
Advent in de Bavo
- Broodbankactie -

Wees welkom bij de 
Adventsopenstellingen in de 

Grote of St.-Bavokerk!

Een programma vol met muziek, 
inspiratie, de Broodbankactie, 
expositie en een gezellige markt. 

Zaterdag 3, 10 en 17 december 2022

13.00 - 16.00 uur

Kerstvieringen

Je bent van harte uitgenodigd om de 
kerstvieringen in onze kerken mee te vieren.

Protestantse Gemeente Haarlem-Centrum
24 december 2022 | 23.00 uur
Kerstnachtdienst m.m.v. Oude Bavo Cantorij
Grote of St.-Bavokerk | ingang Oude Groenmarkt

25 december 2022 | 10.00 uur
Kerstochtenddienst met kinderkerstspel
Nieuwe Kerk | Nieuwe Kerksplein
Voor alle kerkdiensten binnen PGH: www.bavo.nl

Evangelisch-Lutherse Kerk Haarlem
24 december 2022 | 20.00 uur
Kerstavondviering met zingen op het kerkplein, 
om 21.00 uur start de dienst
Lutherse Kerk | Witte Herenstraat 22

25 december 2022 | 10.30 uur
Familiekerstfeest
Lutherse Kerk | Witte Herenstraat 22

Heb jij genoten van het programma 
en wil je een extra bijdrage doen 
voor de actie ‘De Zieken Verzorgen’? 
Scan dan de QR-code hier:

Het bedrag is standaard ingesteld op € 5.  
Je kunt dit zelf aanpassen. Deze QR-code is tot 
22 december 2022 geldig.

De adventsopenstellingen zijn mogelijk gemaakt door:

Broodbankactie 2022
‘De Zieken Verzorgen’

In de Grote of St.Bavo-kerk bevindt zich een 
uniek monument: de broodbank uit 1475. 
Vroeger werd onder toezicht van Heilige 
Geestmeesters na de kerkdienst hier brood 
uitgedeeld aan de armen. Het geld daarvoor 
werd verkregen uit schenkingen van rijke 
parochianen.

Sinds 2005 is de broodbank op Advent-
zaterdagen weer in functie. De diaconieën 
van de Protestantse Gemeente Haarlem en 
Lutherse Kerk Haarlem verkopen broden, 
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt 
aan instellingen die één van de Werken van 
Barmhartigheid uitvoert.

Dit jaar is het thema ‘De Zieken Verzorgen’ 
met specifieke aandacht voor mantelzorgers. 

De bakkers van Bakkerij Van Vessem hebben 
in eigen tijd - de inmiddels bekende - heerlijke 
diakenbroden gebakken, welke voor € 5,- 
worden verkocht. 

De opbrengst van de broodbankactie gaat dit 
jaar naar de mantelzorgers in samenwerking 
met Tandem Mantelzorg.



Programma

Zaterdag 3 december 2022 | 2de advent

Zaterdag 10 december 2022 | 3de advent

13.00 
13.15

13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

13.00 
13.15
14.00
14.20
14.50
15.30

| Bespeling Müllerorgel, Anton Pauw
| Officiële opening Broodbank door  
  Burgemeester Jos Wienen
| Haarlems mannenkoor Zang en Vriendschap
| Talentklas ECL o.l.v. Christa Filius
| Gospelkoor Pata Pata
| Slingerproef van Foucault
| Nederlandse Chansons door Wij van Fleur

| Bespeling Müllerorgel, Klaas Koelewijn
| Fred Omvlee zingt Elvis
| Slingerproef van Foucault
| Piano en strijkers
| A capella Barbers & Bishops
| Kennemer Hoornblazers

Doorlopend: Broodbankverkoop van diakenbroden

Doorlopend: Broodbankverkoop van diakenbroden

Voor de kinderen | Verhalenzolder
Speciaal voor de kleinsten is er elk half uur 
tussen 14.00 en 16.00 uur een verhaal op 
de wakerszolder. Kinderen (t/m 6 jr) zijn 
van harte welkom om te luisteren naar een 
Sinterklaasverhaal (3 december) of een mooi 
Kerstverhaal (10 en 17 december). Natuurlijk 
mag er een ouder mee! Meld je bij de tafel 
van de Vrienden van de Bavo.

Expositie De Zieken Verzorgen
Bezoek deze prachtige expositie in de 
omgang! Kunstenaars van drie ateliers in 
en rond Haarlem werden uitgenodigd hun 
visie te geven op het thema De 
Zieken Verzorgen. Zij leven 
met een beperking. Vanuit 
die ervaring geven ze 
uitdrukking aan dit 
thema. ‘Zorgen voor’ 
doe je voor lijf, geest, 
de aarde en dieren.

AterliersAterliers 
Werkplaats de Ark 
Kunst Om De Hoek 
Hart Werk en Kunst

Gezellige markt
Verschillende maatschappelijke organisaties 
presenteren zich op de markt en verkopen 
mooie, lekkere of zinvolle producten. Loop 
bij ze langs en misschien vind jij nog dat ene 
cadeautje met impact?

Zaterdag 17 december 2022 | 4de advent
13.00 
13.15
13.45
14.45
15.15

| Bespeling Müllerorgel, Anton Pauw
| Amsterdams Studenten Kwartet
| Kennemer Korps van het Leger des Heils
| A capella Vocal Group Buzzz
| Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw

Doorlopend: Broodbankverkoop van diakenbroden

Advent in de Bavo

Op de zaterdagen voor kerst is de Grote 
of St.-Bavokerk geopend met een speciaal 
adventsprogramma.

Rondom het thema ‘De Zieken Verzorgen’ 
zijn verschillende activiteiten georganiseerd. 
Centraal staat de Broodbankactie, maar 
daaromheen is er veel te beleven voor zowel 
jong als oud.

Laat je verrassen door de variatie aan 
muzikale optredens, de slingerproef van 
Foucault, de expositie in de omgang, de 
mooie producten op de markt en voor de 
kleinsten de verhalen op de zolder.

Namens alle vrijwilligers van de Protestantse 
wijkgemeente Haarlem-Centrum, 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem, 
Oecumenische werkgroep ‘De Grote Kerk 
door de Week’ en de ‘Vrienden van de Grote 
Kerk’ wensen we je een fijne middag!


