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maart 2023 

 

 

Een hartverscheurend wonder 
Het nieuws is van de voorpagina’s verdwenen. Het hield de wereld dagenlang bezig: de 
aardbeving die Turkije en Syrië trof een maand geleden en de verschrikkelijke gevolgen 
ervan. Vele tienduizenden mensen werden onder het puin bedolven, een enkeling werd 
gered. 

 

 

Eén beeld staat op mijn netvlies gebrand, het blijft me 
bezighouden. Die reddingswerker, in een oranje pak met 
een helm op zijn hoofd, onder het stof, die met een 
baby in zijn armen naar een ambulance rent. De 
navelstreng zit nog aan de baby, een meisje, vast, de 
levenslijn waarmee zij nog met haar moeder was 
verbonden bij de geboorte, die zo ongeveer tijdens de 
aardbeving heeft moeten plaatsvinden. Het meisje zat 
onder de blauwe plekken maar ze leefde, in 
tegenstelling tot haar moeder, vader en vier broertjes en 
zusjes, die allen stierven onder de ingestorte 
betonblokken van hun eigen huis. 

 

Een hartverscheurend wonder. Een hulpeloos mensenkind, naakt en kwetsbaar, gered. 
Haar tante en oom hebben haar liefdevol opgenomen in hun eigen gezin en haar de naam 
van haar moeder gegeven, Afraa. Maar, peins ik verder, hóe moet dit meisje, als ze groter 
is, het nieuws verwerken als ze hoort onder welke traumatische omstandigheden zij ter 
wereld kwam? In het duister, in angst, omgeven door dood? Wie of wat gaat haar troosten, 
in het verdriet om wat ze heeft verloren? Daar zijn toch geen woorden voor te vinden? 



 

  
De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter verwoordt het in zijn mooie boek ‘Vertroostingen’ 
als volgt: 
‘Verdriet is een ding met stekels. Goede troost impliceert dat verdriet met stekels te 
behouden. Op een bepaalde manier zelfs te koesteren. Dat verdriet moet je behouden, 
maar wikkel het in, omzwachtel het met verhalen en woorden, met schoonheid en 
nabijheid. Pak het zo in zodat je het onder je arm mee kunt dragen. Het is er dan nog, 
maar het steekt niet meer.’  
  
Ik dacht terug aan de geboorte van onze oudste dochter, Sara. Geboren in een warme, 
lichte kamer, gekoesterd, verzorgd, geliefd. We dankten de Eeuwige voor dit wonder dat 
ons werd toevertrouwd. Op haar geboortekaartje schreven we woorden van Oosterhuis: 
            

Soms breekt Uw licht 
in mensen door, onstuitbaar 
zoals een kind geboren wordt 

 
De kleine Afraa is het bewijs dat in alle ellende het Licht van de Eeuwige, of we hem nou 
God of Allah noemen, uiteindelijk altijd overwint. Moge dit haar tot troost zijn. 
  
Wil van Maris 
voorzitter AK 

  

Agenda 

 
DI 14 mrt | 12.00 | Verhalenlunch | Oosterkerk 
DI 14 mrt | 19.00 | Vesper | Ontmoetingskerk 
DI 21 mrt | 19.00 | Vesper | Ontmoetingskerk 
WO 22 mrt | 20.00 | Jeruzalem: Heilige stad?! | Ontmoetingskerk 
DI 28 mrt | 19.00 | Vesper | Ontmoetingskerk 
WO 29 mrt | 19.30 | Lezing Voltooid leven | Grote of St.-Bavokerk 
WO 29 mrt | 17.30 | Gemeentemaaltijd Centrum | Oosterkerk 
ZO 2 apr | 10.30 | OJ Paaschallenge | Lutherse Kerk 
WO 12 apr | 20.00 | Moslims over de reis naar Mekka | Apostolisch 
Genootschap 
DO 13 apr | 20.00 | Muziek in de Kerk | Ontmoetingskerk 
ZA 15 apr | 15.30 | Nieuwe Kerk Concert | Nieuwe Kerk 
WO 19 apr | 20.00 | Kerk, Bijbel en slavernij | Nieuwe Kerk 
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Elke werkdag | 12.30 - 13.00 | Een Moment | Grote of St.-Bavokerk 
 
Wekelijkse stiltemeditaties via Stadsklooster Haarlem 
MA 9.00 - 9.25 | Grote of St.-Bavokerk 
DO 9.00 - 9.25 | Ontmoetingskerk 
VR 9.00 - 9.25 | Oosterkerk 
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Algemeen 

 

 

 

Kliederkerk in de Oosterkerk 

Wellicht is het al opgevallen in het preekrooster: de afsluitende gezamenlijke viering 
op 26 maart 2023 is er weer een Kliederkerk, in de Oosterkerk! Wij kijken er nu al 
naar uit om ook daar te gaan kliederen. 
 
Achter de schermen zijn de voorbereidingen al begonnen. We hebben een thema, de 
kernteams zijn aan de slag en de voorbereidingsbijeenkomst met de PGH-
vrijwilligers staat gepland. Bekijk in bovenstaande filmpje de uitnodiging van de 
predikanten! 
 
Belangrijk: Kliederkerk duurt langer dan andere vieringen, want een Kliederkerk 
sluiten we af door met elkaar te eten. We vragen iedereen iets feestelijks te eten mee 
te nemen, wat we met elkaar delen. Dit kan van alles zijn: van hartig tot zoet. Als 
het maar ‘koud’, gesneden of in porties verdeeld is. Iedereen is vrij om eigen 
inspiratie te volgen! 
 
ZO 26 mrt | 10.00 uur | Oosterkerk 

 

https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=e9250e8584&e=c4dc2863c3


 

 

 

Terugblik op ZWO Koffiemorgen 
Het is al jaren een traditie in Haarlem – Centrum, de Afrika koffiemorgen op de ZWO-
zondag, de eerste zondag in februari. Haarlem-Centrum viert deze traditie samen met 
de Remonstrantse Gemeente en Evangelisch-Lutherse Kerk. Dit jaar hebben we het met 
5 kerken gevierd, ook de Oosterkerk en de Ontmoetingskerk deden mee. De zondag 
werd gevierd in de Ontmoetingskerk. Op deze zondag kon er na de dienst een gebakje 
gekocht worden waarvan de opbrengst naar de ZWO projecten ging. Dank aan koster 
Bas Hilbers voor zijn medewerking! 
 
Voor de dienst kwamen vele mensen met zelfgebakken heerlijkheden of zelf gekochte 
gebak de kerk binnen. Al gauw was de tafel overladen. Na de dienst, die zeer 
goedbezocht was, aten vele een fijne zoetigheid bij hun koffie. Daarnaast was er ook 
nog gelegenheid om mooi handwerk te kopen. De opbrengst was groot, in het totaal is 
er € 630 opgehaald. Dat betekent dat er € 210 naar elk ZWO-project van de 3 wijkkerken 
is overgemaakt; naar Haarlem- Centrum voor de inrichting van kleuterscholen in 
Tanzania voor de Masai bevolking; de Oosterkerk gaat het besteden aan het project 
Anan Clinica in Mozambique en de Ontmoetingskerk heeft een project in Indonesië. We 
hopen dat ook jij met plezier terugkijkt op deze ochtend en dat je deze traditie ook 
volgend jaar opnieuw wil vieren. 

  



 

 

Zing jij mee met de Oude Bavo Cantorij tijdens Paaswake? 

In de Stille Week vindt in de Grote of St.-Bavokerk weer een reeks vieringen plaats, waarop 
het mysterie van de dood en opstanding van Jezus gevierd wordt. Het hoogtepunt in de 
reeks vieringen is de Paaswake aan de vooravond van Pasen waarin we (letterlijk) de gang 
van de duisternis naar het licht maken. Muziek, en vooral koorzang, neemt daarbij 
vanouds een belangrijke plaats in. Wil je dit actief meebeleven en heb je de nodige 
koorervaring? Meld je dan aan als gastzanger van de Oude Bavo Cantorij! 
  
Het accent ligt op de klassieke muziek: ingetogen motetten uit de Italiaanse en Spaanse 
Renaissance en opgewekte muziek van Michael Haydn (1737-1806). Op donderdag 23 
maart starten de repetities. Dus meld je snel aan! Meer informatie 

  

 

Start gezamenlijke website PG Haarlem 
In het beleidsplan stond het al: de gezamenlijke website moet nu echt handen en voeten 
krijgen. Eind februari zijn we met een kleine kerngroep vanuit de verschillende 
wijkgemeenten gestart. De eerste bijeenkomst stond in het teken van elkaar leren kennen 
en de wensen naar elkaar uitspreken. Wat vinden we belangrijk, hoe stralen we naar 
buiten uit dat we één PG Haarlem zijn, maar met 3 unieke wijkgemeenten en de diaconie? 
We waren het vrij snel eens dat de diensten en activiteiten die we bieden centraal moeten 
staan op de website. Daarbij krijgt elke wijkgemeente ook een eigen pagina, waar de 
activiteiten in die wijk ook benoemd worden.  
De komende periode staat in het teken van het 'raamwerk' opstellen en inventariseren 
met welke websitebouwer we in zee gaan. We werken er naartoe om met startzondag de 
nieuwe website te lanceren. Via deze nieuwsbrief houden we jullie graag op de hoogte. 
Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Debbie Claassen 
| communicatie@pghaarlem.nl. 

https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=bb18aa66a7&e=c4dc2863c3
mailto:communicatie@pghaarlem.nl


 

Centrum 

 

 

 

Lezing 'Voltooid leven' 
Vorming en Toerusting | Euthanasie bij ondraaglijk en 
uitzichtloos lijden is sinds 2002 wettelijk geregeld in 
Nederland, en lijkt langzamerhand vrij breed 
geaccepteerd. Of niet? Hoe denken wij daarover? 
Intussen is ook een wetsvoorstel ‘voltooid leven’ in de 
maak. Daarin wordt geregeld hoe iemand die niet 
terminaal ziek is, ook hulp kan krijgen om het leven te 
beëindigen. We gaan over hierover met dr. Annemarieke 
van der Woude in gesprek. Meer info 
WO 29 mrt | 19.30 uur | Grote of St.-Bavokerk 

 

  

 

 

Gemeentemaaltijd 
Woensdag 29 maart is er weer een gemeentemaaltijd, in 
de Oosterkerk. Vanaf 17.30 uur ben je van harte 
welkom. Het eten wordt om 18.00 uur opgediend. Graag 
vooraf aanmelden bij Hester Wesselius | 06 29307589. 
 
WO 29 mrt | 17.30 uur | Oosterkerk 

 

  

 

 

Lezing 'Kerk, Bijbel en slavernij' 
Vorming en Toerusting | Dit jaar wordt herdacht dat het 
150 jaar geleden is dat de slavernij feitelijk werd 
afgeschaft in de Nederlandse koloniën (op 1 juli 
1873).  We organiseren een avond met spreker dr. 
Martijn Stoutjesdijk. Hij doet aan de PThU in Amsterdam 
onderzoek naar de rol van de kerk bij het Nederlands 
slavernijverleden. Zo waren er predikanten die zelf 
slaafgemaakten bezaten. Maar vooral ook werden er 
teksten uit de Bijbel gebruikt om slavernij te verdedigen 
of om juist argumenten tégen slavernij te geven. Meer 
info 
WO 19 apr | 20.00 uur | Nieuwe Kerk 

 

https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=9a56059bb2&e=c4dc2863c3
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Stille Week in wijkgemeente Centrum 
 
ZO 2 apr | 10.30 uur | Palmpasen | Lutherse Kerk 
Loop mee met de stoet kinderen en ds. Sietse van Kammen die vanuit de Lutherse Kerk op 
zondagmorgen op weg gaan naar de Janskliniek om daar de ouderen te verrassen met hun 
versierde Palmpaasstok. Of blijf in de Lutherse Kerk tijdens de Palmpasenviering en leer 
meer over dit feest bij ds. Willemijn van Dijk. 
  
DO 6 apr | 18.00 uur | Witte Donderdag | Grote of St.-Bavokerk 
We eten samen in de - onverwarmde - Grote of St- Bavokerk. Neem zelf lekker eten mee 
om te delen. Voor brood, wijn en drinken wordt gezorgd. Ook kinderen zijn welkom! 
Tijdens de maaltijd lezen we mee met het Bijbelverhaal over Jezus’ laatste maaltijd met zijn 
vrienden. Een verhaal over vriendschap en verraad dat ook wel eens ons verhaal zou 
kunnen zijn. Voorgangers ds. Willemijn van Dijk en ds. Tom de Haan. Inloop vanaf 17.30 
uur. 
 
Oproep: Wie vindt het leuk om te helpen bij de voorbereidingen en de organisatie op de 
dag zelf? Aanmelden kan bij Tom de Haan | haarlemkerk@gmail.com. 
  
VR 7 apr | 14.00 uur | Goede Vrijdag | Grote of St.-Bavokerk 
Het lijdensverhaal. Een viering met verhalen en muziek om stil van te worden. Het licht 
wordt gedoofd. Voorgangers ds. Willemijn van Dijk en ds. Tom de Haan. Inloop vanaf 19.15 
uur. 
 

mailto:haarlemkerk@gmail.com


 

ZA 8 apr | 19.30 uur | Stille Zaterdag - Paaswake | Grote of St.-Bavokerk 
De Paaswake, het verhaal van opstanding en licht. Een viering in samenwerking met de 
Lutheranen en Remonstranten. Het is een viering met muziek van de Oude Bavo Cantorij, 
liederen, teksten, doopgedachtenis en het delen van brood. Het nieuwe Paaslicht wordt 
ontstoken. 
 
ZO 9 apr | 8.45 uur | Paasontbijt & Paasmorgen | Nieuwe Kerk 
Laat je verrassen op het paasontbijt in de Nieuwe Kerk. Lekker ontspannen naar de kerk 
en daar staat een fantastisch ontbijt voor je klaar! Aanmelden is niet nodig, we houden na 
afloop een collecte voor de onkosten (graag contant geld meenemen). Na het ontbijt wordt 
de kerk snel omgetoverd voor de Paasdienst die om 10 uur begint. Een feestelijke 
opstandingsviering voor jong en oud. 

 

Ontmoetingskerk 

 

 

Vesper 'Voor ieder van ons, een plaats aan tafel' 
Gedurende de veertigdagentijd wordt er elke dinsdagavond van 19.00 - 19.30 uur een 
vesper georganiseerd in de (verwarmde) kapel van de Ontmoetingskerk. Er is ruimte voor 
stilte en muziek, voor lezingen uit de bijbel en gebed. Jan Nobel zorgt voor de muzikale 
begeleiding. Iedere vesper heeft zijn een eigen accent: 
 
14 mrt | De tafel als een plaats van Gods zorg voor mensen 
21 mrt | De tafel als plaats om te delen 
28 mrt | De tafel als plaats van gastvrijheid 
4 apr | De tafel als plaats van overstromende liefde (incl. soepmaaltijd vanaf 18.00 uur) 
 



 

Meer informatie: www.pknschalkwijk.nl 
DI 14, 21, 28 mrt en  4 apr | 19.00 uur | Ontmoetingskerk 

  

 

 

Jeruzalem: Heilige stad?! 
Inspirerende Bronnen | Gied ten Berge publiceerde het 
boek ‘Kom en zie! Nieuwe pelgrims in het Heilige land’ 
en plaatst het thema pelgrimage in de tijd en de 
theologie. Na afloop is dit boek te koop voor € 15.  
Julia Tebbe participeert in het oecumenisch 
begeleidingsprogramma (EAPPI) in Palestina en Israël 
namens de vredesorganisatie PAX. Zij vertelt over haar 
ervaringen in deze ‘heilige’ stad waar zoveel spanning en 
verdeeldheid heerst. Meer info 
WO 22 mrt | 20.00 uur | Ontmoetingskerk 

 

  

 

 

Stille Week in de Ontmoetingskerk 

Een groep vrijwilligers is druk in de voorbereiding om 
tijdens de vieringen in de Stille Week het  lijdensverhaal 
van Jezus over drie dagen verdeeld in rollen uit te 
beelden en voor te lezen. M.m.v. organisten Teun 
Zondag en Jan Nobel en het Ontmoetingskoor. Van 
harte welkom om dit mee te beleven!  
 
DO 6 apr | 19.00 | Witte Donderdag  
VR 7 apr | 19.00 | Goede Vrijdag 
ZA 8 apr | 21.00 | Stille Zaterdag 

 

 

 

Moslims over de reis naar Mekka 

Inspirerende Bronnen | De pelgrimstocht naar Mekka 
behoort tot de vijf zuilen van de Islam. Elke moslim moet 
zo mogelijk die bedevaart, de hadj, minstens eenmaal in 
het leven doen. We gaan in gesprek met een moslim die 
deze bedevaart heeft gemaakt. Meer info 
WO 12 apr | 20.00 uur | Apostolisch Genootschap 
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Oosterkerk 

 

 

Stille Week in de Oosterkerk 

ZO 7 apr | 10.00 uur | Palmpasen  
ds. Hans van der Heiden, aan het einde van de dienst zullen kinderen van Speeltuin de 
Papegaai hun Palmpasenstokken komen laten zien. 
  
DO 6 apr |  18.30 uur | Witte Donderdag - Gemeentemaaltijd | ds. Egbert de Lint 
We lezen een gedeelte over het laatste avondmaal uit de evangeliën en eindigen de 
maaltijd met het laten rondgaan van brood en wijn. Er zijn geen kosten aan de maaltijd, 
maar wel graag aanmelden bij Zannie Wiersma | 06 38056549. 
  
VR 7 apr | 14.00 uur | Goede Vrijdag | ds. Egbert de Lint 
Viering van het Heilig Avondmaal voor diegenen die niet zo goed meer ter been zijn of 
anderszins moeite hebben om een “gewone”, reguliere dienst op zondag bij te wonen. 
Maar natuurlijk is daarnaast ieder die graag op Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal viert 
welkom! Als je geen vervoer hebt maar de viering wil bijwonen, kun je contact opnemen 
met Egbert de Lint | 06 20626565. 
                        
VR 7 apr | 19.30 uur | Goede Vrijdag | ds. Egbert de Lint 
Viering waarin het lijdensverhaal uit één van de evangeliën wordt gelezen. Tekstgedeelten 
worden afgewisseld met muziek. De stemming in de viering is ingetogen, de Paaskaars 
wordt gedoofd. De viering eindigt in stilte. 
 



 

ZO 9 apr | 10.00 uur | Paasochtenddienst | ds. Egbert de Lint 
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en lezen het evangelie van de opstanding van 
Christus. 

  

 

Jeugdwerk 

 

 

 

Nieuwe serie Kids & Kerk op maandag! 
Na het succes van de cursus Kids & Kerk in de 
Adventstijd, bieden we een nieuwe serie aan rondom de 
woestijnsverhalen uit de bijbel:  Abraham, de Uittocht, 
Ark en Tent & Ballingschap en Terugkeer. We ontmoeten 
elkaar in de echte Godly Play-ruimte van de 
Ontmoetingskerk. De cursus wordt verzorgd door ds. 
Willemijn, jeugdpastor Peter en Godly Playvertelster 
Miriam. In tegenstelling tot voorgaande berichtgeving 
wordt deze serie weer op de maandagen georganiseerd. 
 
Graag aanmelden bij jeugdpastor Peter: 
jeugdpastor@pghaarlem.nl of per WhatsApp 
 
MA 13, 20, 27 mrt & 3 apr | 15.30 - 17.00 (15.15 inloop) 
Ontmoetingskerk 

 

  

 

mailto:jeugdpastor@pghaarlem.nl


 

OJ Paaschallenge 
De kinderen gaan helemaal los tijdens Sirkelslag KIDS. Voor de jongeren ging helaas 
Sirkelslag YOUNG niet door. Maar, niet lang getreurd… de tieners kunnen al hun 
energie kwijt tijdens de jaarlijkse Paaschallenge! 

Dit jaar is het thema: Aan tafel. Stel je voor dat je met de discipelen aan tafel zit… Is het 
gezellig, leuk, vol verwachting om Pasen te vieren? Is dit dan het laatste avondmaal? Is 
iedereen wel betrouwbaar hier aan tafel? En Jezus, wat heeft die voor plannen? Het lijkt 
vredig, maar welke spanningen voel je in de eetzaal en... Wat speelt er onder de 
oppervlakte? 

Met de PaasChallenge ga je op een speelse en actieve manier ontdekken wat er in de 
hoofden van de discipelen leeft. En hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Speelt er iets in jouw 
leven en heb je de moed om dit op tafel te leggen? 

De PaasChallenge sluit aan op het jaarthema van de Protestantse Kerk: Aan tafel. Door 
het spelen van de PaasChallenge ontdekken de tieners het verhaal van Witte 
Donderdag en het vervolg naar Goede Vrijdag. En de tieners denken voor zichzelf na 
over de betekenis van Goede Vrijdag. 

De Paaschallenge spelen we tijdens de reguliere OJ van 2 april, Palmpasen. Deze viering 
is in de Lutherse Kerk en de Paaschallenge is dus ook daar. Let op: De Paaschallenge 
duurt langer dan een reguliere OJ, houdt dus rekening met een latere eindtijd. 
 
ZO 2 apr | 10.30 uur | Lutherse Kerk 

  

 

 

Vervolg KinderKunstProject | Vrijwilligers 
Kunstenares Neide is weer op de dinsdagmiddagen 
gestart met haar kunstlessen voor kinderen in de 
Ontmoetingskerk. Deze kinderen komen vanuit onze 
kerk of van de basisscholen uit de buurt in de leeftijd 
van 4 - 8 jaar. We kunnen nog helpende handen 
gebruiken. Vind jij het leuk om met kinderen contact te 
hebben en met hen te verbinden? En om hen te helpen 
bij het creatieve proces? Laat het diaconaal werker 
Gianni weten! gianni@diaconiehaarlem.nl 
DI 15.30 - 17.30 uur | Start vanaf 7 maart 

 

  

mailto:gianni@diaconiehaarlem.nl


 

Diaconie 

 

 

 

Opbrengst extra collecte Turkije & Syrië 

In de vieringen van 12 en 19 februari is er een extra 
collecte geweest voor de slachtoffers van de 
aardbevingen in Turkije en Syrië. De opbrengst hiervan 
was € 3.224,05. Na verdubbeling van de diaconie is de 
totale opbrengst € 6.448,10. De diaconie maakt het geld 
over naar Giro 555 van de samenwerkende 
hulporganisaties. Hartelijk dank voor ieders gift! 

 

  

 

Stadsklooster Haarlem 

 

 

 

Programma 

 
DI 14 mrt | Lezing Denkende Vrouwen | Pletterij 
ZO 19 mrt | Kloosterwandeling door de stad | Gilde Haarlem 
ZO 19 mrt | Stilteconcert Waterspiegel| Doopsgezinde Kerk 
DI 21 mrt | Meditatief zingen met Taizé liederen | Waalse Kerk 
VR 24 mrt | Schrijfmeditatie | Doopsgezinde Kerk 
WO 29 mrt | Stiltelezen | Boekhandel Athenaeum 
WO 29 mrt | Schrijfavond in de Lente | Stadsklooster Haarlem 
DO 30 mrt | Kunst & Meditatie workshop | Studio Burgwal 
DO 6 apr | Moonlight Mantra avond | Nieuwe Kerk 
WO 12 apr | Schrijfavond in de Lente | Stadsklooster Haarlem 

 

  

 

Overige activiteiten 

 

https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=56872416ec&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=590f7e3cfe&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=dd8f595d00&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=8f6a1d5dc5&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=ced2ffc9ba&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=e743c3d229&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=a6d17eddea&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=6fa9750d35&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=4a30e63f4f&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=1941609292&e=c4dc2863c3


 

 

Concert Johannes Passion 
Het Haarlems Bach Ensemble, onder 
leiding van Mark Lippe, geeft een 
uitvoering van de Johannes Passion van 
Johan Sebastian Bach. Dit concert wordt 
verzorgd in de Doopsgezinde Kerk op 
vrijdag 24 maart (20.00 uur) en op 
zaterdag 25 maart (15.00 uur). Reserveren 
wordt aanbevolen. Meer info 
VR 24 en ZA 25 mrt | Doopsgezinde Kerk 

 

  

 

 

Klassiek Concert 
Muziek in de Kerk | Op 13 april is er weer 
een klassiek concert in de 
Ontmoetingskerk. Het programma is nog 
een verrassing. De celliste die zou komen, 
blijkt uiteindelijk toch niet te kunnen. 
Zodra er meer bekend is, komt dat op de 
website van de Ontmoetingskerk te staan. 
Maar zet deze datum alvast in je agenda! 
DO 13 apr | 20.00 uur | Ontmoetingskerk 

 

  

 

 

Nieuwe Kerk Concert Haarlem 
Pauline Oostenrijk (hobo) en Enno 
Voorhorst (gitaar) verzorgen het tweede 
klassieke (kamer)muziek concert in de 
Nieuwe Kerk. Een serie concerten verzorgt 
door het  Pianoduo Amacord. 
 
Vind hier meer informatie over het 
programma en de aanschaf van tickets.  
ZA 15 apr | 15.30 uur | Nieuwe Kerk 

 

https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=74d16399f0&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=50b5f712bc&e=c4dc2863c3


  

 

 

Expositie Ontmoetingskerk 
Kunst in de Kerk | Sinds februari siert het 
werk van Ellen van 't Hof de hal van de 
Ontmoetingskerk. Haar grote liefde gaat 
uit naar het schilderen van paarden. Een 
serie van negen schilderijen laat 
afbeeldingen zien van de Buzkashi-ruiters. 
Buzkashi is een eeuwenoude Centraal-
Aziatische volkssport. En er zijn nog meer 
schilderingen van paarden te zien. 
Doorlopend | Ontmoetingskerk 

 

  

 

 

Expositie DICX Kruisweg in de 
Bavo 
De serie schilderijen van kunstenaars 
Michelle van Asperen, Dick Evers en 
Jacques Spee staan inmiddels in de 
kooromgang van de Bavo. De expositie 
omvat 15 glicées van 100 x 100 cm die de 
laatste dagen van het leven van Jezus 
weergeven. Jeaninne Verhagen ging met 
de makers in gesprek en schreef dit 
artikel voor in het Haarlems 
Dagblad. Meer info 
22 feb - 11 apr 2023 | Grote of St.-Bavokerk 

 

  

 

Dit is de overkoepelende nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Haarlem. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 april 2023. 

 
Heb jij nieuws die voor de wijken Centrum, Oost en/of Schalkwijk interessant is? 

Geef het door via communicatie@pghaarlem.nl 
 

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Protestantste Gemeente Haarlem? 
Uitschrijven kan via deze link. 

 

  

https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=48fc26d25d&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=48fc26d25d&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=4de5eed89f&e=c4dc2863c3
mailto:communicatie@pghaarlem.nl
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=60d713bcdc&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=9e7301556c&e=c4dc2863c3
https://bavo.us19.list-manage.com/track/click?u=0469d9b6332e78b65e809e63a&id=25dba8f110&e=c4dc2863c3


 

 



 


