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Hijme Sto≠els (vader, 67 jaar, lid Kloosterkerk 
Den Haag) en Hannah Sto≠els (dochter, 33 jaar, 
ongebonden spiritueel) namen met 78 anderen
– jong, oud, kerkelijk, niet-kerkelijk – deel aan
een driedaagse Pinksterpelgrimsreis van 
Haarlem naar Den Haag. 

in degang 5

  >>

De expositie wordt geopend op 
vrijdag 31 augustus om 20.00 uur 

Lopen loutert
De tocht maakte deel uit van een oud pelgrimspad naar 
Santiago de Compostela. De pelgrimage was een initiatief 
van vier predikanten: Abeltje Hoogenkamp en Herman Heijn 
van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem, Margreet Klokke 
van de Hooglandse Kerk in Leiden en Rienk Lanooy van de 
Haagse Kloosterkerk. De etappes begonnen of eindigden 
telkens met een viering. Voor velen was het nachtje slapen 
in de Hooglandse Kerk een absoluut hoogtepunt. Hijme 
en Hannah interviewen elkaar.

Waarom wilde jij meedoen aan deze pelgrimage?
Hijme ‘Toen ik de folder eind vorig jaar onder ogen kreeg, 
was ik direct enthousiast. Wel moest ik als 50-plusser een 
50-minner zoeken om mee te lopen. Een oproep van mij 
op Facebook leverde binnen het uur twee hits op: dochter 
Hannah en reli-journaliste Nynke Sietsma. Ik houd van 
wandelen en ik wilde ontdekken wat een pelgrimage aan 
extra’s zou bieden. Verder had ik eigenlijk geen idee wat 
mij te wachten stond.’

Hannah ‘Ik ben actief in het spirituele circuit met meditatie-
cursussen en yoga-retreats. Maar nu wilde ik graag wat 
meer doen met de religieuze achtergrond die ik van thuis 
heb meegekregen. Ik vind de Kloosterkerk een fijne kerk. 
En het leek me leuk om een paar dagen met mijn vader 
op te trekken.’

Is zo’n pelgrimage meer dan een gewone driedaagse
wandeling?
Hannah ‘Ja, je loopt namelijk in de voetsporen van andere 
pelgrims die deze route hebben gelopen. Ik vond met name 
de combinatie van een wandeling gevolgd door een kerk-
dienst erg bijzonder. Zo kwamen we op zondagmiddag na 
de tweede lange wandeltocht aan in de prachtige Hoogland-
se kerk. Ik was moe, ik had pijntjes en ik was heel ontvan-
kelijk. En omdat we met blote voeten in de kerk zaten, kon ik 

de dienst ‘lijfelijker’ ervaren dan anders. Toen Margreet ging 
preken over haar eigen pelgrimstocht, en dat verhaal 
verbond met Petrus in de storm op het water, leek het net 
alsof wij als groep zelf onderdeel van het bijbelverhaal 
waren geworden. Haar preek gaf ons bemoediging voor 
de laatste dag; bemoediging die ik goed kon gebruiken. 
Ze zei: “Alleen wat boven jezelf uitstijgt, kan je dragen en 
persoonlijke stevigheid geven, dat is wat er op deze dag 
gevierd wordt. En wie weet ervaar je daar ook iets van, 
tijdens deze Pinksterpelgrimstocht. Dat je de weg gaat van 
ik, naar Gij en wij. En zo opnieuw grond onder de voeten 
krijgt, en de wind in je rug.”’

Hijme ‘In mei maakte ik in mijn eentje een driedaagse 
wandeling door het merengebied van de Eifel. Dat was 
geweldig. Toch bood deze pelgrimage zoveel meer. Zoals
de gesprekken met mede-pelgrims, het samen op weg zijn 
door weer en wind en de goede zorgen van talloze vrij-
willigers onderweg. Ik heb genoten van de telkens plotseling 
opduikende Haarlemse predikanten, die zorgden voor een 
opbeurend woord, een blaarpleister of, zo nodig, een ritje 
in de bezemwagen. Bij de dagelijkse vieringen raakte ik 
ontroerd door de woorden en de pelgrimsliederen en tijdens 
het wandelen ontdekte ik bij mijzelf een verhoogde opmerk-
zaamheid voor wie en wat er op mijn pad kwam. Dominee 
Herman Heijn noemde dat in de uitzwaaidienst op zaterdag-
ochtend: “kijken met je voeten”. Merkwaardig hoogtepunt 
was voor mij de vondst van een metalen Jacobsschelp 
(symbool van de pelgrimage naar Santiago) midden in een 
Wassenaars bos. Die schelp lag daar als het ware op mij 
te wachten.’ 

Als er volgend jaar weer een Pinksterpelgrimsreis 
georganiseerd wordt, doen jullie dan mee?
Beiden ‘Zeker weten!’ •

pinksterpelgrimage4

Dit artikel verscheen eerder in Kerk in De Haag
juli/augustus 2019 | www.kerkindenhaag.nl

Fotogalerie De Gang 
Grote Houtstraat 43

2011 sc Haarlem
www.fotogaleriedegang.nl 
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vroeg ik bijvoorbeeld op een gegeven 
moment een man precies op de plek 
waar hij vele jaren daarvoor een zwaar 
wielrenongeluk had gehad. Verderop 
vroeg ik een vrouw, die vertelde dat 
de zoon van een vriendin bij die 
spoorwegovergang onder de trein 
geraakt was; zij wilde juist liever niet 
op die plek gefotografeerd worden. 
Er ontstonden dus heel bijzondere 
kruisverbanden.’

ontmoeten
Fotografie gaat voor Roswitha over 
ontmoeten. ‘Ik ontmoet de mensen 
echt even en dat moment leg ik vast.
Ik wil de mensen laten zien zoals ze 
echt zijn. Dat was tijdens deze reis ook 
de missie. “Het is goed zoals je bent en 
zoals je hier nu in het landschap loopt.” 
De pelgrims ontmoeten elkaar, ik 
ontmoet de pelgrims, de pelgrims 
ontmoeten het landschap en de 
pelgrims ontmoeten zichzelf.’

mensen
Roswitha studeerde af op 
documentairefotografie; nu doet ze 
vooral reportage- en portretopdrach-
ten. Ze typeert zichzelf als mensenfoto-
graaf; zowel in portretten als in 
reportages komt de factor mens terug. 
Haar kracht ligt bij de interactie met 
mensen. ‘Ik heb het idee mensen heel 
snel op hun gemak te kunnen stellen 
en ook snel weer erg onzichtbaar te 
kunnen worden. Dat werkt goed. Soms 
heb je een uur om iemand te portret-
teren en dan ga je het tot in de puntjes 
goed doen, maar ik vind het juist een 
uitdaging om iemand voor een 
moment toch even helemaal op z’n 
gemak te stellen en dat moment met 
de camera te vangen.’

Pinkster-Pelgrimsreis
Toen ze gevraagd werd om de Pinkster-
Pelgrimsreis te fotograferen was ze 
gelijk enthousiast en ze vond het ook 
spannend. ‘Het zijn drie dagen waarin 
het moet gebeuren en ik wist niet wat 
ik zou gaan tegenkomen of gaan 

camera. Ze schoot rolletjes vol om te 
oefenen. Na haar vwo-diploma wilde 
ze iets met het thema ‘beeld’ gaan 
doen en koos voor de studie Media 
en Cultuur aan de Universiteit van 
Amsterdam. Die studie gaat over de 
invloed van beelden op de mens. 
Ze vond dit zeker interessant, maar 
merkte dat ze niet alleen beeld wilde 
bekijken en analyseren, maar ook zelf 
wilde maken. Daarom deed ze na haar 
3-jarige bachelor aan de UvA de voor-
opleiding aan de Fotoacademie en 
uiteindelijk de vakopleiding op de 
Fotovakschool. Ze studeerde ongeveer 
vijf jaar geleden af en begon niet in 
één keer met volledig freelancen. Eerst 
werkte ze ook nog twee dagen in de 
week bij een foto-agentschap en sinds 
het afgelopen jaar werkt ze helemaal 
fulltime als zzp’er. 

7

de fotograaf
Roswitha is met de fotografie opge-
groeid; haar vader en opa waren goede 
amateurfotografen en haar opa had 
een eigen doka. Dit wekte interesse en 
op haar 10e verjaardag kreeg Roswitha 
haar eerste – toen nog analoge – 

meemaken.’ Het paste voor haar wel 
erg goed in haar documentaire-stijl in 
combinatie met mensen. 
De eerste dag heeft ze de route zelf ook 
helemaal gelopen, omdat ze wilde 
voelen wat het wandelen met haar zou 
doen. ‘Het meest bijzondere is dat je 
met mensen bent met wie je normaal 
nooit samen zou zijn. Je hebt de 
mooiste gesprekken, terwijl je elkaar 
net allemaal een dag kent. Dat zijn 
mooie ontmoetingen en de diversiteit 
van mensen en gesprekken was echt 
te gek!’ Een grote ontdekking die ze 
tijdens het lopen deed was hoe snel 
het landschap verandert. ‘Dat is echt 
absurd. In Nederland is er om de 500 
meter bijna weer een ander landschap, 
terwijl het er in andere landen waar ik 
geweest ben soms 10 kilometer lang 
hetzelfde uit ziet.’ 
De tweede en derde dag heeft ze wel 
wat meegelopen, maar is ze vooral ook 

met de auto gaan ‘hoppen’ om ieder-
een te kunnen fotograferen. ‘Het was 
af en toe een beetje guerrilla-stijl om 
iedereen en de verschillende soorten 
landschappen op de foto te krijgen.’ 
Het fotograferen leverde heel mooie 
ervaringen op. ‘Ik heb een paar keer 
meegemaakt dat ik mensen wilde 
portretteren op een voor mij ogen-
schijnlijk willekeurig moment en een 
toevallige locatie en dat mensen 
precies op die plek een bijzondere 
associatie met de locatie hadden. Zo 
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‘ ik wil de mensen laten zien zoals ze echt zijn,
  dat was tijdens deze reis ook de missie’ 

Evelien Henstra 
in gesprek met fotograaf
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in degang

Tijdens de Pinksterdagen liepen tachtig pelgrims van Haar-
lem via Leiden naar Den Haag. Fotograaf Roswitha de Boer 
maakte een beeldimpressie van deze reis en portretteerde 
de pelgrims in de verschillende landschappen. 
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De opening van de expositie Kijken met 
je voeten zal op vrijdag 31 augustus om 
20.00 uur plaatsvinden in de kerkzaal van 
de doopsgezinde kerk, ingang Frankestraat 
24. Fotograaf Roswitha de Boer zal geïnter-
viewd worden. Verder geeft Enrieke Damen 
haar reflectie op de ervaringen tijdens het 
wandelen. Enrieke was deelnemer aan de 
Pinkster-pelgrimsreis en is promovenda bij 
de Protestantse Theologische Universiteit 
Groningen.   <<



Staatssecretaris en voormalig Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol 
hield op 16 juli j.l. de openingslezing van ons zomerprogramma. Kern van de 
zaak was de constatering dat 100 jaar vrouwenkiesrecht langzaam maar 
zeker de emancipatie van vrouwen in de politiek op gang gebracht heeft, 
maar dat we er nog lang niet zijn. Het wachten is bijvoorbeeld op de eerste 
vrouwelijke minister president. Ankie Broekers-Knol stelt zich kandidaat, de 
grote vraag is: wie volgt haar?  

wijk zuid

• 14 augustus | 11.30-13.30 uur 
zomerlunch in de Kleine Vermaning. 
Mechteld Gravendeel houdt vóór de 
lunch een inleiding over haar werk voor 
de vdgh. Uiterlijk 7 augustus opgeven 
bij Corrie Grimme 0252 41 36 57 of 
grimme@xs4all.nl. Geeft u door of u 
vegetarisch wilt eten?
• 3 september | 10.00-11.30 uur 
 koffieochtend. 
• 8 september | 11.00 – 15.00 uur
 Open Monumentendag 
• 11 september | 14.00-16.00 uur 
 Mennonitica 
• 18 september | 10.00-11.30 uur 
 start bijbelkring van ds. Alex Noord

zomerprogramma

Als dit nummer van Doopsgezind 
Haarlem bij u op de mat valt is het 
Zomerprogramma 2019 in volle gang. 
Er is nog een keer film (op 13 augustus) 
met daaraan voorafgaand een heerlijke 
lunch. De film is Kenau, u kent haar wel. 
Opgeven is niet nodig. De lunch is om 
12.30 uur, aanvang van de film 13.30 uur.
Het traditionele door De Wereld 

Voor alle duidelijkheid: ‘Praten met passie, maar altijd met 
respect.’
De mannen zijn hier met hun gezin en wonen nu in Haar-
lem, waar ze het enorm naar hun zin hebben. Een prettige 
stad. Ze verbazen zich nog wel over bepaalde dingen, maar 
leren steeds meer van de gebruiken en waarden die er zijn 
in Nederland. ‘Vakantie vieren zoals de mensen hier doen, 
gaat bij ons in Syrië toch wel anders. Daar zijn veel bergen 
en ga je met de trein, bus of auto met je gezin, of met 
meerdere gezinnen, naar zee. Het belangrijkste is daarbij de 
barbecue. Lekker eten hoort erbij’, zegt Raghed terwijl de 
anderen goedkeurend knikken. ‘Kijk maar eens naar die 
buiken van ons’, zegt hij en barst in lachen uit terwijl hij 
naar de bolle buikjes van de anderen aan tafel wijst. Ahmed 
vult hem aan: ‘Vanochtend moesten we een lunchpakketje 
maken, want straks gaan we lopen naar het strand. Een 
bolletje in een zakje… wij zijn dus meer van de barbecue.’

vakantieplicht
Zuheir wijst erop dat naast de Stayokay een camping is. 
Iets dat in Syrië niet bestaat. Te gevaarlijk en ook gewoon 
onbekend. Hij zegt: ‘Het is hier overigens heerlijk. We 
kaarten, spelen basketbal en gisteren hebben we onze 
barbecue gehad. Lekker.’ Khaled wil nog wel kwijt dat het in 
Nederland er bijna op lijkt dat een vakantie verplicht is. ‘Je 
moet ieder jaar op vakantie. Daarbij zijn er dan ook nog eens 
zoveel verschillende opties in Nederland. Je krijgt een beetje 
stress om een vakantie uit te kiezen. In Syrië is die vakantie-
plicht er niet. Als je een aantal jaren niet gaat, dan is dat een 
feit waar je zelf niet over nadenkt en waar anderen je ook 
niet op aanspreken. Als je geluk hebt en zin hebt, ga je met 

je gezin op pad. Dat vinden we belangrijk.’ Basel denkt te 
weten waardoor de druk zo op de vakantie ligt. ‘Kijk eens 
naar je werk. Naar je loonstrookjes. Daar houden ze gewoon 
geld in. Vakantiegeld. Je spaart dus verplicht van je salaris 
voor een vakantie. Niet zo gek dus dat jij je geroepen voelt 
om op vakantie te gaan. Je collega’s vragen ook altijd of 
je nog bent weggeweest.’

naar zee
Aan de tafel naast de mannen wordt een waterpijp in 
gebruik genomen. Andere gasten, uit Duitsland en Engeland, 
kijken er niet van op en glimlachen vriendelijk. Hun kinderen 
hebben de grootste lol met de kinderen uit Haarlem. Aan 
een tafel verderop een gezin dat gemoedelijk de handen 
ineenslaat en letterlijk samen geniet. Intussen worden in
de hal ijsjes uitgedeeld. De kinderen zijn smakkend in hun 
nopjes. De moeders hebben de tassen weer ingepakt en de 
kamers opgeruimd. De begeleiding verzamelt de achter-
gebleven voorwerpen en zal die straks weer teruggeven aan 
de eigenaren. Iedereen maakt zich klaar voor een wandeling 
naar het strand. Nog even genieten van het weer, het strand 
en de zee alvorens met de bus terug te keren in Haarlem. 
Er dreigt later vandaag onweer. Yemane wil nog even volop 
van die laatste uren genieten: ‘Gisteren ben ik hier in 
Noordwijkerhout naar de kerk geweest, met meerdere 
gasten. Dat was echt mooi. De duinen en de zee hebben 
echter mijn hart veroverd. Kom mee, dan lopen we nu met 
z’n allen naar de zee.’ •
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Dit artikel verscheen eerder in het Straatjournaal | juli 2019

Alles is nieuw. Alles is wennen.

is ook dat er optredens zijn van het 
Korenlint.
Er is weer een informatiemiddag op 
zaterdag 7 september – onder verant-
woordelijkheid van de Archief en 
Bibliotheek Commissie. Deze middag 
is voor de surveillanten van de Open 
Monumentendagen/Fotogalerie 
De Gang en voor ieder die historisch 
geïnteresseerd is (14.00-16.00 uur).
Het zal gaan over speciale aanwinsten 
van archief en bibliotheek, waaronder 
een 19e eeuws zilveren inktstel van 
ds. Jacobus Craandijk; een toelichting 
op de nieuwe extra archiefruimte van 
de vdgh; bijzonderheden over het 
jubileum van het orgel in het najaar. 

Opgeven bij administratie@vdgh.nl.

opbrengst collectes
april, mei, juni
• Centrum € 712,67
• Zuid € 315,77
• St. Chivombo € 636,65
• St. Haarlem Mozaïek € 386,02
• Diaconale stichting Gevangenenzorg 
 € 250,75

teez-Haarlem
Met Abraham op (de) weg 
Abraham hoort: ga op weg, breek met 
het vertrouwde, trek het onbekende 
tegemoet. Je zult uitgroeien tot een 
grote menigte. Vanaf Genesis 12 gaat 
het beginnen, als feilbaar mens de 
Naam – ik ben de aanwezige – gestalte 
te geven in de weerbarstige werkelijk-
heid van alle dag. Abraham wordt later 
gekenschetst als de vader der gelovi-
gen en groeit zelfs uit tot een van de 
belangrijkste profeten in de drie gods-
diensten van het boek: jodendom, 
christendom en islam. 
Bij het bespreken van de teksten 
rondom Abraham is het alsof wij 
onszelf tegenkomen op onze eigen 
levensweg. Nieuwe gespreksgenoten 
zijn zeer welkom. Kom een keer mee-
doen en zie hoe goed het is elkaar op 
(de) weg tegen te komen. 

Eerste bijeenkomst: maandag 16 september, 
20.15 uur, Grote Vermaning. Aanmelden via 
bjstobbelaar@planet.nl of 06 44 17 29 11.

van Jansje verzorgde slotdiner is op 
20 augustus. Opgeven moet, óf bij 
Janneke Kanbier (06 53 72 76 57) óf via 
secretaris@vdgh.nl. Tijdens het diner 
kunt u genieten van prachtige muziek 
van het duo Gerrie Meijers (piano) en 
Suzanne Groot (viool).

Zie voor verdere gegevens de speciale folder 
en de website: www.vdgh.nl

open monumentendagen

In het weekend van 14 en 15 september 
zijn de Open Monumentendagen. 
Het thema van 2019 is Plekken van 
plezier: naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen voor 
hun plezier? Of dat nu het theater, de 
dierentuin, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
De Doopsgezinde Gemeente doet ook 
weer mee: in de Grote Vermaning op 
zaterdag 14 september van 10.00 tot 
17.00 uur en op zondag 15 september in 
de Kleine Vermaning van 13.00 tot 
17.00 uur. Traditioneel een goede 
gelegenheid voor meestal ca. duizend 
bezoekers om het kerkcomplex van de 
Grote Vermaning te ontdekken. Traditie 

mededelingen
13wel en wee
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