
                              

 

Nieuwsbrief Haarlemse kerken in actie  #Corona  

De afgelopen weken is er door veel vrijwilligers binnen en buiten de haarlemse kerken hard gewerkt om 
er te zijn voor kwetsbare mensen in onze stad. Nietmeteen veel nieuwe initiatieven, of  eigenlijk ook dat 
wel,  maar vooral volhouden. Oog hebben voor elkaar en de mensen om ons heen   
 

 
De luisterlijn 
Bij Het Open Huis en Stem in de Stad merken dat er beperkt behoefte is aan de luisterlijn. ER zijn binnen 
en buiten kerken ook enorm veel andere initiatieven om gemeetneleden te bellen, met maatjes op te 
trekken, contact te houden. Daarom is  besloten de bezetting van de luisterlijn iets te verminderen.  
En de vrijwilligers blijven beschikbaar om ook zelf initiatief te nemen naar mensen die behoefte hebben 
aan contact. Ken je mensen in je kerk, je straat of omgeving voor wie goed kan zijn, neem dan contact 
op met Marjella Wouters, mwouters@openhuishaarlem.nl.  
 
 
 

 

 
 

 
 

Paaskruis Pelgrimkerk 
Pasen is al weer even geleden, maar het is mooi om het 

beeld van de Pelgrimkerk met jullie te delen.  

 

De Corona-crisis heeft als mooi bij-effect  dat de 

Wilhelminakerk, de Pelgrimkerk, de Fonteinkerk en de 

Petrakerk Heemstede een gezamenlijke Paasviering 

hebben  gehad.  

 

Zoals ieder jaar  hebben gemeenteleden van de 

Pelgrimkerk daarna door middel van een bloem aan het 

kruis hun gedachtenis van  Pasen in beeld gebracht.  

 

 

In deze nieuwsbrief  
 Pastorale luisterlijn beperkter bereikbaar 

 Serve the City gaat met volle kracht door:   260 
vrijwilligers; heeel veel tulpen, voedselpakketten, 
blije  mensen.  

 Update Stadsklooster   
Actueel overzicht  van online Kerkdiensten en van kerk-
openstelling op de website 
 
 
 
 

Het beeld van de Corona – crisis               
 

mailto:mwouters@openhuishaarlem.nl


Serve the City 
Serve the City is een gezamenlijk initiatief van Present Haarlem en CityShapers, in samenwerking met 
o.m. de kerken. Hieronder een overzicht van hun activiteiten in de afgelopen twee weken. 
 

  
 
Verzicht van online  vieringen en openstellingen 

Op de websites van www.stadsklooster.nl   en www.gelovenindestad.nl  zijn actuele overzichten van alle 

online diensten, vieringen, preken en podcasts. En de openstellingen van kerken. 

Mis je iets? Contact Lieuwe Koopmans, lieuwe@lieuwe.net of Hans Luttik, hanslutik@gmail.com.  

 
Wil je verder op de hoogte blijven en mooie verhalen horen, check dan de Facebook-pagina’s hieronder.   

        

 
We sturen je deze brief aan de leden van de Raad van Kerken,  
Aan de GIDSraad van Geloven in de Stad, aan de voorgangers van kerken in de stad, de diaconien en geinteresseerden.  
Wil je de mail niet ontvangen laat het ons weten door een reply op de mail.   

 

Vandaag zijn er weer 300 bossen #bloemen uitgedeeld. 
Samen met Het Open Huis - Haarlem hebben we bewoners 
van 4 flats van het #community builders project #haarlem 
(Ekemastraat) blij gemaakt! 
 
 
 Update van Serve the City  
gerealiseerd door CityShapers & Present Haarlem  
met 100-en vrijwilligers uit kerken & daarbuiten 
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