Daar ruist langs 
de wolken, een lief’lijke Naam’ gespeeld, één van 
Hilly’s lievelingsliederen.  

Dat zij nu mag rusten in vrede, bij de lief’lijke 
Naam die ‘zoeter en beter voor ’t hart’ is. 

Mirjam Vermeij 

Op 29 oktober is op 94-jarige leeftijd overleden, 
mevrouw H. Beijerbergen van Henegouwen-
Pluim, Spaarndammerdijk 96,2063 JX Spaarndam  

Op 31 oktober is op 90-jarige leeftijd overleden, 
de heer R. Wit, Keizer Wilhelmstraat 1, 1975 EA 
IJmuiden  

Op 3 november is op 89-jarige leeftijd overleden, 
de heer B.H. Jongsma, Lansiersstraat 25, 2023 GA 
Haarlem  

Op 5 november is op 85-jarige leeftijd overleden, 
mevrouw T. Dolstra, de Geusplein 3, 2064 WG 
Spaarndam  

Op 6 november is op 98-jarige leeftijd overleden, 
mevrouw W. Kleinlooh-van Reeden, Plesmanplein 
10, 2024 HT Haarlem  

Op 14 november is op 97-jarige leeftijd overleden, 
mevrouw H. Engelse-van Egmond, Plesmanplein 
10, 2024 HT Haarlem 

Pastoralia     Overleden



 

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.

Nieuwsbrief van de 
Beroepingscommissie 
 
Beste gemeenteleden, 
We zijn dankbaar dat de te nemen stappen voor 
het beroepen van een nieuwe predikant zo 
voorspoedig verlopen. In dit proces zijn al een 
paar stappen gezet.  

In recente Zondagsberichten en via het 
Noorderkwartier hebben wij u geïnformeerd over 
de samenstelling van de beroepingscommissie.  
De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering 
besproken dat een nieuwe predikant goed 
geïnformeerd moet worden over het reilen en 
zeilen van beide kerken. De vertegenwoordiging 
van de Oude Kerk in deze commissie vonden we 
toch te beperkt. Wie kan een nieuwe predikant 
betere informatie geven over de kerk en haar 
gemeenteleden dan een reguliere bezoeker van 
de Oude Kerk? Unaniem is daarom besloten om 
de commissie uit te breiden met Machteld Duval 
Slothouwer. Hiermee is de commissie compleet. 

De volgende stap was het opstellen van een 
profielschets voor een nieuwe dominee want de 
commissie kan haar werk niet doen als zij niet 
weet waar ze naar op zoek is.  
De kerkenraad speelde hierbij, namens u, een 
grote rol en aan inspiratie heeft het niet 
ontbroken.  
Dit is de tekst van de profielschets geworden: 

Profielschets predikant Protestantse 
Gemeente Haarlem-Noord en 
Spaarndam (v/m) 

De Protestantse Gemeente van Haarlem-Noord 
(Immanuelkerk) en Spaarndam (Oude Kerk) is 
een levendige, relatief jonge, open-denkende en 
dynamische geloofsgemeenschap. Wij geloven 
dat het in ons leven op de een of andere manier 
altijd gaat over ‘licht’, over ‘aanvaard zijn’, over 
de levenslange oefening ‘naaste te zijn’ en over 
‘opstaan en leven’. Daarbij zoeken we altijd met 
ruimte voor verschillende inzichten naar de 
betekenis van het geloof en spiritualiteit voor 
ons en de wereld van nu. Dat geven we onder 
meer vorm door speciale aandacht te geven aan 
projecten voor kerkelijke vernieuwing. 

Binnen onze gemeente staat de eredienst 
centraal. Zowel in de Immanuelkerk in Haarlem, 
als in de Oude kerk in Spaarndam is er elke 
zondag een dienst. Bij de erediensten is er 
regelmatig muzikale ondersteuning. De dienst in 
de Immanuelkerk wordt altijd online 
uitgezonden dankzij een grote groep jonge 
technici. Binnen beide kerken zijn veel 
gemeenteleden actief. Er is sprake van een open 
communicatie, eigen verantwoordelijkheid, 
snelle besluitvorming en een pragmatische 
aanpak.  

                                 >> 

Van de Kerkenraad



Het lopende kerkelijk vernieuwingsproject 
Verhalenhuis Haarlem is eind 2017 van start 
gegaan. Met zingevende activiteiten zoals 
muziek, theater, film en filosofie, jeugdfilm en 
jeugdtheater proberen wij de kloof te dichten 
tussen kerk en samenleving. Inmiddels is het 
aantal activiteiten, mede door diverse 
samenwerkingsvormen met sociale partners uit 
de buurt, uitgegroeid van 30 naar meer dan 200 
activiteiten per seizoen en meer dan 9000 
bezoekers waarvan een groot deel van buiten 
onze kerk. 

Speerpunten waar we ons de komende tijd mee 
bezig willen houden zijn het pastoraat, het 
jeugdwerk en de samenwerking tussen de beide 
kerken van onze gemeente. 
Wat betreft het eerste: gemeenteleden hebben 
op dit moment een taak in het pastoraat. 
Ondersteuning vanuit de predikant is daarbij 
belangrijk. De komende tijd willen we ons met 
elkaar bezinnen op de manier waarop het 
pastoraat nu is georganiseerd en hoe dit 
mogelijk verbeterd kan worden, meer passend bij 
de huidige tijd. PKN Nederland doet hiervoor 
goede handreikingen.  
Wat betreft het jeugdwerk zijn jonge gezinnen 
een belangrijke doelgroep voor ons. Zij zijn 
immers de kerk van de toekomst. We proberen 
hiervoor vormen te vinden die goed bij hen 
aansluiten. De musicals voor verschillende 
leeftijdsgroepen, de jeugddiensten en de 
activiteiten binnen het Verhalenhuis zijn hier 
voorbeelden van. 
Wat betreft de samenwerking tussen de beide 
kerken willen we ons de komende tijd bezinnen 
op de vraag hoe we onze beide kerkgebouwen 
mogelijk meer divers kunnen gebruiken en 
daarnaast hoe we de beide erediensten op 
elkaar kunnen afstemmen.  

Wie zoeken wij 
U herkent zich in de hierboven beschreven 
typering van onze gemeente; 
U herkent zich in onze missie waarbij we een 
zoek- en vindplaats willen zijn van geloof, hoop 
en liefde voor mensen binnen de gemeente en 
voor allen daarbuiten die zoeken naar zin en 
betekenis; 
U wil met ons zoeken naar verdere kerkelijke 
vernieuwing met behoud van vertrouwde, 
bekende elementen; 
U bent open en benaderbaar voor alle 
gemeenteleden, maar ook voor buitenstaanders; 
U zoekt de samenwerking binnen de kerkenraad 
en neemt daarbij het voortouw om nieuwe 
initiatieven op te zetten. Ook helpt u de 
organisatie richting te geven;  
U weet vrijwilligers te binden en motiveren; 
U bent zichtbaar in onze gemeente; 
U zoekt samenwerking met andere 
geloofsgemeenschappen en sociale initiatieven 
in de regio; 
U weet de Bijbel op vakkundige en eigentijdse 
wijze voor jong en oud te vertalen naar het 
alledaagse leven. 

Verantwoordelijkheden 
De verkondiging van Gods woord, kunnen 
inspireren in het geloof; 
Verlenen van pastorale zorg;  
Begeleiding van huwelijken, doop, en 
begrafenissen; 
Coachen en stimuleren van vrijwilligers; 
Bijdrage leveren aan vorming van 
gemeenteleden in onder meer kringen, 
leerhuizen en catechese; 
Inhoudelijk meedenken in het lopende kerkelijke 
vernieuwingsproject Verhalenhuis Haarlem en 
creatief op zoek gaan naar andere nieuwe 
vormen van kerk zijn voor jong en oud. 



 Competenties 
Verbindend zijn en kunnen omgaan met 
verschillen en tegenstellingen;  
Motiveren en initiatieven kunnen nemen; 
Pragmatisch en flexibel zijn in verschillende 
rollen;  
Zichzelf zijn en vermogen hebben tot 
zelfreflectie;  
U bent in staat om voor u zelf tijd voor rust, 
bezinning en studie te vinden. 

Voor u, als betrokken gemeentelid, is nu een 
belangrijke stap weggelegd namelijk:  

Gemeenteleden worden in de gelegenheid 
gesteld namen op te geven van door hen 
geschikt geachte kandidaten. Deze opgaven 
zullen voorzien moeten zijn van een 
motivering of argumentatie en van de naam 
van degene die de opgave doet.  

De vraag aan u is dus om, indien u een geschikte 
kandidaat weet, dit inclusief motivatie, door te 
geven aan de voorzitter van de 
beroepingscommissie, Hendrike Soeteman. Haar 
e-mailadres is: 
hendrike.soeteman@outlook.com. 

Namens de kerkenraad, 
Bert Pinkster, scriba 

De werkgroep Groene Kerk heeft niet stilgezeten. 
De binnentuin van de Immanuelkerk is 
omgetoverd in een Paradijstuin. We hebben de 
tuin die vol varens stond eerst geruimd. Daarna 
hebben we de bodem bedekt met maagdenpalm, 
dat we gratis mochten meenemen uit Thijssse’s 
Hof. Maagdenpalm is een zogenaamd onzelieve-
vrouwekruid. De plant is gewijd aan de maagd 
Maria. Het is een heel goede bodembedekker die 
altijd groen blijft en in de lente bloeit met 
blauwe bloemetjes. In onze tuin moet hij zich 
nog verder uitzaaien. Daartussen hebben we 
trompetten en blauwe druifjes gepoot die in het 
voorjaar een echt lentegevoel uitstralen.  

Dan zien we verder een prachtige Cortenstalen 
schaal op een sokkel. Deze vorm van staal krijgt 
een mooie roestbruine kleur. Ze is voor ons 
symbool van de bron uit de Hof van Eden en 
daarmee van onze Levensbron, waaruit wij, om 
met de woorden van Jezus te spreken, levend 
water drinken. Naast deze bron staat de 
levensboom, een thuja occidentalis, die altijd 
groen blijft, en een symbool is van het eeuwige 
leven, maar natuurlijk ook herinnert aan de 
levensboom uit het paradijs, die trouwens 
volgens het boek Openbaring ook weer vruchten 
zal dragen in het nieuwe Jeruzalem.  
We gaan als werkgroep een aantal maal per jaar 
gasten uitnodigen die tijdens het koffiedrinken 
uw aandacht vragen voor een ‘groen’ thema. Op 
12 december vertelt Gert Jonkers in de 
kerkdienst hoe groen onze gemeente al is. 

     Groene   

      Kerk 

mailto:hendrike.soeteman@outlook.com


Ook dit jaar hebben wij een kerstactie voorbereid 
waarvoor uw speciale steun wordt gevraagd. De 
volgende projecten zijn door ons geselecteerd. 

Busjes van Dock 
Dock is een welzijnsorganisatie in Haarlem. Zij 
zet zich in voor eenzame ouderen vaak met een 
smalle beurs. Dock organiseert onder andere 
gemiddeld tweemaal per week een dagtocht. Zij 
gebruiken hiervoor een negenpersoonsbusje. De 
ouderen die meegaan betalen zelf een kleine 
bijdrage. De bestuurders van de busjes zijn 
vrijwilligers. De kosten van onderhoud, brandstof 
en wegenbelasting werden via sponsors 
verkregen. Door de coronapandemie hebben 
verschillende sponsors zich echter 
teruggetrokken. Om deze dagtochten toch te 
kunnen blijven organiseren is een financiële 
bijdrage in de onkosten van de busjes van groot 
belang. Zie ook www.dock.nl – Haarlem. 

Spierfonds - krachtig tegen spierziekten 
Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager 
van de strijd tegen spierziekten. Zij financieren, 
sturen en stimuleren wetenschappelijk 
onderzoek naar genezing en behandeling voor de 
200.000 mensen met een spierziekte in 
Nederland. Alleen met wetenschappelijk 
onderzoek kan de strijd tegen spierziekten 
worden gevoerd en uiteindelijk een medicijn 
worden gevonden. 

Uw donatie is een manier om u in te zetten in de 
strijd tegen spierziekten en om mensen met een 
spierziekte een betere toekomst te geven. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.spierfonds.nl 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen 
Overal ter wereld proberen duizenden kinderen 
te overleven. In krotten en op vuilnisbelten. 
Zonder uw en onze hulp hebben zij nauwelijks 
kansen voor de toekomst. Wereld Dorpen voor 
Kinderen heeft al meer dan 150.000 kwetsbare 
kinderen geholpen. Dat doen ze door onderdak, 
gezond voedsel, medische zorg en onderwijs te 
bieden. Duizenden kinderen hopen dezelfde kans 
te krijgen. Een kans die u ze kan bieden door 
middel van een bijdrage aan deze kerstactie. 
Meer informatie vindt u op de website 
www.werelddorpenvoorkinderen.nl.  

U ontvangt hiervoor een acceptgiro en een brief 
met nadere informatie. 

Namens het College: 
Tine Berends, Corrie Germans, Netty 
Hulsbergen, Gerda Klaassen,  
Corina Klooster, Ans Sjoordema en Willy 
Loupatty 

College van Diakenen 
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Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland  

In een vorig Noorderkwartier heb ik geschreven 
over een mogelijke doorstart van 
Schuldhulpmaatje Haarlem. Dat is gelukt! Wij 
gaan verder als Schuldhulpmaatje Zuid-
Kennemerland. Namens onze diaconie hebben 
onder andere Kees Verhoeven en ik onlangs de 
oprichtingsakte van de interkerkelijke stichting 
getekend. Wij zijn blij straks meer mensen met 
(beginnende) schulden te kunnen helpen. Ons 
bestuur bestaat nu uit vier enthousiaste 
personen. Wij zijn op zoek, zowel binnen als 
buiten de kerk, naar bestuurders met affiniteit 
voor communicatie of financiën , naar een 
nieuwe coördinator en naar nieuwe Maatjes. 

Wie helpt mee? 
Ook in Haarlem zijn er veel mensen met 
schulden. Beginnende schulden of grote 
schulden. Ons doel is deze mensen al in een 
vroeg stadium te bereiken. Daarbij helpen 
gecertificeerde Maatjes door inkomsten en 
uitgaven samen op papier te zetten, door zonder 
oordeel adviezen te geven en morele 
ondersteuning te bieden. Om een goed beeld te 
krijgen van de situatie doet een coördinator 
eerst een intake bij hulpvrager. Daarna koppelt 
hij/zij een Maatje aan de hulpvrager. Voor ze aan 
het werk beginnen, volgen zowel de 
coördinatoren als de Maatjes een training van 
enkele dagen. De huidige coördinator houdt er 

binnenkort mee op en wij zijn dringend op zoek 
naar een nieuwe coördinator. Denk je dat dat 
iets voor jou zou zijn, zou je wel een Maatje 
willen worden of denk je op het gebied van 
financiën of communicatie iets voor ons te 
kunnen betekenen, laat ons dat dat alsjeblieft 
weten. Wij zijn altijd bereid vragen te 
beantwoorden, maar je kunt ook kijken op 
www.schuldhulpmaatje.nl. 
Wij hopen op veel respons om veel mensen te 
kunnen helpen. 

Truus Jonkers, 
Tel. 06 220 28 293  

College van Diakenen 

   Schuldhulpmaatje



 

Activiteiten 

   Immanuelkerk      

Koor InBetween in de Kerstnacht 
 
Vorig jaar is middenkoor InBetween opgericht, 
met vele gemeenteleden en andere 
enthousiaste zangers. Zij repeteren bijna iedere 
woensdagavond in de Verhalenhuiszaal van de 
Immanuelkerk van 20.00 tot 21.30 uur onder 
leiding van Annelies Kole. Het repertoire is 
meerstemmig, divers en modern, van pop tot 
Taizé of andere toepasselijke nummers die 

worden gezocht bij het thema van de kerkdienst 
waarin zal worden gezongen. Hun eerste 
optreden zal zijn tijdens de Jongerenkerstnacht 
op 24 december om 22.00 uur in de 
Immanuelkerk. Kom luisteren in de kerstnacht of 
kom vanaf januari meedoen met dit leuke 
nieuwe middenkoor! Meer informatie: 
annelies.kole@telfort.nl 
 
 
Het bijzondere klokje 
 
Op dinsdagmiddag 14 december om twee uur ’s 
middags is er een seniorenkerstfeest in de 
Immanuelkerk. Iedereen is hier van harte 
welkom.  
We gaan luisteren naar een mooi verhaal, we 
zingen de al oude kerstliederen en … koffie, 
gebak en een advocaatje met slagroom. 

Plaats: Immanuelkerk (van Egmondstraat 
5)  
Voorganger: ds Mirjam Vermeij 
M.m.v.: de Cantorij uit Spaarndam o.l.v. 
Carole Kroese 

U kunt zich tot 12 december opgeven bij Ada de 
Vries, tel. 537 13 60 of ada.de.vries@ziggo.nl.  
Wij zouden het fijn vinden als u nog iemand 
meeneemt, die u ook eventueel kan rijden. 

Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de 

mailto:ada.de.vries@ziggo.nl


 

Activiteiten   Activiteiten 

   de Schakel             Oude Kerk

Dinsdagmiddagsoos 55+ 
  
Het jaar vliegt voorbij. Als u dit leest hebben we 
de sinterklaasmiddag al weer achter de rug. Nog 
twee middagen en dan zit 2021 er al weer op.  
Op 7 december staat de beamer weer klaar en 
krijgt u mooie en leuke kerstfilmpjes te zien.  

Op 21 december hebben we dan onze 
kerstmiddag. Dit keer weer met een lunch. We 
beginnen dan om 12.30 uur en zal de middag zo 
rond 15.00 uur eindigen.  

Na deze middag pauzeren we even en gaan dan 
in het nieuwe jaar weer door op 11 januari,  
14.15-16.15 uur in de Schakel. 

Hartelijke groet, Lia Mers (tel. 525 55 00/06 249 
01 646). 

Gemeentebijeenkomst Oude Kerk 

Deze eerder geplande bijeenkomst zal nu 
plaatsvinden op zondag 12 december 
aansluitend aan de kerkdienst in het 
dienstgebouw van de Oude Kerk. 

Terwijl ik dit typ is er natuurlijk nog de 
onzekerheid of we wel mogen koffiedrinken. Als 
dit niet mogelijk is, verplaatsen we het naar 
januari.  

Met vriendelijk groet, Ada de Vries-Dijksman 

Kerstlied, lied 480 vers 1 en 3  

Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis, 

gezegend zijn de nachten van kers, hier ben ik thuis. 

Mijn hart vergeet de wereld van haast en regeldruk. 

Hier vind ik Jezus’ kribbe, geloof is mijn geluk. 

tekst: Hans Adolph Brorson, vertaling: Ria Borkent 





Van de ZWO

Wereldwinkel 

De ZWO-commissie heeft besloten om, na ruim 
10 jaar, de verkoop van Fair Trade-artikelen van 
de Wereldwinkel te stoppen. Het vele werk dat 
het met zich meebrengt weegt niet meer op 
tegen de verkoop. Veel ouderen die altijd wat 
kochten zijn overleden of komen niet meer in de 
kerk. Dit besluit houdt ook in dat er dan geen 
snelfilterkoffie meer wordt ingezameld voor 
Stem in de Stad. Maar daar hebben we een 
andere oplossing voor gevonden. In de kerk 
staat een grote doos waarin u snelfilterkoffie 
kunt doneren voor Stem in de Stad. Alle merken 
snelfilterkoffie zijn welkom. Op alle tijden dat 
het kerkgebouw open is kunt u koffie doneren. 
Vraag aan de koster waar de doos voor de koffie 
voor Stem in de Stad staat. De medewerkers van 
Stem in de Stad zijn er erg blij mee en zorgen er 
ook voor dat de doos regelmatig wordt geleegd. 
Iedereen die de afgelopen jaren regelmatig iets 
kocht bij de Wereldwinkel willen wij hiervoor 
hartelijk bedanken. 

Namens de ZWO-commissie, 
Corrie Germans 

Update Bethania in Moldavië 

De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in 
Moldavië voelbaar. Bethania, partner van Kerk in 
Actie, merkt dat ouderen en kinderen het nóg 

moeilijker hebben en de armoedeproblemen 
alleen maar groter worden. Vele gezinnen 
ontvangen praktische hulp, zoals een 
voedselpakket. “Zo kunnen we Gods liefde laten 
zien aan kwetsbare mensen.” 

Gezonde maaltijd 
Daniela (13) komt regelmatig naar het centrum. 
Ze kan er haar huiswerk maken en krijgt er een 
gezonde maaltijd. “Tijdens de pandemie had ik 
geen telefoon of computer. Gelukkig kon ik naar 
het centrum van Bethania komen om daar mijn 
lessen online te volgen. Ik kreeg ook eten, 
kleding en schoenen.”  
Niet alleen gezinnen, ook eenzame ouderen 
kregen voedselpakketten. Er zijn er meer dan 550 
uitgedeeld aan ouderen in vijf verschillende 
dorpen. Tachtig ouderen kregen iedere dag een 
lunch thuisbezorgd.  



 Bak- en dakpannenactie voor 
Bethania in Moldavië 

Wat was het zondag 24 oktober in de 
Immanuelkerk weer een feestelijk gezicht al dat 
gebak wat voor ons project gebakken was. Ook 
Spaarndam deed hier aan mee. Heel veel dank 
voor alle bakkers. Ook Carolien de Boer met haar 
dakpannen van de kerk door haar kleurig 
opgevrolijkt was een mooie aanvulling. We 
hebben dan ook weer een mooi bedrag 
binnengehaald. Bij elkaar een bedrag van 
€308,50. Voor deze actie stond de teller al op 
€1.332 zodat we mogen merken dat het project 
leeft in de gemeente waar we heel blij mee zijn. 

Noorderkwartier 

in 2022 
 

De kopij inleverdata en verschijningsdata van 
het Noorderkwartier in 2022 zijn vastgesteld. 
Bezorgers kunnen op de vrijdag voor verschijning 
hun pakketjes Noorderkwartieren ’s ochtends 
ophalen in de Immanuelkerk. 

Nummer laatste kopij  verschijnt 
2022:  donderdag  zaterdag 
1 13 januari 29 januari 
2 10 februari 26 februari 
3 17 maart 2 april 
4 12 mei 28 mei 
5 23 juni 9 juli 
6 25 augustus 10 september 
7 6 oktober 22 oktober 
8 17 november  3 december 
2023:  
1 12 januari 27, 28 januari 

De medewerkers van het 
Noorderkwartier  

wensen u een gezegend Kerstfeest 
en een gelukkig nieuwjaar 



Jarig 

09-12 Mevr. M. van der Sluis-Wijnja (89) Lingestraat 
10 2025RC 
10-12 Mevr. A. Berk-Wagenaar (86) 
Kerklaan 9, 2063JJ Spaarndam 
10-12 Dhr. W. Epping (87) 
Roekenes 54, 3956RS Leersum 
11-12 Mevr. C.H. van Alewijk-Wijling (91) 
Kloppersingel 139, 2021CV 
14-12 Mevr. G. Haagsman-Meinetten (89) 
Eenhoornstraat 7, 2024RW 
19-12 Mevr. F.E. Baars-Beukers (90) 
Johannes de Breukstraat 35, 2021HA 
20-12 Mevr. H.A. Muizelaar-van Maasdam (98) 
Oosterstraat 19, 2022CT 
22-12 Mevr. J.F. van Leeuwen (90) 
Kleverlaan 122, 2023JK 
23-12 Dhr. J.W.H. Halsema (90) 
Spaarnrijkstraat 48, 2024EK 
24-12 Mevr. H.E. Mars-Clijdesdale (88) 
Wouwermanstraat 40, 2023XH 
29-12 Dhr. J.H. Nijhuis (86) 
Johan de Meesterstraat 21, 2024KW 
31-12 Dhr. E. Rooker (93) 
Ringweg 89, 2064KJ Spaarndam 
05-01 Mevr. A. Möhringer-van der Heijden (96) 
Deckerstraat 2, 2023DR 
06-01 Mevr. L.M. Funcke-Schoevers (91) 
Glipper Dreef 209, 2104WG Heemstede 
13-01 Mevr. J. Smit-van Vlaanderen (87) 
P.C. Boutensstraat 36, 2025LJ 
16-01 Dhr. S.C. Aardema (85) 
Vrouwehekstraat 45, 2021DB 
20-01 Mevr. J. Mast-Spit (87) 
Willem Klooslaan 13, 2024JN 
22-01 Mevr. L. Halsema-van Laar (89) 
Spaarnrijkstraat 48, 2024EK 
23-01 Dhr. A. Goedhart (90) 
Willem Klooslaan 20, 2024JP 
23-01 Mevr. M. Amelink-Polderman (85) 
Havenplein 26, 2063JG, Spaarndam 

Bedankt 
 

Een ietsje verlaat door een griepje bracht Corrie 
van Meeuwen mij een bloemetje voor mijn 
verjaardag namens de kerk. We hadden daarna 
nog een gezellig gesprek. Hartelijk dank 
gemeente en Corrie! 
   Jip Spaans 

Bert en Wil IJzerman waren zeer verrast met het 
bezoek van onze gewezen koster Hans Germans 
en zijn echtgenote en heel blij met het mooie 
boeket bloemen dat ze voor ons bij zich hadden. 
De kerk waar we ons nog altijd bij vinden horen 
na zo vele jaren als trouwe bezoekers er geweest 
te zijn. Helaas laat onze gezondheid iets te 
wensen over, zodat we niet meer aanwezig 
kunnen zijn. Fijn dat we nog zoveel namen lezen 
van trouwe bezoekers, die hun steentje bijdragen 
door allerlei functies te bekleden.  
Wij wensen jullie alle goeds en bedankt voor de 
aandacht die we kregen.   
                                         Bert en Wil IJzerman 

Heel hartelijk dank voor de prachtige bos 
bloemen die de familie Jonkers kwam brengen 
als blijk van medeleven na het overlijden van 
mijn man Nico. Het doet goed te weten dat er 
mensen om je heen staan die met je meeleven. 
Dank daarvoor. Een hartelijke groet aan allen,               
                                          Lia de Boer 

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen van de 
kerk, die Machteld ons kwam brengen ter ere 
van ons 50-jarig huwelijk op 5 november jl.  
Vriendelijke groeten   
                            Egge en Ada de Vries-Dijksman 



 Tot mijn ‘verrassing’, ik had ze al tijdens de 
kerkdienst zien staan en hoorde dat deze 
bloemen voor mij waren! Wil van Riessen kwam 
ze me brengen. En een kaart met heel veel 
handtekeningen die mij beterschap wensten! 
Heel hartelijk dank en groeten!      
                                            Janny Poederbach 

  
We bedanken vanaf deze plek An Sneeuw, zij is 
jaren lang lector in de Immanuelkerk geweest. 
Maar de ouderdom gaat haar parten spelen, zijn 
haar eigen woorden. En dat respecteren wij 
natuurlijk, ook al zullen wij haar prettige wijze 
van lezen ontzettend missen. Ook roept zij op dat 
er gauw een vervanger zal zijn te vinden! Dat zou 
welkom zijn, dus wie meldt zich?   
                                            De kerkenraad 

Beste gemeente, Heel hartelijk bedankt voor de 
prachtige bloemen waar ik blij door was verrast! 
Gelukkig gaat het herstel van mijn enkel de 
goede kant uit. Graag weer tot in de kerk!  
Met vriendelijke groeten   
                                          Petra Korevaar 

Hartelijk dank voor bloemen van uit de kerk , die 
Ilonka en Ebel op zondag 7 november kwamen 
brengen, wat erg fijn en gezellig was. Dank aan 
alle mensen die een groet brachten via de bij 
behorende kaart. 
Mijn knie herstelt goed en met oefeningen en 
geduld komt het wel goed.  
Hartelijke groeten,   
                                            Gerda Klaassen 
  

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 

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.

henk



Kopij 

Kopij volgende Noorderkwartier 
uiterlijk donderdag 13 november 

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 

Poëzie 

  aan de buitenkant 

 

De poëziebijdrage van Leny Deurloo staat op de achterkant van het Noorderkwartier. 

Advent is een tijd van verwachten. Dit gedicht van Marinus van den Berg  
(hij is dinsdag 1 maart te gast in Verhalenhuis Haarlem! red.) geeft  
nieuwe hoop op wat komen gaat. Ook in deze barre tijd mogen we blijven  
verwachten en straks het kerstfeest vieren ! 

Wil je meer luisteren? In het programma Dichtwerk ga ik verder met dit thema:  
www.radiobloemendaal.nl. Leny Deurloo, E-mail: lenydeurloo@gmail.com 

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 op verschillende 
manieren doorgeven, nl. door te e-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 
JHFHUWLƼFHHUGH�PDNHODDUV�WD[DWHXUV� 
van Huizenstede voor een vrijblijvende 
waardebepaling.

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



           

Je gelooft het of niet… 

  

Er komt een nieuwe tijd. 

Niemand zal nog in de kou staan. 

Niemand zal nog hongeren. 

Niemand zal nog vereenzamen. 

Er komt een nieuwe tijd. 

Voor iedereen zal er een mantel zijn. 

Voor iedereen zal er genoeg zijn. 

Voor iedereen zal er vriendschap zijn. 

Er komt een nieuwe tijd. 

Voor iedereen is er een mantel om de schouder. 

Een mantel vol vrolijke en blijde kleuren. 

Een lichtende mantel vol levensmoed. 

Er komt een nieuwe koning. 

Wachtend bereiden wij ons voor. 

Wegen worden recht. 

Heuvels worden geslecht. 

In de woestijn bloeit reeds een lelie. 

Marinus van den Berg 


