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Op de website van de Vredesweek staat 
het volgende te lezen: ‘Iedereen kent 
wel het gevoel er even niet bij te horen 
en te worden uitgesloten. Sommigen 
ervaren dat ze stelselmatig niet 
gehoord worden en dat ze geen onder-
deel uitmaken van een groter geheel. 
Deze uitsluiting ligt diep verankerd in 
onze maatschappij. Er is pas sprake van 
vrede als er recht wordt gedaan aan 
iedereen.’ Vandaar ‘inclusief samen-
leven’ als thema van de Vredesweek die 
van 18 tot 26 september gehouden 
wordt. ‘Er is pas sprake van vrede als 
er recht wordt gedaan aan iedereen. 
Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. 
Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief.’

een inclusieve renaissance
Dit thema doet mij denken aan een 
boek dat in de 60-er en 70-er jaren van 
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de vorige eeuw super populair was in 
kerkelijke kringen, Inclusief denken 
van Feitse Boerwinkel. Dit boek, maar 
vooral de mensen die erdoor geïnspi-
reerd waren, zette mij op het pad van 
de theologie. Ik vind het heel bijzonder 
dat vlak voor mijn afscheid met name 
dit thema een renaissance beleeft en 
zo mijn stappen door domineesland 
omlijst. Met name dit ‘inclusieve’ 
denken en doen is volgens mij ken-
merkend voor het samen gemeente-
zijn.

ga zo door
Aan de ene kant moet een christelijke 
gemeenschap exclusief zijn. De Berg-
rede sluit af met twee uitspraken die 

mij uit het hart gegrepen zijn. ‘Zet 
het licht niet onder de korenmaat’ 
en ‘Wees het zout der aarde’. 
Maar uitsluitend door inclusief te 
denken en inclusief te doen kunnen 
deze twee uitspraken waar gemaakt 
worden. Wie meent dat doopsgezind-
zijn uitsluitend exclusief-zijn betekent, 
maakt van onze traditionele vredeskerk 
een sekte. 
Inclusief samenleven betekent ook in-
clusief kerk-zijn. Onze gemeente geeft 
met haar engagement richting mensen 
met een verstandelijke beperking en 
ten opzichte van vluchtelingen het 
goede voorbeeld. 
Ga zo door. •

Vredesweek 2021

overdenking

vrede is rechtvaardig, vrede is liefde,
vrede sluit niet uit, vrede is inclusiefinclusief samenleven 

door Herman Heijn
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foto: taallessen aan vluchtelingen, oktober 2015

foto’s Anke van der Meer, tenzij anders 
vermeld
ontwerp & opmaak Susan de Loor,
Kantoordeloor Haarlem 
Het volgende nummer verschijnt op 
2 oktober. Kopij uiterlijk maandag 6 septem-
ber zenden aan communicatie@vdgh.nl of 
aan vdgh Frankestraat 24, 2011 hv Haarlem, 
telefonisch contact 023 532 18 83.

Een vrijwillige bijdrage voor Doopsgezind 
Haarlem is welkom op rekeningnummer 
nl82 abna 05 61 23 48 76 t.n.v. de Vereenig-
de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, 
o.v.v. ‘Doopsgezind Haarlem’.

© vdgh 2021

colofon
Doopsgezind Haarlem is een twee-maan-
delijkse uitgave van de Vereenigde Doops-
gezinde Gemeente te Haarlem
redactie Herman Heijn, Anke van der Meer, 
Willemien Ruygrok & Jet van Vrede
druk Drukkerij Torendruk, Nijkerk
oplage 900

 

Hieronder volgt een overzicht van de kerkdiensten van de komende tijd. 
Bij het ter perse gaan van dit magazine, was het niet meer nodig om je van 
tevoren op te geven. De diensten zijn te volgen via Zoom.
meeting id: 933 7096 3269 | passcode: 745563
De liturgie kan aangevraagd worden via kosterij@vdgh.nl
Voor actuele informatie zie de website: www.doopsgezindhaarlem.nl en de 
Nieuwsbrief.

gebedsgroep en -intenties

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

opbrengst collectes 

mei & juni
• Eigen gemeente € 64,00 
• Eigen gemeente Kleine Vermaning
 € 68,35  
• Alzheimerstichting € 378,20  
• Inloophuis Almere € 369,55

collectedoelen

augustus
See You. Een wereldwijde organisatie, 
opgericht in 1982, waar vooral veel 
vrijwilligers werken en ook veel medici 
om mensen te helpen met een visuele 
beperking. Er wordt medische zorg, 
onderwijs enz. ondersteund.
september
Het project van de werkgroep Midden-
Oosten: Tent of Nations. Dit is een 
ecologische boerderij in Bethlehem 
waar de christelijke Palestijnse familie 
Nassar zomerkampen organiseert voor 
zowel christelijke als moslimkinderen. 
Zij proberen door vredeseducatie en 
ecologie de kinderen geweldloosheid 
bij te brengen. De werkgroep wil 
zoveel mogelijk kinderen laten deel-
nemen. Per kind kost dit € 150,–. •

zondag 26 september
Grote Vermaning ds. A.J. Noord & 
ds. S. du Croo de Jongh
gezamenlijke dienst kleine kerken

zondag 3 oktober
Grote Vermaning ds. H.J.S. Heijn
Kleine Vermaning br. E de Jongh

zondag 10 oktober
Grote Vermaning ds. H.J.S. Heijn
afscheidsdienst
aanvang 15.00 uur

adressen
Grote Vermaning
Frankestraat 24, 2011 hv Haarlem
Kleine Vermaning
Postlaan 16, 2101 ve Heemstede

vervoer naar de diensten
Kunt u niet zelfstandig naar de diensten 
komen en kunt u zelf geen taxi betalen 
dan kunt u gebruik maken van Ataxi. De 
heer Ali Mobayen van Ataxi brengt u van 
en naar de kerk. Graag vooraf reserveren: 
06 24 59 07 99. U hoeft niet af te rekenen. 
Als u zegt dat u bij de vdgh hoort gaat de 
rekening automatisch naar de administra-
tie en wordt betaald uit het ‘taxifonds’. 

agenda

zondag 1 augustus
Grote Vermaning zr. L Penner
Kleine Vermaning br. W.N. Grimme

zondag 8 augustus
Grote Vermaning zr. C.C. Verheus-
Nieuwstraten

zondag 15 augustus
Kleine Vermaning ds. J Brüsewitz

zondag 22 augustus
Grote Vermaning ds. A.J. Noord

zondag 29 augustus
Grote Vermaning zr. C. Duhoux-Rueb

zondag 5 september startzondag
Scouting Menno Simons ds. A.J. Noord 
& ds. H.S.J. Heijn
Noordersportpark | Melkerijpad 10
Haarlem-Noord

zondag 12 september
Grote Vermaning ds. H.S.J. Heijn
themadienst

zondag 19 september
Kleine Vermaning ds. A.J. Noord

kerkdiensten aanvang 10.30 uur, 
tenzij anders aangegeven 
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In juni namen Anke van de Meer en haar vader Sybout deel 
aan een studiereis van Christian Peacemakers Team naar 
Lesbos om daar te zien wat de huidige situatie is van de 
Europese vluchtelingencrisis. 
Meer verhalen die naar aanleiding van de reis zijn gemaakt, 
zijn te lezen op de website van CPT Nederland onder 
‘Getuigenissen’. 
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Iedere namiddag verlaten de schepen de haven. De vissers-
boten om te vissen, en de patrouilleschepen om de onzicht-
bare grens tussen Europa en Azië te bewaken.
’s Ochtends in alle vroegte zie ik, vanaf het terras van ons 
hotel, de schepen terugkeren naar de haven en ik vraag me 
af wat er die nacht heeft plaatsgevonden. Was het rustig 
of zijn er dingen gebeurd die het daglicht niet kunnen 
verdragen?

vlakbij ligt Turkije
Eerder hebben we Anna* ontmoet. Ze woont met haar gezin 
in een klein dorpje in het noorden van Lesbos met uitzicht 
op zee. Daar heeft zij de vluchtelingencrisis zien ontwikkelen 
en veranderen. Van de duizenden mensen die vanaf 2015 
dagelijks op de stranden aankwamen, tot de beruchte 
pushbacks van nu.

Pushbacks zijn praktijken waarbij de kustwacht systematisch 
probeert te voorkomen dat boten met vluchtelingen de 
Griekse kust bereiken. De pushbacks zijn controversieel op 
meerdere vlakken. Er is namelijk een plicht, vastgelegd in 
regelgeving van de Verenigde Naties, dat een vaartuig in 
nood te allen tijde moet worden geholpen. De Griekse 
kustwacht doet het tegenovergestelde. Er zijn verschillende 
bewegende beelden waarop te zien is dat ze met hun 
schepen de rubberboten omcirkelen, zorgen voor hoge 
golfslag om de opvarenden te intimideren en soms zelfs hun 
kanonnen afvuren. 
‘Turkije is maar een paar kilometer verderop,’ zegt Anna, 
‘ik kan het zien liggen vanaf mijn balkon. Al jaren zijn we 
getuige van de rubberbootjes met vluchtelingen die de 
oversteek maken, maar nu zien we voor onze ogen dat 
de Griekse kustwacht diezelfde bootjes terugduwt.’

Ze legt de huidige situatie verder uit. ‘Lesbos is altijd een 
plek geweest waar vluchtelingen naartoe kwamen, maar
het verschil is dat mensen tegenwoordig niet meer de kans 
krijgen om verder Europa in te gaan. Vanaf het moment dat 
de Turkije-deal van kracht ging, werden de grenzen van Euro-
pa aangescherpt. De Griekse eilanden werden daardoor min 
of meer openluchtgevangenissen.’ 

De Turkije-deal, gesloten in 2016 tussen Turkije en de 
EU-lidstaten, houdt in het kort in dat iedere vluchteling 
die aankomt op de Griekse eilanden een asielprocedure 
doorloopt om te beoordelen of hij al dan niet veilig terug 
naar Turkije zou kunnen. In ruil daarvoor heeft de EU Turkije 
miljarden euro’s betaald voor opvang. Inmiddels houdt 
Turkije vluchtelingen die door willen reizen niet meer tegen, 
maar door de pandemie is het aantal mensen wel sterk 
gedaald. 

Volgens de wekelijkse rapporten van de website ‘Aegean 
Boat Reports’ lukt het ongeveer 10% van de mensen die 
de oversteek maken om zich daadwerkelijk te registreren 
en asiel aan te vragen. Dit betekent echter niet dat 90% de 
Griekse kust nooit haalt en al op zee wordt teruggeduwd 
door de Griekse kustwacht. Een groot gedeelte van de 
pushbacks gebeurt namelijk nadat mensen aan land zijn 
gekomen.

verdwenen en onbereikbaar
Wekelijks ziet Anna vele schrijnende verhalen zich voor haar 
ogen afspelen. ‘Vanaf mijn balkon zag ik in alle vroegte een 
boot aankomen op één van de stranden hier. Er waren 20 
volwassenen aan boord en ongeveer 30 kinderen, waaronder 
veel peuters en baby’s. Nadat ze aan land waren gekomen, 
klommen ze omhoog via de onverharde weg op zoek naar 
hulp. Een aantal van mijn buren die daar liepen met hun 
schapen heeft ze daar gezien. Met hun mobiele telefoons 
namen de vluchtelingen contact op met hulporganisaties 
om hen te komen halen en naar één van de registratie-
locaties te brengen. Maar op een gegeven ogenblik waren 
ze verdwenen en niet meer te bereiken.’

Wat er daarna is gebeurd, is speculatie, maar de zwarte jeeps 
die Anna vervolgens het zandpad op zag rijden, moeten wel 
verband houden met deze aankomst. 

‘We hebben gevraagd aan de lokale overheden: “Waar zijn 
deze mensen? Waarom zijn ze niet geregistreerd? Waarom 
zitten ze niet in een opvangkamp? Waarom zitten ze niet in 
het quarantainekamp?” Maar niemand heeft iets gezien, 
terwijl wij in het dorp weten wat er is gebeurd. Deze mensen 
zijn met geweld meegenomen, hun telefoons zijn afgepakt 
en ze zijn door de geheime politie weer op een patrouille-
schip gezet. Vervolgens zijn ze midden op zee, terwijl ze 
onder schot gehouden worden, gedwongen om op drijvende 
‘reddingsvlotten’ over te stappen. Daarna zijn ze aan hun lot 

overgelaten. Zonder motor, zonder eten en drinken, zonder 
een manier om hulp te vragen. Midden in de nacht, na vele 
uren te hebben rondgedobberd, zijn ze opgepikt door de 
Turkse kustwacht.’

Anna zucht even voordat ze verder gaat. ‘Godzijdank zijn ze 
gevonden, want ze hadden ook kunnen verdrinken. Het erge 
is dat de Griekse regering blijft beweren dat dit niet gebeurt, 
maar ik ben hier elke dag getuige van. Mijn buren zijn hier 
elke dag getuige van. Toch kunnen we niets doen. Journalis-
ten die erover willen berichten zijn bang hun vergunning 
te verliezen. Mensen die willen helpen zijn bang om gearres-
teerd te worden.’

overlevenden
Van juriste Marion Bouchetel, die werkt voor NGO Legal 
Centre Lesvos, hoor ik vergelijkbare verhalen. ‘Wij krijgen 
regelmatig telefoontjes van overlevenden van de pushbacks. 
Ze vertellen dat de Griekse kustwacht ze heeft teruggeduwd 
over de grens zodat de Turkse kustwacht hun vlot oppikt. 
Wij checken die informatie en rapporteren aan de Griekse 
overheid, maar daar wordt stelselmatig ontkend dat zoiets 
gebeurt.’Pushbacks in Griekse wateren 

Op het dek van de Aris Manos III steekt een schipper een sigaret aan. Zijn 
kotter heeft hij net aangemeerd in de haven van Mytilene, de hoofdstad van 
Lesbos. Er liggen grote en kleinere vissersboten, de terrassen zitten vol en 
toeristen flaneren over de boulevard. Én de Griekse kustwacht is present. 
Met vier grote grijze patrouilleschepen, standaard uitgerust met één kanon 
voor en één kanon aan de achterkant.

studiereis Lesbos44

door Anke van der Meer

waar 
ligt 
de grens?

>>

ze zijn met geweld opgepakt en 
midden op zee op een reddingsvlot 
achtergelaten



Poëzie is een daad…
Het begin van verzet is mijzelf een 
vraag stellen en dan de vraag aan een 
ander stellen. Prachtig vind ik dat, in de 
kleinheid waarmee Remco Campert 
dit in dit gedicht aanzet. Een zuchtje 
wind, dat uitgroeit tot een storm, een 
vlammetje dat een verzengend vuur 
creëert, een blik die verwordt tot liefde.

Ik vraag mij af of vrede niet altijd ook 
een kwestie van verzet is. De ‘lieve 
vrede’ bestaat niet. Vrede heeft het 
nodig dat ik mij vragen stel, elke dag 

opnieuw. Vragen naar het ‘waarom’ van 
mijn handelen en de betekenis, die dit 
heeft voor mijzelf en de ander(en). 
Vragen over wat er om mij heen 
gebeurt, in het klein en in het groot. 
Mijzelf dan vervolgens afvragen of ik 
kan toekijken of in beweging moet 
komen… en dan deze vragen ook aan 
een ander stellen. 

Zo wordt ‘Vrede’ een spannende 
dagelijkse oefening. Zij zal altijd met 
enige wrijving met mijzelf en de ander 

gepaard gaan. Ook, steeds opnieuw, 
draagt het de mogelijkheid voor ont-
moeting in zich mee. De priester Henri 
Nouwen spreekt over de ‘dialogische 
waarheid’, de waarheid die alleen in 
de ontmoeting kan ontstaan. 

Ik zou hier willen spreken over de 
‘dialogische vrede’. Geweldloos, in de 
beste doperse traditie, maar zeker niet 
krachteloos. •

Verzet begint niet met grote woorden

Verzet begint niet met grote woorden
Maar met kleine daden
Zoals storm met zacht ritselen in de tuin
Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

Zoals brede rivieren
Met een kleine bron
Verscholen in het woud

Zoals een vuurzee
Met dezelfde lucifer 
Die een sigaret aansteekt

Zoals liefde met een blik
Een aanraking, iets dat je 
opvalt aan een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag 
aan een ander stellen 

Remco Campertdoor Lieuwe Koopmans
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de rol van Frontex 
‘Maar de pushbacks op zee en op land zijn criminele acties 
waardoor mensen hun recht om asiel aan te vragen wordt 
ontzegd,’ zegt Marion. ‘Griekenland heeft als enige lidstaat 
niet het protocol 4 van de Europese declaratie van mensen-
rechten ondertekend. Dat is het protocol dat de collectieve 
uitzetting van buitenlanders verbiedt. Je zou bijna zeggen 
dat Griekenland de huidige situatie al had voorzien.’ 
Duidelijk is dat Griekenland koste wat kost het vluchte-
lingen onmogelijk wil maken om aan land te komen. Het 
blijft schokkend dat Frontex, een EU-agentschap betaald 
door Europees belastinggeld, het Griekse beleid indirect 
steunt, hoewel het daarmee de eigen EU-wetgeving 
schendt. 

Marion: ‘We hebben tot nu toe geen direct bewijs dat 
Frontex betrokken is bij pushbacks, zij wijzen naar de Griekse 
kustwacht. Maar Frontex is aanwezig in de havens en 
monitort de kust met meerdere schepen. Dat is een voor-
beeld van de manieren waarop zij valideren wat de Griekse 
kustwacht doet.’ 
Volgens Dana Schmalz, autoriteit op dit gebied en rechts-
geleerde bij het Duitse Max Planck Instituut, kan gesteld 
worden dat als Frontex aanwezig is bij het vuile werk dat de 
Griekse kustwacht uitvoert, ze daardoor betrokken zijn bij 
illegale pushbacks. 

In die mooie haven in Mytilene zit de schipper nog steeds 
aan boord van de Aris Manos III. De directe impact van de 
vluchtelingencrisis en de pushbacks gaat langs hem heen. 
Maar als je het hem direct zou vragen zou hij vast zeggen 
dat hij niet heeft gevraagd om een haven die voller ligt met 
patrouilleschepen dan met vissersboten. En dat hij niet heeft 
gevraagd om een eiland vol met vluchtelingen die klem 
zitten in een asielprocedure. De onvrede van de inwoners 
van Lesbos groeit, en wordt bovendien aangewakkerd door 
nationalisten en populisten. Wat zijn persoonlijke gedachten 
zijn is mij onbekend, maar het zou kunnen dat ze niet heel 
veel anders zijn dan die van Marion als ze zegt: ‘Ik ben 
persoonlijk teleurgesteld omdat ik zie dat er politiek niets 
gedaan wordt, geen onderzoek, geen verbod, geen uitspra-
ken.’

Eurocommisaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson 
heeft onlangs gezegd dat beschuldigingen van geweld 
tegen asielzoekers moeten worden onderzocht, niet alleen 
in Griekenland, maar in de hele EU. Want zegt ze: ‘We kun-
nen onze grenzen niet beschermen door de rechten van 
mensen te schenden.’ •

Het gedicht komt uit de bundel 
Betere tijden (De Bezige Bij, 1970)

6

Ik ben wel nieuwsgierig naar wat 
de toekomst brengt, maar ik ben 
dus niet in blije verwachting. Mijn 
gedachten over de toekomst zijn 
di≠uus en zeker niet consequent. 
Soms vrolijk, soms ook helemaal niet. 
Soms rustig, vaak ook onrustig en 
gehaast. Piekeren, over nog een 
bijdrage willen leveren, zingeving, 
een goede vriend zijn, de planeet, 
ongelijkheid, ijdelheid, de afwas, om 
er een paar te noemen, de gedachten 
houden nooit op. Onrust en onvrede.

In dit ik-tijdperk, waar ik ook een 
kind van ben, kun je zomaar opschrij-
ven dat de Vredesweek gaat over 
vrede met jezelf. Immers, pas wan-
neer ik de vrede in mijzelf heb 
gevonden, kan ik vrede brengen. 

Hoe vind ik die vrede in mijzelf? 
Met meditatie, schrijft Jan Geurtz in 
zijn hulpboek Verslaafd aan liefde.
‘Je hébt gedachten, je bént niet je 
gedachten.’ Stilzitten. Ademhalen. 

Als een gamer met een virtuele bril 
op, je gedachten die in hoog tempo 
achter elkaar op je af vliegen, weg 
slaan. Als je beter wordt, sla je de 
gedachten eerder weg en houd je 
het langer vol. De tijd tussen de 
gedachten wordt langer en in die 
tussenpozen vind je rust. Er zijn geen 
gedachten, je staart in het niets. 
Bevrijding en verlichting. Vrede.

Het is me nooit echt gelukt en ik heb 
het opgegeven. Ik ben gestopt met 
mediteren. In plaats daarvan ben ik 
weer gaan bidden. Niet meer zoals 
vroeger toen ik een kleine jongen was 
en mijn gebeden in hoog tempo 
afra≠elde. Nu bid ik in alle rust voor 
die en die, dichtbij of verder weg, een 
onbekende, voor een groep of volk, 
voor een heel land. En waarachtig, zo 
vind ik het ook, vrede. •

Joep Stassen

onder
de loep

vrede
Mijn broer is in een depressie terecht 
gekomen na een burn-out. Ik ben 
bang dat het mij ook overkomt. Zoiets 
kan in de familie zitten. Mijn moeder 
raakte depressief toen mijn vader 
overleed. En haar vader, mijn opa, 
was aan de drank. En dan was er nog 
een tante aan mijn vaders kant die 
samen met haar demente man voor 
euthanasie hebben gekozen. Het kan 
te maken hebben met mijn gemoeds-
toestand, maar ik vind het een 
verontrustende score. 

De gedachten laten me niet los.

* De naam van Anna is gefingeerd vanwege veiligheids-
redenen. Haar echte naam is bij de redactie bekend.

studiereis Lesbos
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ze bij voorbeeld een barista (specialist 
in bereiden en serveren van ko≤e) 
opleiding volgen.

Wat Myrna doet is mensen helpen met 
het verminderen van hun ballast. Door 
hun leven wat lichter te maken en het 
helpen ontdekken van hun eigen kracht 
en talenten. Gelukkig zijn de lijntjes 
met Doopsgezind Haarlem ook kort 
en kunnen we afstemmen hoe we 
Het Open Huis kunnen helpen. De 
meiden van pre-Sneel hebben alvast 
geholpen door vakantiepakketten voor 
leeftijdgenootjes te vullen. •

Haarlem in woord & daad8

In een grote ruimte van Het Open Huis staat Myrna Bockhoudt 
samen met Shaza te genieten. Een bont gezelschap vrouwen
is in groepjes geconcentreerd bezig met het maken van collages 
over zichzelf. 
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Het Open Huis heeft lekker veel ruimte 
in een voormalige school, compleet 
met speelplein en een professionele 
keuken. De organisatie bestaat uit een 
multiculturele kerk en een maatschap-
pelijk centrum. De kerk hoort bij het 
netwerk van Intercultural Church 
Plants. De diensten zijn nooit saai. Met 
de liederen uit de opwekkingsbundel 
kan iedereen uit de voeten. 

In het maatschappelijk centrum zijn 
voornamelijk vrijwilligers actief. Ruim 
70 vrijwilligers zetten zich met hun 
eigen talenten in voor de bezoekers die 
komen. Ze worden ondersteund door 
een aantal medewerkers, zoals Myrna. 
Zij is haar loopbaan begonnen in de 
makelaardij, maar werd meer geboeid 
door de verhalen van mensen en begon 
aan een opleiding voor maatschappe-
lijk werk. Om werkervaring op te doen 
ging ze nét toen de instroom van 
statushouders erg groot was helpen 
bij Het Open Huis. Er werden in die tijd 

veel statushouders via Vluchtelingen-
werk doorverwezen. Na een periode bij 
Stem in de Stad is ze nu Coördinator 
Ontmoetingsnetwerken bij Stichting 
Ontmoeting. 

arbeidsmarkt
Myrna’s contacten met Vluchtelingen-
werk komen goed van pas! Een weg 
vinden op de Nederlandse arbeids-

markt is moeilijk voor vluchtelingen. 
Landelijk gezien vindt 11 procent 
binnen drie jaar een betaalde baan. 
Met een project, Aan de Slag, is het 
Vluchtelingenwerk en twee arbeids-
bemiddelaars gelukt om dat percen-
tage te verhogen naar 32 procent. 

Sleutelwoorden zijn ‘samenwerken’, 
‘investeren’ en ‘begeleiding op maat’. 
Drie mensen met een vluchtelingen-
achtergrond zijn opgeleid tot gecerti-
ficeerde jobcoaches. Shaza uit Syrië is 
daar een van en staat dus samen met 

Myrna in Het Open Huis in Schalkwijk 
te genieten van die groep vrouwen, 
omdat de vrouwen daar heel erg 
welkom zijn en er genoeg ruimte is.

huiswerkbegeleiding
Ook aan de kinderen is gedacht. Door 
Youth for Christ wordt huiswerkbege-
leiding aangeboden voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Hier kan in een 
rustige omgeving, eventueel met 
ondersteuning van de begeleiders, 
gewerkt worden aan het huiswerk. 
Het maatschappelijk centrum is niet 
evangeliserend maar wel gebaseerd op 
een rotsvast geloof. De ontmoetingen 
van Jezus Christus met anderen stimu-
leren de initiatiefnemers om zonder 
aanzien des persoons de naaste lief te 
hebben. Daarom sluit het centrum 
niemand buiten en is íedereen van 
waarde. 

ondersteuning
Er zijn ook gratis maaltijden voor 
iedereen die wil aanschuiven. Die 
worden in de professionele keuken 
bereid. Om de week maakt ook 
Antonius Kookt gebruik van de keuken 
en het centrum onder leiding van Joris 
Obdam van de Antonius Gemeenschap. 

(zie het juni/juli nummer van Doops-
gezind Haarlem).

Als bij de kennismaking van een 
nieuwe bezoeker blijkt dat hulp nodig 
is kunnen mensen aan een hulpverle-
ner gekoppeld worden. Daarbij komt 
het goed van pas dat de lijntjes kort 
zijn. Als mensen geen grip meer 
hebben op hun leven en het niet lukt 
om dat alleen op te lossen krijgen ze 
een steuntje in de rug, in de vorm van 
begeleiding op maat. Vanuit het 
maatschappelijk centrum wordt bij 
voorbeeld ambulante woonbegeleiding 
aangeboden. Maar er is ook een eigen 

voedselbank, voor mensen die niet 
(meer) bij de reguliere voedselbank 
terecht kunnen. Momenteel maken 
24 gezinnen daar gebruik van. De 
producten daarvoor worden aange-
leverd door kerken in Haarlem. 

Bezoekers die eraan toe zijn krijgen 
dagbesteding of een leerwerk traject 
aangeboden. Het Open ko≤e Huis en 
de W&D Kringloopwinkel op de andere 
locatie, aan de Frieslandlaan, zijn 
belangrijk om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt een springplank 
te bieden richting betaald werk. Om 
leerwerkervaring op te doen kunnen 

sleutelwoorden zijn ‘samenwerken’, ‘investeren’ 
en ‘begeleiding op maat’. 

Omzien naar elkaar

door Jet van Vrede

8

Myrna Bockhoudt

het maatschappelijk centrum is niet 
evangeliserend maar wel gebaseerd op een 
rotsvast geloof

hetopenhuishaarlem.nl
antonius-gemeenschap.nl 
facebook: Het Open ko≤e Huis
facebook: W&D Kringloop-
winkel Schalkwijk
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vredesweek

When day comes, we step out of the 
shade of flame and unafraid.
The new dawn balloons as we free it.
For there is always light, if only we’re 
brave enough to see it.
If only we’re brave enough to be it.

Dit zijn de laatste regels van de 
voordracht ‘The Hill We Climb’ door 
Amanda Gorman bij de inauguratie van 
Jo Biden. Op 7 september, vlak voor de 
vredesweek, verschijnt een tweetalige 
bundel waarin ook dit gedicht is 
opgenomen, vertaald door Zaïre 
Krieger. 
Veel mensen herkennen zich in dit 
gedicht. In de vredesweek zal het 
belangrijke rol spelen bij de vele 
activiteiten die we in Haarlem hebben 
opgezet. Het thema is ‘Inclusief 
samenleven’ met als ondertitel ‘wat 
doe jij in vredesnaam’. De aftrap is 
op zaterdag 16 september in de 
Groenmarktkerk met een aperitief voor 
de ziel. Dagelijks is er tussen de middag 
in de Groenmarktkerk een vredes-
gebed, er komt een damesvoetbal-
toernooi met vrouwen uit verschillende 
culturen en natuurlijk weer een 
diversiteitsdienst. Verder worden er 
gedichten voorgelezen van kinderen 
van de basisschool en gaat een 
gospelkoor vredesliederen zingen.
Op 26 september is er een gemeen-
schappelijke dienst met de Remon-

stranten. Natuurlijk staat daar het 
onderwerp Vrede ook centraal. 
Zie verder: antonius-gemeenschap.nl.

abc

Op vrijdagmiddag 24 september 
vindt (onder voorbehoud) in de Grote 
Vermaning een bijeenkomst plaats 
waarin recht wordt gedaan aan het 
werk dat Frits Hoogewoud voor de 
Archief- en Bibliotheek Commissie. 
heeft verricht. Dit jaar trad hij terug als 
voorzitter van deze commissie. Er zal 
teruggeblikt worden op hetgeen is 
bereikt (o.a. de verwerving van de 
Biestkensbijbel) en vooruitgekeken 
worden naar nieuwe ontwikkelingen 
en plannen. 
Meer informatie volgt in de loop van 
augustus/september n de Nieuwsbrief.

wijk zuid

• woensdag 11 aug. 11.30-14.00 uur 
zomerlunch. Rineke Verheus komt ver-
tellen over de regenten en regentessen 
op de schilderijen van het weeshuis. 
 Opgeven bij Anne-Rike Kool, vóór 6 aug. 
 corkool@casema.nl | 0252 412 201
 06 41 37 61 40
• zaterdag 11 sept. 10.30-16.00 uur 
Open Monumentendag. Dick Koomans 
bespeelt het orgel.
• dinsdag 21 sept. 10.00-11.30 uur 
bijbelgroep Het kerstverhaal. Alex 
Noort bespreekt dit boekje van 

Peter-Ben Smit. Daarna iedere 3e 
dinsdag van de maand.
• dinsdag 26 okt. 20.00 uur Gé Vaar-
tjes, de biograaf van Godfried Bomans, 
vertelt over Bomans en religiositeit.
• woensdag 24 nov. 20.00 uur Dick 
Koomans vertelt over het orgel en 
speelt enige stukken.
• zaterdag 18 dec. 16.30-19.00 uur 
adventsviering. We weten nog niet in 
welke vorm dit doorgang kan vinden.

bijbelgroep noord

Op woensdag 1 september start in de 
Mennokapel de bijbelkring. Aanvang 
10.30 uur. Alex Noort bespreekt het 
boekje Het kerstverhaal van Peter-Ben 
Smit. Daarna iedere 1e woensdag van 
de maand.

nieuwe jeugdwerker

Per 1 september treedt Daniel Serrano-
Bernal in dienst als jeugdwerkbegelei-
der. Hij volgt daarmee Nathalie Bienfait 
en Sonja Meijer op. Daniel is opge-
groeid in een Mennonieten gemeen-
schap in Colombia. Sinds 2017 woont 
hij in Amsterdam (in het Zonsho∏e) om 
aan de VU zijn master te halen in het 
programma Peace, Trauma and Religion. 
Daniel is creatief, muzikaal en met zijn 
internationale achtergrond en ervaring 
heeft hij jongeren veel te bieden. Hij 
spreekt Spaans en Engels, en is hard 
bezig ook het Nederlands onder de knie 

Bart Stobbelaar

tee Haarlem
Jacob & Ezau

Vrede tussen de broers? (Gen. 35:29)
Dat blijft dus altijd de vraag, is er vrede mogelijk, voor-
goed? Het verhaal van de aartsvaders in Genesis wijst 
misschien een weg. Opvallend is de opbouw van die 
verhalen. Allereerst de breuk tussen Abraham en Lot, zijn 
neef. Er zijn nog geen nakomelingen van Abraham, Lot 
zou een goede opvolger zijn, maar nee, neef Lot gaat 
wonen bij Sodom. Hij wordt tot de volken gerekend. Dan 
toch wordt Sara zwanger, een zoon, dé zoon, Isaak. En een 
tweede zoon, Ismael, wordt geboren uit de dienares Hagar. 
Dé zoon moet Isaak zijn. Hoe moet het verder tussen 
Ismael en Isaak? Ismael wordt weggezonden, hij behoort 
voortaan tot de volken.

Vervolgens de zonen van Isaak, Ezau en Jacob. Tweelingen 
zelfs! Er ontstaat een bijna onherstelbare kloof tussen 
beiden nadat Jacob op slinkse wijze het eerstgeboorte-

recht aan Esau heeft ontstolen. Jacob voelt zich sindsdien 
bedreigd. Maar uiteindelijk staan beiden aan het graf van 
Isaak, hun vader. 

Kort samengevat, in feite gaat het om het conflict tussen 
de mens en de wereld die haar of hem te na komt. In 
het verhaal is dat het conflict tussen de geroepene en 
de wereld daaromheen. Er is een scheiding of onder-
scheiding en er is sprake van een gezamenlijkheid. De 
scheiding is dat de ander andere wegen gaat die niet 
tot vrede leiden, maar juist tot strijd. Abraham en Lot 
betekent strijd, Isaak en Ismael betekent strijd, Jacob en 
Esau betekent strijd. Tot 3x toe! Dus geen vrede?

Geen vrede, dat hangt niet af van de tegenstander, de 
ander, maar vrede hangt af van de geroepene om de weg 
van de Ene te gaan. Abraham, Isaak, Jacob… Vrede hangt 
niet af van de tegenstander, maar van jou als mens, partij, 
volk, noem maar op. De geroepene, Abraham, jij, wij, 
worden aangezet de vrede uit te leven te midden van de 
absurditeit van de strijd. Niet ten koste van de ander, 
maar juist ter wille van de ander, de andere mens, het 
andere volk etc.

Vrede tussen de broers? Alleen dan mogelijk wanneer die 
ene vasthoudt aan de opdracht, er te zijn voor de ander 
zoals God, dé Ene, er is voor allen. •
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te krijgen. Zodra Daniel enigszins is 
ingewerkt zullen we hem voor Doops-
gezind Haarlem interviewen. Voor nu: 
Welkom Daniel!

startdag

Op 5 september 2021 vindt de startdag 
van Doopsgezind Haarlem plaats in 
het recent gerenoveerde gebouw van 
de scoutinggroep Menno Simonsz 
(Noordersportpark, Melkerijpad, 
Haarlem-Noord). Het belooft een 
verrassende opening van een nieuw 
seizoen gemeentewerk te worden. 
Een viering maakt deel uit van het 
programma, maar natuurlijk zijn er ook 
andere activiteiten gepland. We hopen 
op een mooie dag.

open monumentendagen

zaterdag 11 september 

Tijdens de Open Monumentendag 2021 
(11 & 12 sept.) staat inclusie centraal. 

De titel van het thema is ‘Mijn monu-
ment is jouw monument’. Met dit 
thema sluiten we aan bij het thema 
van de Europese monumentendagen: 
‘Inclusive Heritage’. Zowel de Kleine 
als de Grote Vermaning zullen alleen 
op zaterdag 11 september open zijn. 
En dit jaar beperken we ons in de Grote 
Vermaning tot de kerkzaal en Foto-
galerie De Gang. Natuurlijk zijn er 
vrijwilligers nodig die de gasten iets 
kunnen vertellen over onze mooie kerk. 
Daarover in de Nieuwsbrief meer. Jet 
van Vrede coördineert een en ander.

corona & verder

Zodra alle vergunningen binnen zijn 
wordt er begonnen met het aanleggen 
van goede ventilatie in de Grote Verma-
ning. Later is ook de Kleine Vermaning 
aan de beurt. Zoals het er nu uitziet 
mogen er weer meer mensen in de 
kerk. Opgeven hoeft dus niet meer. Wel 
blijven we de kerkdiensten via zoom 

uitzenden. Sterker: er wordt aan 
gewerkt dat de diensten binnenkort 
ook op YouTube staan. Dan kunnen 
mensen op ieder moment de dienst 
‘bijwonen’.
Zowel bij kerkdiensten als bij andere 
bijeenkomsten moet natuurlijk de 1,5 
meter in acht worden genomen. Dat 
houdt bijvoorbeeld voor de Grote 
Vermaning in dat er niet meer dan 50 
mensen tegelijk in de kerkzaal mogen 
zijn. Om die reden hebben helaas een 
aantal vaste huurders aangegeven dat 
ze omzien naar een andere locatie 
(maar graag terugkomen als het weer 
kan!)

overleden

• mw. M.C. Kion-Wullems
 15 juni 2021, leeftijd 93 jaar 
 te Haarlem •

mededelingen

wel en wee

column
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Grote Vermaning tijdens 
Open Monumentendag



de Buurderij Haarlem 
Rogier Tan heeft het bedrijf Appel van 
Opa. Dat verwerkt ‘oude’ appelrassen 
van fruitbomen van particulieren, die 
commercieel minder interessant zijn, 
op locatie. Die oude rassen hebben 
ieder een karakteristieke smaak. De 
appels van de verschillende rassen 
worden zorgvuldig gemengd, tot de 
perfecte smaak sap bereikt wordt. 
Dat sap wordt in goed houdbare 
pakken verpakt. 

Erik Boele-de Zeeuw heeft samen met 
Michiel de Ruiter het kringloopland-
bouwbedrijf De Oesterzwammerij. 
Op de grondstof ko≤eprut, die ze bij 
bedrijven en horeca verzamelen, telen 
ze oesterzwammen. Dat is een popu-
laire vleesvervanger in restaurants en 
lunchrooms als De Wereld van Jansje. 

mooie producten verkopen
Als idealisten hebben Appel van Opa 
en De Oesterzwammerij de missie om 
meer mensen in contact te brengen 
met de heerlijke duurzame producten 
uit eigen regio. Eerst verkochten ze 
vooral aan de horeca maar ze wilden 
graag ook rechtstreeks aan consumen-
ten verkopen. Gelukkig hoefden ze het 

wiel niet opnieuw uit te vinden! Dat 
was al in Frankrijk gedaan en is verder 
uitgekristalliseerd tot het netwerk 
Boeren & Buren. In België bestaat dat 
sinds 2015 en in Nederland sinds 2016. 
Boeren en Buren is een korte keten-
netwerk. Via de website van het net-
werk kunnen consumenten, ‘de buren’, 
rechtstreeks van boeren en ambachte-
lijke producenten producten kopen 
tegen eerlijke prijzen. De prijzen 
worden door de producent bepaald. 
Op € 100,– ontvangt hij of zij € 80,–. 
De overige € 20,– wordt verdeeld 
tussen de Buurderij-Verantwoordelijke 
en de organisatie Boeren & Buren. 
In de reguliere supermarkt krijgt de 
producent vaak maar 6% van de ver-
koopprijs. 

korte keten
In Nederland leggen de producten van 
Boeren & Buren gemiddeld 20 km af 
voordat ze bij de consument belanden 
terwijl producten uit de supermarkt 
geregeld meer dan 1000 km afleggen. 
De korte keten tussen Boer en Buur 
scheelt dus ook een hoop transport.
Het netwerk is georganiseerd in lokale 
Buurderijen. In 2019 hebben Rogier 
en Erik er een geopend in Haarlem, om 

hun ideaal om het belang van duur-
zaam lokaal eten en drinken onder de 
aandacht van consumenten te brengen 
werkelijkheid te laten worden. Daar-
voor moesten ze genoeg boeren en 
producenten vinden om de buren/
consumenten een aantrekkelijk 
assortiment te kunnen bieden. In de 
Randstad is dat best een uitdaging. 
Eieren zijn bijvoorbeeld geen probleem, 
omdat er genoeg kippen in de regio 
rondlopen, maar zuivel is lastiger te 
vinden. De Kaagse Boer levert heerlijke 
boerenboter, kaas en eieren. Broer en 
zus van de Wickevoorter Stadsboeren 

leveren alleen in het oogstseizoen 
groenten, Zorgboerderij de Duintuin in 
Heemskerk het hele jaar door. Verder 
bestaat het assortiment uit (h)eerlijke 
producten, zoals ambachtelijk brood en 
banket, granola, jam, chocopasta 
zonder suiker, pindakaas, sambals, 
droge worst en andere delicatessen, 
ijs van de traiteur, biologisch bier en de 
eerdergenoemde fruitsappen. 
Steeds gaat het om ambacht en smaak, 
gecombineerd met het persoonlijke 
verhaal van de boer, kok of producent. 

Op Europees niveau is er de richtlijn dat 
producten niet meer dan 250 km 
mogen afleggen. In de praktijk komen 
de producten niet van zover, omdat de 
transportkosten voor de boer zijn en 
het de bedoeling is dat de boer zijn 
producten zelf aflevert. Omdat het 
belangrijk is dat de Boeren en Buren 
elkaar kunnen blijven ontmoeten, om 
hun enthousiasme voor bewust, 
gezond eten te delen. 

groeien
Een Buurderij bestaat uit een of meer 
a∑aallocaties. Daar komen de boeren 

de bestellingen brengen en ‘de buren’ 
hun boodschappen halen. Tegen een 
meerprijs kunnen de boodschappen 
ook aan huis bezorgd worden. 
In Haarlem is de belangrijkste a∑aal-
locatie de Pelgrimkerk aan de Stephen-
sonstraat in Haarlem Zuid-West. 
In de Haarlemmermeer kunnen bood-
schappen worden afgehaald bij de 
Wickevoorter Stadsboeren. En in Noord 
bij het Verhalenhuis in de Van Egmond-
straat. Om te kunnen groeien zou het 

mooi zijn om ook in andere stadsdelen 
a∑aallocaties te hebben. Maar dan 
kunnen de Boeren en Buren elkaar 
weer minder ontmoeten. Dat is dus 
nog een puzzeltje voor de Buurderij-
Verantwoordelijken. •
www.buurderijhaarlem.nl
www. wij.boerenenburen.nl/missie
www. appelvanopa.nl
www. oesterzwammerij.nl
www. dewickevoorterstadsboeren.nl
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de groene voorhoede

Boeren & Buren
door Jet van Vrede 

in Nederland leggen de producten van Boeren & Buren gemiddeld 20 km af 
voordat ze bij de consument belanden terwijl producten uit de supermarkt geregeld 
meer dan 1000 km afleggen

13

Rogier Tan



Lokaal betrokken 
& wereldwijd verbonden

 ahaf al Sharif (37 jaar) komt oorspronkelijk uit 
 Aleppo. Ze is één van de 100 Syriërs die, sinds de 
 oorlog in Syrië uitbrak, in Haarlem zijn komen 
wonen. In totaal zijn 7 miljoen Syriërs gevlucht, meer dan 
een derde van de hele bevolking. 

Rahaf studeerde Engelse Taal en Literatuur en werkte enige 
tijd als universitair docent in Saudi-Arabië. ‘Het was een 
ervaring,’ lacht Rahaf, ‘maar niet per se positief, want les-
geven vind ik echt niet leuk. Maar het was de allereerste 
keer in het buitenland voor mij, dus het heeft me veel 
geleerd.’

revolutie
Toen in 2011 de opstand in Syrië begon, besloot Rahaf dat 
het tijd was om terug te keren. ‘Ik wilde weer bij mijn familie 
zijn,’ zegt ze. ‘In Aleppo was het op dat moment nog rustig. 
Er was ook geen indicatie dat het zo uit de hand zou lopen. 
Op dat moment was het niet meer dan een revolutie waarin 
om verandering werd gevraagd.’ Het regime van Assad zette 
echter het leger in tegen de betogingen en schoot met 
scherp. Vanaf dat moment liep het uit de hand. Talloze 
mensen werden opgepakt, gemarteld en vermoord. Het 
verzet tegen Assad nam toe en de oorlog was een feit. 

Rahaf: ‘Wij waren in shock. Gebeurt dit echt? Zijn onze eigen 
mensen elkaar aan het beschieten? Dit was iets wat nie-
mand van ons ooit had verwacht.’

dromen groot. Wat willen we voor Syrië? Wat voor grondwet 
heeft Syrië nodig? Dat zijn vraagstukken waar we aan 
werken.”

blijf betrokken 
Ook aan ons wil Rahaf een advies meegeven. ‘Ik vraag de 
mensen om Syrië niet te vergeten. We horen er minder over, 
maar de situatie is niet verbeterd, eerder verslechterd. 
Denemarken zegt bijvoorbeeld dat Syrië veilig is, maar dat 
klopt pertinent niet! Mensen willen nog steeds dat Assad 
weggaat. Want onder zijn leiding worden mensen gefolterd 
en gemarteld en vermoord. Terwijl het enige wat wij wilden 
was vrijheid van meningsuiting en democratie. Blijf daarom 
alsjeblieft betrokken.’ •

Aleppo werd te gevaarlijk en Rahaf moest met haar familie 
vluchten. ‘Het was moeilijk. Mijn moeder zit in een rolstoel 
en komt daarom zelden buiten. Ze moest uit huis getild 
worden en in de bus naar Damascus. Die rit duurt normaal-
gesproken 4 uur maar nu het dubbele. Het was emotioneel 
ook ingewikkeld. We wisten niet of we ooit weer terug 
zouden komen. Ik zag dat mijn moeder verdrietig was.
 Dat maakte mij ook boos en verdrietig. Maar mijn ouders 
hebben me altijd gestimuleerd om sterk te zijn. Tijdens onze 
vlucht nam ik daarom het voortouw.’

vredeswerk en buurtopbouw
‘Eenmaal in Damascus werd ik gevraagd om workshops te 
geven over vredeswerk en buurtopbouw. Het was een 
onzekere situatie, maar onze organisatie wilde mensen leren 
wat actief burgerschap is. Het was gevaarlijk want mensen 
wantrouwden ons, ook al liet ik nooit merken of ik een 
voor- of tegenstander van het regime was. Mijn doel was om 
een dialoog tussen mensen teweeg te brengen over een 
toekomst voor Syrië.’

Helaas bleek het werk te gevaarlijk en moest Rahaf voor 
haar eigen veiligheid het land verlaten. 
‘Ik was net verloofd, maar mijn verloofde kon niet mee. Hij 

Ik houd van Haarlem. Het is knus en gezellig. Ook al is het 
natuurlijk klein in vergelijking met de miljoenensteden 
waar ik hiervoor woonde. In het begin voelde ik me soms 
eenzaam en alleen, maar inmiddels voelt Haarlem als thuis.

zei tegen me: “We hebben nu niet genoeg geld, maar ik zal je 
volgen zodra ik kan.” Ook van mijn ouders moest ik afscheid 
nemen, zonder te weten wanneer ik ze weer zou zijn. Het 
was in 2017 dat ik mijn vader weer ontmoette in Libanon 
waar ik met mijn papieren heen kon reizen. Mijn moeder kan 
door haar handicap de afstand niet overbruggen. De eerste 
twee jaar heb ik haar niet gesproken vanwege een slechte 
internetverbinding. Nu facetime ik bijna iedere dag met 
haar. Maar het liefste zou ik haar in mijn armen willen 
sluiten.”

wat willen we voor Syrië?
Rahaf’s vlucht ging via Turkije waar ze zonder visum heen 
kon vliegen. Daarna stapte ze aan boord van een bootje 
richting Griekenland. ‘De schipper wilde ons eigenlijk niet 
aan land brengen omdat hij bang was opgepakt te worden 
voor mensensmokkel. We zouden het laatste stuk moeten 
zwemmen. Maar gelukkig heeft hij ons aan land gezet.’

In totaal duurde de reis drie weken. ‘Ik kwam terecht in het 
azc van Vledder. Dat was een rustige plek waar ik goed kon 
nadenken over mijn leven. Via azc’s in Wageningen en 
Alkmaar kwam ik in Schalkwijk terecht. Inmiddels is mijn 
man overgekomen in het kader van gezinshereniging. We 
hebben een dochter en zijn verhuisd naar een grotere 
woning in het centrum.”

Rahaf werkt als projectcoördinator bij een Syrische organi-
satie. De organisatie helpt en steunt Syriërs in hun gastland, 
maar helpt ze ook om in contact te blijven met de Syriërs in 
hun thuisland. “Wij zeggen altijd dat mensen wereldwijd 
verbonden moeten zijn en lokaal betrokken. Op die manier 
houden we een dialoog over de toekomst van Syrië. We 

vredeswerk 1514

door Anke van der Meer

‘ mijn ouders hebben me altijd 
 gestimuleerd om sterk te zijn’R



downloadt die. Je kunt ook gps live 
installeren om op de routekaart te zien 
waar je bent. Vervolgens speel je de 
route af en luister je naar een vrouwen-
stem. Zo kun je beginnen op de Grote 
Markt en fiets je langs de Jopenkerk, 
Bakkerij Kuin, het Permacultuur 
Centrum (Pizza oven), Vismarkt, Friet 
Hoes, Mamma Gaia, Han de Kroon 
Horeca, Bijen, Paviljoen Loef, het 
Veerkwartier, Smaak en Stadsstrand 
De Oerkap. In de route is zelfs aangege-
ven bij welke stops je naar de wc kunt.
Jet van Vrede

theater
Haarlem is een nieuw theater rijker en 
wel in de oude kapel van de Baptisten.
Het kan verkeren: dit pand uit 1915 is 
gebouwd als toneelzaal, onderdeel van 
een katholiek verenigingsgebouw. In 
1938 kocht de Gereformeerde Kerk het 
gebouw en vertimmerde er aardig wat 
aan. In 1953 trokken de baptisten in het 
gebouw. Zij kerkten daar tot september 
2019. Even was het in gebruik als ont-
moetingsruimte voor statushouders, 
maar het pand werd verkocht. En 
sindsdien is het weer een theater. 
Nu is daar Theater De Liefde gevestigd 
en het is zeker de moeite waard om 
eens op de website te kijken welke 
mooie voorstellingen je daar kunt zien.
Toen de baptisten er nog kerkten is er 
onder het podium een doopvont 
gebouwd. Hierin werden dopelingen 
ondergedompeld. Ik denk dat het er 
nog steeds is.
Theater De Liefde is te vinden in hartje 
Haarlem, op 750 meter van het station 
en 300 meter van de Grote Markt. 
Toneel- en Filmschuur liggen ook in dit 
wijkje evenals de Philharmonie. 
Het wordt wel wat hier! •
Begijnhof 10 Haarlem
www.theaterdeliefde.nl
Willemien Ruygrok

Heeft u ook iets leuks gelezen, gezien of 
gehoord? Vertel het ons. We horen er graag 
meer over. U kunt uw bijdrage opsturen 
naar communicatie@vdgh.nl

duurzaamheidspad
In Heemstede, in park Meermond, vind 
je het duurzaamheidspad. Op een 
zonnige zondag luisterde ik via zoom 
naar Herman Heijn die in de Kleine 
Vermaning preekte. Aan het eind van 
de dienst vertelde hij dat hij vaak een 
ommetje maakt en dan achter Hage-
veld naar het Spaarne loopt. En daar 
wonderschone bloemen ziet. Ik dacht: 
ik neem de andere kant, vanaf Park 
Meermond. En wat ik helemaal 
vergeten was, is dat daar een jaar of 
tien geleden een duurzaamheidspad is 
aangelegd. Langs het pad staan borden 
die uitleg geven over wat je ziet en wat 
er leeft in de omgeving. Maar ook over 
natuur, milieu en duurzaamheid. 
De route is speciaal voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd, maar ik vond het 
ook erg interessant. 
Het pad (het hele park trouwens) is 
aangelegd op een vuilnisstortplaats en 
dat is te merken, want hoewel het pad 
goed is, moet je wel af en toe een 

klimmetje of een afdaling doen. Bijna 
op het eind is een boomstronk omgeto-
verd tot bank. Daar heb je een prachtig 
uitzicht over het Spaarne. Het was er 
heerlijk rustig, de vogels zongen, de 
bloemen bloeiden en hond Pyppa en ik 
genoten.

Speelbos Meermond en duurzaamheidspad:
ingang Cruquiusweg 49 Heemstede, bij 
parkeerplaats. Zie ook mugjes.nl
Willemien Ruygrok

op de fiets
Haarlem Marketing heeft Local Food 
fietsroutes gemaakt, voor de omgeving 
van Haarlem Centrum en Waarder-
polder, Haarlem-Zuid en Haarlem-
Noord. Je fietst langs streekproducen-
ten en eetgelegenheden die lokaal, 
duurzaam en hip zijn. Behalve je fiets, 
zakgeld en tassen heb je een smart-
phone en ‘oortjes’ nodig. De routes 
staan in een app die Izi Travel heet. In 
de app kun je kiezen voor ‘In de buurt’ 
en dan krijg je een lijst met routes in 
volgorde van hoe ver weg het startpunt 
is. Je kiest een van de routes en 

Uit tips
Dit keer geen Thuis Tips, maar Uit Tips. Een fiets-
tocht, het duurzaamheidspad en meer. In de hoop 
op een mooie zomer zonder coronagedoe.
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