
 

                                                          Januari / februari 2021 

Preekrooster 
  
24- 01 Ds. S. van Kammen. Liturgische groet vanaf 09:00 uur  
                                   vanuit de Lutherse kerk Haarlem. (klik hier) 
24- 01 Ds. M.  Brouwer.       Viering vanuit de Oude lutherse kerk   
                                              in Amsterdam. (Klik hier) 
 
31- 01 Ds. S. van Kammen.  Vanaf 09.00uur Liturgische groet vanuit Haarlem. (klik hier) 

                                              Om 11.45uur, Koffie chat via Zoom, 'Gaat t nog wat?’ (Klik hier) 

 
07- 02 Ds. S. van Kammen.  Vanaf 09.00uur Liturgische groet vanuit Haarlem. (Klik hier) 
07- 02 Ds. A. Wöhle.              Om 10.30uur Korte viering vanuit Amsterdam.     (Klik hier) 
 
 
14- 02 Ds. M. Brouwer.          Om 10.30uur Korte viering, vanuit Amsterdam. (Klik hier) 
14- 02                                     Om11.45 uur, Koffie chat via Zoom, ‘Lukt t nog een beetje?' (Klik hier) 
 
21- 02 Ds. S.van Kammen.    Vanaf 09:00 Liturgische groet vanuit Haarlem.   (Klik hier) 

21- 02 Ds. A. van der Stoel.    Om 10.30uur Korte viering, vanuit Amsterdam. (Klik hier) 
 

28- 02 Ds. H. Donga.              Om10.30uur Korte viering vanuit Amsterdam. (Klik hier) 

28- 02                                      Om11.45uur, Koffie chat via Zoom, ‘De lente in aantocht!' (Klik hier) 

 
De liturgische groet vanuit Haarlem kunt u zien en horen vanaf 09:00 uur en kan daarna nog op elk 
door u gewenst tijdstip. Als u HIER klikt komt u vanzelf op de juiste pagina van de website die u 
verder verwijst. 
Voor de Vieringen vanuit Amsterdam klikt u HIER en komt op de pagina die u verder verwijst. 

 
Agenda 
      
Totdat het weer verantwoord is om activiteiten in de kerk of LACH te houden is alles afgelast. 
Wel zijn er bijeenkomsten via Live chat georganiseerd zoals: 
Vrijdag       29 januari  18.00uur.       Met volle mond, Live chat met pizza op schoot. 

Donderdag 4  februari 20.00uur.       Catechese. Live chat 

Dinsdag     23 februari 20.30uur.       Young beyond, Live chat, ‘Hoe zullen wij leven’,  

                          hoofdstuk: Internationale ontwikkelingen. 

Vrijdag       26 februari 18.00uur.       Met volle mond, Live chat met friet op je bord. 

 

 

Uitstel start verbouw Luthers Activiteiten Centrum Haarlem (LACH). 
 
Eindelijk stonden alle lichten op groen om met de verbouw te kunnen beginnen, kwam er een briefje 
van Liander dat ze voor een aantal weken de straten rond de kerk gaan openbreken vanwege 
vernieuwing van leidingen. Dit betekend dat er geen groot vrachtverkeer van en naar de kerk 
mogelijk is. Dit is des te jammer wat een aantal jaren geleden is de straat ook al open geweest voor 
het vernieuwen van de rioleren en het herinrichten van de straat.  
Concreet houdt dit in dat de start nu gepland staat op 16 april en door zal lopen tot week 37 (13 
september). Dit heeft dan weer te maken met het feit dat de bouwvak periode er dan toch in valt.  
Helaas helaas het is niet anders. 
 

Predikant ds. S. van Kammen 
023-535 10 01  /  06 5064 13 69 
 
Ouderlingen:        06 5207 58 75 
 
Diaconie:              06 2753 97 13 
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