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Broodbankactie over ‘De Doden Begraven’
Op de eerste adventzaterdag, 26 november, om 13.30 uur in de Grote of St. Bavokerk zullen
leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) onder leiding van docente Christa Filius de
Broodbankactie 2011 openen. De muzikale leiding heeft Jan Wolters. De entree voor dit schouwspel
is gratis.
Vanuit de middeleeuwse ‘broodbank’ verkoopt de diaconie in samenwerking met de Lutherse Kerk en
Stem in de Stad op de zaterdagen 26 november (vanaf 14.00 uur), 3 en 10 december tussen 13.00 en
16.00 uur de inmiddels zeer bekende diakenbroodjes. Het brood is ook dit jaar weer beschikbaar
gesteld door bakkerij Van Vessem & Le Patichou.
Op zaterdag 3 december houdt predikant Aart Mak om 14.45 uur in de consistorie een kort lezing over
‘begrafenisrituelen in religies’. Daarna verzorgen de Vrienden van de Grote Kerk voor de liefhebbers
een rondleiding langs kenmerkende graven in de kerk.
Traditiegetrouw kunnen bezoekers van de kerk tijdens de adventopenstelling in de koorgang een
expositie over het thema van de broodbankactie bewonderen. U kunt daar werken zien van
kunstenaars die ‘De Doden Begraven’ zowel kunstzinnig als spiritueel belichten. Met lijkwaden in vilt
van Inge Evers, foto’s van Marion Kieft, linnen wikkeldoeken van Monique Rang en gevlochten baren
van wilgentakken van mandenmakerij “de Mythe”. Inge Evers vertelt: “De kostbaarheid en de
eindigheid van het leven komen de laatste jaren steeds meer tot uitdrukking in mijn werk.
Het inspireert me om lijkwaden en herinneringstextiel in vilt te maken. Ik werk meestal in samenspraak
met de opdrachtgever. We maken een keuze uit kleur en materiaal, vezels en stoffen uit mijn
atelier, desgewenst samen met gedragen en gebruikte textiel, waaraan een dierbare herinnering
kleeft.”
De opbrengst van de broodbankactie komt ten goede aan een instantie, die één van de Werken van
Barmhartigheid in de praktijk brengt. Deze Werken staan vermeld op de rugleuning van de broodbank.
In 2011 staat het zevende Werk ‘De Doden Begraven’ centraal. Dit jaar gaat de opbrengst naar
stichting Hospice Haarlem e.o. (Gierstraat) voor de opleiding van de 91 (!) vrijwilligers en ook voor het
regelmatig vervangen van linnengoed. (Zie ook de website hospicehaarlemeo.nl). Daarnaast gaat een
klein deel van de opbrengst naar een grafmonument voor Haarlemmers die geen geld hebben voor
een begrafenis: daklozen, verslaafden of mensen met psychische of andere problemen, die van
‘gemeentewege’ worden begraven. Met een graf zonder steen.
Op de begraafplaats Kleverlaan wordt een aparte plek ingericht voor deze graven en voor een
grafmonument waarop een naamplaatje van de overledene wordt aangebracht. Zo is
overeengekomen in een overleg tussen Stem in de Stad, Leger des Heils, Brijder, uitvaartverzorgers
waaronder Monuta, begraafplaats Kleverlaan, gemeente Haarlem (sociale dienst) en de wijkdiaconie
PKN Haarlem-Centrum. De aula van de begraafplaats zal beschikbaar zijn om vlak voor het begraven
nog stil te staan bij het leven van de overledene en een waardig afscheid te nemen. De diaconie
plaatst op het graf een kaars van de Grote of St. Bavokerk met een laatste groet van Haarlemmers
‘ADIEU’.
De diaconie

