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agenda
CHRISTELIJKE FILM 10-DAAGSE
Wanneer: 8 t/m 18 april, iedere dag
van 9.30-17.30 uur
Waar: Bijbel In, Gasthuisvest 17a
In deze periode ontvangt elke klant
bij aankoop van tenminste € 12,50
aan films gratis de speelfilm ‘What if’.

DOWN TO EARTH
Wanneer: 12 april en 10 juni van
20.00-21.30 uur
Waar: Shelter-Haarlem, Eksterlaan 1
Aanbiddingsavonden waarbij de
aanwezigen het verlangen hebben
om zich helemaal aan God over te
geven, zodat Hij onze geestelijke
zintuigen wakker maakt.

BAZAAR
Wanneer: 17 april (19.00-21.30 uur)
en 18 april (10.00-14.30 uur)
Waar: Pelgrimkerk,
Stephensonstraat 1 in Haarlem
Kleding, boeken, curiosa, een
rad van fortuin en een gezellig
restaurant.

MENS CAMP
Wanneer: 17 april (19.00 uur) tot 18
april (18.00 uur)
Waar: Camping De Betteld, in
Zelhem
Info: gilbert@gilbertthera.net
In samenwerking met Christian
Men’s Network (CMN) organiseert
re:connect een tweedaags
evenement voor en door mannen
waarbij de focus op onderwijs ligt.
Er is echter ook tijd voor muziek en
ontspanning.
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HUWELIJKSDAG
Wanneer: 18 april (11.30-17.00 uur)
Waar: Shelter-Haarlem, Eksterlaan 1
Info: receptie@shelter-haarlem.nl
Meer informatie op pagina 11.

DAG VAN DE HOOP
Wanneer: 19 april (13.30-17.30 uur)
Waar: Stem in de Stad, Nieuwe
Groenmarkt 20 in Haarlem
Info: info@stemindestad.nl
Tijdens dit minifestival zoeken we,
samen met de joodse, islamitische
en christelijke tradities, naar de
beleving en de betekenis van hoop
en zoeken we naar wat ons als
mensen aan elkaar bindt.
AGLOW HAARLEM
Wanneer: 23 april van 9.30-11.30 uur
Waar: Pinkstergemeente Immanuël,
Medanstraat 32 in Haarlem
Inspirerende ontmoeting met
vrouwen uit verschillende kerken.
Spreekster is Addy Meysen.

SONRISE DOOR HET JAAR HEEN
Wanneer: 2 mei en elke eerste
zaterdag van de maand van 14.0016.30 uur
Waar: Zaanenpark (bij basketbalveld)
Een mooie gelegenheid om met
de kinderen en buurtbewoners
in contact te komen. Er wordt
geknutseld, gesport en gekletst.

Sinds begin dit jaar heeft Pinkstergemeente Immanuël een nieuw voorgangersechtpaar:
Frans en Evelien Blok. Ruim 10 jaar gaven ze leiding aan Citylight Alkmaar en daarvoor
woonden en werkten ze als zendeling in Albanië. Een korte eerste kennismaking.
DUBBELCONCERT VOOR
VLEUGEL EN ORGEL
Wanneer: 9 mei van 20.00-22.00
uur
Waar: Pelgrimkerk,
Stephensonstraat 1 in Haarlem
Concert DUO VIRTUOSO met
Mark Brandwijk (vleugel) en
Reinier Korver (orgel). De jonge
musici brengen in een afwisselend
programma van geestelijke liederen
en klassieke muziek. Kaarten zijn
aan de kerkzaal verkrijgbaar.

STADSGEBED
Wanneer: 1 mei en iedere eerste
vrijdag van de maand, 19.00-20.00
Waar: Begijnhofkapel,
entree Jansstraat 59 in Haarlem
#STAY-CONNECTED
Wanneer: 31 mei van 19.30-21.00
uur
Waar: Koningkerk, Kloppersingel 57
in Haarlem
Voor iedereen die er naar uitziet
om samen met andere gelovigen
bij elkaar te komen om hun
verbondenheid met God, met elkaar
en met anderen te vieren en te
belijden.

Hoe zijn jullie in Haarlem beland?
“Ik kom zelf uit Friesland. Mijn ouders zijn Snekers en ik
ben geboren in IJlst. Klein dorp, maar toch een van de
elf steden! Evelien is een echte Haarlemmse en zou het
geweldig vinden om daar weer te gaan wonen. We blijven voorlopig nog in Alkmaar, omdat onze jongste (een
dochter van 17) nog examen wil doen op haar huidige
school. Maar als iemand een leuk plekje voor ons weet in
Haarlem, dan verhuizen we wellicht toch eerder...”

Welke ervaring in Albanië heeft jullie gevormd?
Op het zendingsveld is automatisch de startvraag: ‘Hoe
zit deze cultuur in elkaar?’ Dat gaat over de manier waarop mensen daar denken, welke aanknopingspunten God
geeft voor het Evangelie, welke geestelijke barrières er zijn
en ga zo maar door. Nederland is nu ook een zendingsland geworden. Wij moeten als christenen weer worden
als zendelingen in een zendingsland. Niet reactief en
teruggetrokken, maar actief en betrokken.

Wat is jullie eerste indruk?
“We hebben het erg naar onze zin in PG Immanuël. De gemeente is een stuk kleiner dan in Alkmaar en veel dingen
gaan natuurlijk anders. Maar er is veel openheid en verlangen naar wat God gaat doen. Er is een lastige periode
geweest, dus we merken wel een behoefte aan herstel
van vertrouwen en onderlinge verbondenheid. Maar er is
voldoende dynamiek en levendigheid om samen te gaan
ontdekken wat God voor deze gemeente bedoelt.”

Welke les of ervaring uit Alkmaar blijft jullie altijd bij?
Een aanvankelijke pinkstervroomheid was een barrière geworden in Alkmaar. Gek genoeg was dat juist een
verhindering voor het werk van de Heilige Geest. Dat is
in Alkmaar veranderd, op diverse fronten. Het oordeel is
weg en de liefde en genade zijn weer op de voorgrond.
Wat mij betreft is de hoofdroeping van elke gemeente
een getuigenis te zijn van de grote genade van God. l

Wat is jullie droom voor Immanuël en de stad?
“Het festival nieuwe gemeente vormen aan het Spaarne’
sloot precies aan bij onze verlangens. Dat had al onze
aandacht in Alkmaar. We merken dat mensen in de
gemeente daar al mee bezig zijn. Deze pinkstergemeente is ruim honderd jaar oud, en dan zou je
verwachten dat men niet wil veranderen. Maar er
is juist veel openheid daarvoor. We genieten van de samenwerking met andere kerken. Speerpunt zal zijn om
gemeenteleden toe te rusten voor hun eigen missionaire
plekje; daar waar ze in het dagelijkse leven bezig zijn.”
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wijsheden
die raken

“Wanneer je een mens uit de modder
en drek wilt halen, geloof dan niet dat
je boven kunt blijven staan en ermee
zou kunnen volstaan dat je hem
alleen de helpende hand reikt.
Je moet helemaal naar beneden.
Zelf de modder en drek in. Dáár pak je
hem dan met sterke handen en haal je
hem en jezelf naar boven in het licht.”
Martin Buber

“Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je
niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet
juist bereid zijn om je leven op te geven en
met mij mee te gaan.”
Jezus
KIJK GOED & DOE GOED
Geraakt? Je kunt op veel manieren in actie komen.
Dichtbij huis door die oudere vrouw in de straat eens
uit te nodigen op de koffie. Of de buurman te helpen
bij het opknappen van z’n tuin. Het is een kwestie van
goed kijken en goed doen. Of ga kijken bij een van
onderstaande organisaties. Zij zijn altijd op zoek naar
mensen die een warm hart hebben voor de ander.
In Haarlem en daarbuiten.

Steek twee rechterhanden uit de mouwen
bij Serve the City:
www.stchaarlem.nl/home
Help in je eigen buurt met Buuv:
http://haarlem.buuv.nu
Ontmoet bijzondere mensen bij Stem in de Stad:
www.stemindestad.nl

Sluit vriendschap met een vluchteling via Samenspraak:
www.gildehaarlem.nl/samenspraak
Bied gezelschap aan ouderen bij Dock/Effect:
www.ouderenhaarlem.nl
Projecten van de GIDS kerken:
info@gelovenindestad.nl
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Laat je niet verlammen door strubbelingen
in huis, blijf niet de gevangene van je eigen
problemen. Dat alles zal zich oplossen als je
naar buiten treedt om anderen te helpen bij
het oplossen van hun problemen en om hen
het goede nieuws te melden. Je zult het leven
vinden door leven te geven, hoop door hoop
te geven, liefde door te beminnen.
Paus Franciscus

HAKEN
Door: Jacomine Oosterhoff

blog

Mijn buurman haakt. Dat zit zo.
Ik had een burn-out, een jaar of vijf geleden. Toen
ontdekte ik de haaknaald. Tijdens het haken kon ik
rustig nadenken, steek voor steek mijn gedachten op
orde krijgen. Zo zat ik op een zonnige lentemiddag in
de voortuin met mijn haakwerkje.
Mijn buurvrouw van rechts zag me en schoof aan. Ze
was moe en onrustig, maar merkte dat ze ontspande
door te haken. De andere buurvrouw (links) kon al
haken en dacht dat ze er geen tijd voor had. Nog geen
week later zaten we aan mijn keukentafel met naald en
draad. Met z’n drieën. Volgende week weer? Binnen de
kortste keren zat mijn tafel vol. Iedere dinsdagavond.
Met vrouwen uit de buurt en vrouwen uit de kerk. Ik had
een burn-out, weet u nog? Maar ik schonk volop koffie
en thee en het was gezellig.

“Als volgelingen van Christus worden
we naakt, kwetsbaar en zwak de wereld
ingestuurd. Alleen zo kunnen we onze
medemens in zijn pijn en worsteling
bereiken, hem de macht van Gods liefde
laten zien en hem sterker maken door
de kracht van Gods Geest.”
Henri Nouwen
EEN GEBED
Wie is mijn naaste
hij moet al echt
op mijn weg liggen
onontkoombaar zijn
wil ik hem helpen
nauwkeurig blijf ik
binnen de perken
van mijn verplichtingen
waar blijf je
je kunt ook te ver gaan.

Allerlei soorten vrijwilligerswerk vind je bij:
www.vwc-haarlem.nl

Ontvang gasten in het inloophuis van Het Kruispunt:
www.gelovenindestad.nl
(via Kerken > Gelieerd aan GIDS)

“Misschien moeten we wel geen
gemeenschap der heiligen zijn,
maar een kerk der kwetsbaren.”
Jos Douma

O God, ontferm u over mij
zo heb ik geen leven
bevrijd mij van mijn benepenheid
open mijn hart
maak mij vindingrijk
geef mij oog
voor wie ook maar
een naaste in mij ziet
vervul mij met de
gezindheid van uw Zoon
die alles prijsgaf
om het verlorene
te zoeken en te redden.

Die zomer liet ik mij raken. Door de buurvrouw van
een paar huizen verderop. Ze had de politie op bezoek
gekregen, want haar vader bij wie ze in huis woont, had
een gevaarlijke woede-uitbarsting gehad. Dat gebeurde
precies terwijl ik haar zoon, samen met mijn jongste,
naar Sonrise bracht. Ik kwam terug en zag de halve
buurt buiten staan. Hoofdschuddend. Verontwaardigd.
‘Wat een ongelooflijke puinhoop daar.’ ‘Die kinderen
moeten daar weg.’ ‘Het stinkt vreselijk daarbinnen.’ ‘Die
moeder is onverantwoordelijk.’ Steen na steen werd
opgepakt en door de ruiten gegooid.
Een paar dagen later zag ik het zelf. De puinhoop. De
viezigheid. En nog steeds weet ik niet wat mij meer
raakte. Dat keiharde oordeel van de buren. Of de
onmacht en de eenzaamheid van deze moeder, die het
zo overduidelijk alleen niet aan kon.
Ik stond te huilen bij de kinderbedjes. En ik vroeg: kom
je bij me haken? Op dinsdagavond? En ze kwam. Een
week later kwam haar man mee. En nu haken ze de
sterren van de hemel. Ondertussen ruimen we af en toe
samen wat op in huis. Vertel ik haar hoe dapper ze is. En
dat het ook allemaal niet meevalt.
Vlak voor Pasen kwam mijn buurman langs. Met een
enorme gehaakte unit. Zie foto. Niet helemaal mijn stijl.
En toch vind ik het prachtig. Het raakt me, steeds als ik
ernaar kijk. l

Hans Bouma
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hoop
voor
haarlem

‘Wat raakt je als je rondkijkt in je omgeving?’ We vroegen
het verschillende christenen uit Haarlem en omstreken.
Het is prachtig om te horen wat deze mensen, jong en oud,
bezighoudt en beweegt. Zes verschillende verhalen, maar
steeds met één motivatie: hoop, beschikbaar voor iedereen!
Naam: Dick van Heun
Leeftijd: 82 jaar
Kerk: Wilhelminakerk, Haarlem
“Het raakt mij dat als ik op zondagmorgen naar de kerk ga, ik bijna niemand
op straat tegenkom die ook naar de kerk gaat. Gelukkig kom ik wel langs een
paar kerken en zie ik mensen naar binnengaan, daar ben ik dan blij om. En
buiten de kerk leef ik het geloof voort. Ik ben nog steeds actief op het gebied
van mantelzorg. Daarnaast ben ik penningmeester van het Sonrise-kernteam
en meidenclubs voor tieners bij mij in de kerk. Verschillende meiden tussen
de 12 en 17 die wonen in en rondom het Rozenprieel komen hier naartoe.
Doordat ze bouwen aan een goede relatie met die jonge meiden, zie je dat
ze geraakt worden en dat ze ook ontvankelijk zijn voor het Evangelie. Of ze
er wat mee doen, dat moet je verder aan de Heilige Geest overlaten. Daarom
bid ik vijf keer in de week voor de dames die leiding geven aan deze groepen
en of God de harten van de jonge meisjes wil raken. Ik vind het geweldig om
te zien dat dit werk en ander werk voor God gedaan wordt, en wat mij betreft
mogen we dat nog meer in onze kerken bekend maken.”

Naam: Anna Klerk
Leeftijd: 21 jaar
Kerk: Wilhelminakerk, Haarlem
“Als ik in de bijbel kijk naar wat er geschreven staat over het thema van deze
gezamenlijke dienst, dan lees ik dat Jezus heel erg geraakt wordt door onrecht: dingen die ervoor zorgen dat mensen niet tot hun recht komen. En dat
kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld doordat mensen onderdrukt worden,
door armoede of verdriet, of door onrecht wat je jezelf aan doet (omdat je
verkeerde dingen doet). Ik herken dat in mijn eigen leven en omgeving ook.
Daarom vind ik het ook belangrijk hierbij stil te staan. Tegelijk zie ik ook, en
dat vind ik heel mooi, dat mensen volledig tot hun recht kunnen komen.
Bijvoorbeeld wanneer ze hun talenten ontwikkelen en daar een ander mee
dienen. In het meidenwerk wat ik doe, vind ik het gaaf om te zien dat die
meiden – ondanks al het onrecht dat hen is aangedaan – steeds meer zichzelf kunnen zijn. Ze voelen zich echt een kind van God. Het valt me ook op
dat die meiden uit mijn groep een steeds hechtere band met elkaar krijgen.
Ze zijn steeds meer gericht op elkaar dan op zichzelf. Hierdoor laten zij ook
elkaar tot hun recht komen.”

Naam: Jeanine Dommerholt
Leeftijd: 51 jaar
Kerk: Kerk van de Nazarener, Haarlem
“Wat mij raakt zijn mensen in mijn omgeving die veel moeite in het leven
hebben en God niet kennen. Dat ze met zichzelf in de knoop zitten en daar
niet uit komen omdat ze het alleen willen oplossen. Dat raakt mij vaak meer.
Kijk, die glimlach van een kind vind ik ook prachtig, maar ik denk als we met
de ogen van Jezus om ons heen kijken, we veel mensen zien die Hem niet
kennen. Dan zie ik toch meer de eenzaamheid van mensen.
We schromen als christenen vaak om naar buiten te stappen en het goede
nieuws te vertellen. Om hoop te geven aan mensen die het gewoon niet
weten. We mogen hoop zaaien in levens van mensen. Je kunt niet altijd zien
wat je zaait, het is uiteindelijk God die dat verder in mensenharten uitwerkt. Ik
denk dat onze taak als christen is, dat je toch volhardt en door blijft gaan in het
investeren in levens van anderen, ondanks dat je niet gelijk verandering ziet.”
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Naam: Johan Mewe
Leeftijd: 38 jaar
Kerk: Fonteinkerk, Haarlem
“Wat mij raakt hier in Haarlem, zowel in positieve zin als in negatieve zin,
is het contact tussen mensen. Ik geloof dat we iets van God in de wereld
kunnen zien wanneer we in contact met de ander zijn. En dat is heel kwetsbaar. In die zin dat je elkaar al heel snel verkeerd begrijpt, dat er woorden
worden gekozen die niet goed matchen met datgene waar de ander recht
op heeft. Maar er gebeuren juist ook heel mooie dingen binnen contact. En
daar zijn we als gemeente van de Fonteinkerk ook wel behoorlijk mee bezig.
We willen ons richten op de ander en kwetsbaar zijn. Het is belangrijk om
niet meer zoveel bezig te zijn met het ventileren van meningen en te blijven
discussiëren met elkaar. We moeten leren om, in het contact met anderen,
kwetsbaar te zijn en God hierin te betrekken. Op deze manier worden we ons
meer bewust van wat God wil zeggen en doen. Op het moment dat je in een
gesprek insteekt op datgene wat je mooi vindt, of waarom je er bijvoorbeeld
verdriet van hebt dat dingen anders lopen dan dat je graag zou willen zien,
dan benader die ander op een heel andere manier. Dat biedt uiteindelijk meer
openheid om met elkaar in gesprek te komen over je hartsgesteldheid.”

Naam: Anne van der Lei
Leeftijd: 33 jaar
Kerk: Crossroads International, Amstelveen
“Ik ben moeder van twee kleine kindjes. Geregeld spreek ik een paar andere
moeders van wie ik weet dat ze niet geloven. Dan praten we gewoon over
de dingen van het leven en alles wat we meemaken. Wat me dan opvalt is
dat sommige van hen erg worstelen met bepaalde zaken. Bijvoorbeeld of
ze het goed doen met het opvoeden van hun kinderen. Of dat ze bang zijn
dat er iets met hun kind gebeurt. Ze worstelen daarnaast ook met hun eigen
onzekerheden. Al die dingen proberen zij zelf op de een of andere manier
op te lossen. En dan denk ik: ‘Had je maar de kracht, rust en troost die God
geeft. Wist je maar hoeveel vertrouwen God kan geven!’ Want ook ik ben
wel eens bang dat er bijvoorbeeld iets met mijn kinderen gebeurt, maar ik
weet wel dat God er is en dat Hij voor hen zorgt. En iedereen heeft dezelfde
vragen, iedereen heeft dezelfde uitdagingen in het leven, maar als je alles
zelf wilt oplossen kan dat best ingewikkeld zijn. God kan je zo goed helpen
daarbij. Dat gun ik anderen ook.”

Naam: Paul Abspoel
Leeftijd: 54 jaar
Kerk: de Meerkerk, Hoofddorp
“Mijn eerste gedachte is bij het thema van deze gezamenlijke GIDS-kerkdienst is eigenlijk leegte en eenzaamheid… want er is een hoop narigheid in
de wereld. Maar in alle eerlijkheid kan ik ook zeggen dat ik een hoop mooie
en goede dingen om mij heen zie. Het is goed om dat ook eens te benadrukken.
Als christenen, en dit zeg ik heel algemeen, zijn we soms geneigd de wereld
om ons heen te zien met een beoordelende blik. Helaas staan christenen
vaak bekend als mensen die beoordelen en veroordelen. ‘Christenen zijn
hypocriet’ is een verwijt dat vaak is uitgesproken. Dat is natuurlijk wel heel
zwart/wit. Het is goed te onthouden dat dit beeld niet bij Christus vandaan
komt. Het is het beeld dat wij ongewenst zelf uitstralen. In de bijbel staat dat
Jezus met ontferming bewogen werd, dat vind ik wel heel mooi. Dit was
geen veroordelende blik, maar een blik van genade. Beoordelen en veroordelen is heel verleidelijk. Maar genade is genade omdat we het niet verdienen. Als wij iets van Gods liefde en Gods goedheid mogen ervaren dan is dat
een cadeau. Als je een cadeau hebt gekregen, moet je daar dankbaar voor
zijn en niet jezelf daar op laten voorstaan. We hebben een boodschap van
liefde, genade en verlossing van Jezus gekregen. En dat mogen wij weer aan
andere doorgeven.”
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De boeken op deze pagina zijn verkrijgbaar bij de Bijbel In.

teenzone

YOU’VE BEEN HIT
Word je geraakt bij een potje paintballen, dan baal je. Maar
word je geraakt door een situatie of een ander, dan doet
dat iets met je. Positief of negatief. Krijg je een compliment
dan kan dat je hele dag goedmaken. Krijg je kritiek te horen,
dan blijft je dat ook bij. Het maakt je kwetsbaar. Maar leef je
samen met God dan is die kwetsbaarheid ook een kracht.
Hoe? Dat wordt in de bijbel uitgelegd: ‘Want Hij die in jou is, is
groter dan hij die in de wereld is.’ (1 Joh. 4:4) Samen met God
kun je alles aan. Hij heeft een bijzonder plan voor jouw leven
en jij kan samen met Hem iets betekenen voor een ander. God
wil ons maken tot een sterk persoon die niet wordt beïnvloed
door een situatie, maar tot iemand die situaties beïnvloedt!

Ik wil graag mensen raken door middel van
mijn muziek. Ik wil ze hierdoor laten zien dat
ze geliefd zijn door onze Hemelse Vader.
Celine (16 jaar) uit Shelter Haarlem

Ik zou graag anderen willen raken door
mijn houding, dat men ziet dat ik christen
ben en geloof.
Matthijs (17 jaar) uit de Goede Herderkerk
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boekentip!

 EDERIGHEID EN DIENSTBAARHEID,
N
HET NEERWAARTSE PAD VAN CHRISTUS
Ons leven lijkt vooral te draaien om meer: meer geld,
meer vrije tijd, meer invloed, meer geluk. Nouwen heeft
hier moeite mee en denkt in dit boek na over de lessen
van Jezus, die de weg naar beneden ging: Hij vraagt ons
hem te volgen en de ander te dienen. (Henri Nouwen)

NA DE GENADEKLAP
Wat maakt mij echt gelukkig? Werk, gezin, een gezellig
huis? De Rover moedigt je aan om je geluk te zoeken bij
God. In al je kwetsbaarheid en je onvermogen mag je er
zijn. Zonder voorwaarden, zonder iets te hoeven presteren. Dit besef is een mokerslag die je leven compleet
omgooit. (Arie de Rover)

DE MOED OM GOED GENOEG TE ZIJN
Wat zit er in ons en onze cultuur, dat we ons ervoor
schamen om ons ‘echte ik’ aan de ander te laten zien?
De sociaalpsycholoog Brené Brown schreef een bestseller over kwetsbaarheid en schaamte. Het bijbehorende TED-filmpje werd al bijna 20 miljoen keer bekeken.
Kennelijk geeft zij woorden aan waar miljoenen mensen
naar verlangen: authentiek en ontspannen leven.

Gebarsten kruiken
Brené Brown deed onderzoek naar schaamte en vertelt
daarover in haar boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’. Zij
moedigt aan om het ideaalbeeld van jezelf los te laten.
Want pas als je stopt met perfect te willen zijn krijg je
echt contact met de ander, zegt ze. Dat lijkt ergens wel
op de uitspraak van Jezus: ‘Wie zijn leven wil behouden,
die zal het verliezen.’ Als we zo kwetsbaar met de ander omgaan, dan ontstaat er verbinding. Dan krijgen de
mensen in Haarlem en omgeving christenen te zien, die
Gods genade even hard nodig hebben als zij. Moedige
mensen die het aandurven om de barsten van hun kruik
niet te verbergen, zodat Gods levende water erdoorheen kan stromen. Dat is pas sterk!

Er is moed voor nodig om goed genoeg te zijn, zegt
Brené Brown. Om toe te geven dat we iets niet kunnen
of durven. Om verdriet te delen of om hulp te vragen.
Diep van binnen zijn we bang dat we afgewezen worden. En die angst is heel begrijpelijk, want mensen zijn
er voor gemaakt om in verbinding met elkaar te leven.
We doen er dus alles aan om in contact te blijven met
de ander. Ook al moeten we ons daarvoor mooier
maken, grappiger, leuker of sterker…

Ik zou iemand willen raken door simpelweg
mezelf te zijn. Te laten zien wie ik ben van
binnen en wat ik voel.
Dina (17 jaar) uit de Kerk van de Nazarener

HET WAS AL VOORBIJ
Door: Gilbert Thera

Ken jij Huis van Belle al? Het is het
eerste online magazine voor christelijke
tienermeiden! Ze schrijven dagelijks over
geloof, zelfbeeld, fashion, beauty, DIY’s,
recepten, liefde en relaties. Daarnaast
is er ook het papieren tijdschrift Belle
en diverse evenementen, zoals de Huis
van Belledag. En dat allemaal omdat we
geloven dat jij Belle bent: mooi gemaakt
door onze Schepper! Leuk als je een
keer langskomt op huisvanbelle.nl!

Fact
Gemiddeld huilen
mannen 17 keer per jaar.
Maar vrouwen huilen
maar liefst 64 keer per
jaar; dat is gemiddeld
iedere vijf dagen.

DOE MEE EN WIN!
Houd je van een gokje? Ben je misschien goed in schatten? Of misschien kun je wel gewoon heel snel tellen.
Hoe dan ook: raad hoeveel mensen er op zondag 26 april meehelpen (voor en achter de schermen) bij het
realiseren van de gezamenlijke GIDS-kerkdienst. Degene die het dichtst bij zit met zijn antwoord krijgt
twee (!) bioscoopkaartjes. Mail je antwoord naar geraakt@gelovenindestad.nl met in de subject ‘Prijsvraag’.
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Ken je dat verhaal in de bijbel waarin Jezus een begrafenisstoet tegenkomt van een overleden jongen?
Eigenlijk was het al voorbij; al het leven was al uit de
jongen verdwenen. Maar Jezus kreeg medelijden met
zijn moeder en raakte de jongen aan, waardoor hij weer
tot leven kwam (Lukas 7:11-17).
Er was een tijd dat ik ook zo dacht over de geestelijke
staat van mijn stad. Ik dacht echt dat het voorbij was,
dat de kerk in Haarlem langzaam maar zeker zou uitsterven. En misschien was de ‘begrafenis’ in sommige
kerken al begonnen. Ik was in eerste instantie dan ook
echt niet enthousiast toen ik ervoer dat God me riep in
deze stad aan de slag te gaan.
Het verhaal vertelt over de begrafenis in Naïn. De moeder
is alles kwijt. Ze is gebroken, ze huilt, ze is geraakt door
het verlies van haar zoon: haar toekomst, haar heden,
haar alles. En dan komt Jezus in de stad. Let wel, Hij
komt niet in actie omdat Hij dood ziet. Hij komt in actie
omdat Hij gebrokenheid ziet: het verdriet van de moeder.

De Ted-talk van Brené Brown met ondertiteling in het Nederlands:
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability
?language=nl

blog
Wist je dat de plaatsnaam Naïn ‘schoonheid’ betekent?
Denkend aan Haarlem zie ik ook schoonheid. Een stad
van voorspoed en van overvloed. Een mooie stad, een
stad om trots op te zijn. Tegelijk zie ik te veel mensen
die niet door hebben dat er een God is die veel van ze
houdt. Aan Hem ligt het niet. Hij is in de stad, want Zijn
Kerk is in de stad.
Daarom stel ik deze vraag aan mijzelf: ‘Ben ik oprecht
geraakt door de geestelijke situatie van mijn stad? Wanneer heb ik voor het laatst gehuild om het verdriet dat
er is?’ En mag ik zo vrij zijn om dezelfde vraag ook aan
jou te stellen?
Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like You have loved me
Break my heart for what breaks Yours
Everything I am for Your Kingdom’s cause
As I walk from nothing to eternity
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ontmoet

de
sprekers

Hans Maat en Matthijs Vlaardingerbroek zijn de sprekers
van deze jaarlijkse gezamenlijke GIDS-kerkdienst 2015.
Beiden zijn ze actief in hun gemeente en daarbuiten.
Misschien wel omdat ze zijn geraakt door iets?

Naam: Matthijs Vlaardingerbroek
Leeftijd: 43 jaar
Gezin: getrouwd met Lindsey, dochter Katie (19, studeert
in Glasgow), zoon Daniel (16, vwo5, zweefvlieger)
Kerkelijke achtergrond: ooit evangelisch, nu postdenominationeel
Is: verhalenverteller, buikspreker, schrijver en spreker
Wat raakt jou in je omgeving?
“Tja, wat raakt me niet? Ik word geraakt door mensen
die in eenzaamheid leven, die geknakt en gebroken
zijn. Door kinderen die thuis weinig aandacht en liefde
krijgen en veel op straat zwerven. Door christenen die
jaren vastzitten in vastgeroeste, christelijke patronen en
niet echt in de vrijheid van Gods liefde leven.”
Wat raakt jou aan kinderen in de kerk?
“Het enthousiasme en de speelsheid. Ik mis daardoor
vaak de ruimte voor kinderen én tieners in de zondagse
dienst. In de meeste diensten is alle aandacht gericht op
de volwassenen.
Als op een zondag de kinderen pas later naar hun eigen
programma gaan, dan leren we hen (zonder dat wij dit
doorhebben) elke week dat het normaal is om weg te lopen uit de dienst. Waarom niet een keer andersom? Dat
alle kinderen blijven zitten en de volwassenen weggaan
naar hun eigen groepje?”
Waar zet jij je voor in?
“Ik woon in een achterstandswijk in Den Haag waar wij
als gezin een kleine missionaire gemeente voor eenzame
en gebroken mensen (zoals ikzelf, wie is niet gebroken?)
hebben gesticht. Daarnaast reis ik door het land om aansprekelijke voorstellingen voor jong en oud te verzorgen.
Voorstellingen die op alle leeftijden gericht zijn. Ook
geef ik veel workshops voor kinderwerkers. Dan probeer
ik hen te stimuleren om, als je kinderen en tieners in de
dienst hebt, alles ook op hun niveau af te stemmen. Ik
zeg niet dat dit gemakkelijk is, maar het is cruciaal voor
de toekomst van hun geloof en van ons als kerken!” l
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Naam: Hans Maat
Leeftijd: 46
Gezin: getrouwd met Elly en vier kinderen (Janine, Arne,
Liselotte en Matthijs)
Kerkelijke achtergrond: PKN
Is: directeur Evangelisch Werkverband binnen de PKN
Wat raakt jou in je omgeving?
Soms zie ik aan het doen en laten van mensen dat ze de
liefde niet kennen. Dan zie ik aan een gezichtsuitdrukking dat iemand niet gelukkig is, geen vrede kent. Dat
raakt mij.
Op zo’n moment bid ik of God in Jezus’ naam hem of
haar wil zegenen. Af en toe geeft Hij mij een indruk of
een opdracht en dan weet ik dat ik moet handelen. Geloof
handelt immers, komt in actie. Ik spreek zo iemand dan
ook aan. Hoewel ik nog flink aan het oefenen ben met
praktisch christen zijn, heeft dat al wel geleid tot gebed
op straat, bij de bakker of in een restaurant. Mensen kwamen zelfs tot geloof of werden genezen of bevrijd.

GEZOCHT! JUF OF MEESTER IN CENTRAAL-AZIË
Freek & Dorothé Kruijff, Haarlemse zendelingen in Centraal-Azië, zijn op zoek naar een juf of meester voor hun
kinderen.
Ben jij een gediplomeerde basisschoolleerkracht en heb
je zin in een nieuwe, uitdagende werkomgeving? Wij
zoeken voor het aankomende schooljaar 2015/16 een
leerkracht voor onze dochter en zoon. Bij de start van
het nieuwe schooljaar zitten ze in groep 6 en 4.
Wij zijn uitgezonden door de zendingsorganisatie Interserve. Wij leven van financiële ondersteuning. Jijzelf
verdient dus ook geen salaris, maar krijgt daarvoor in de
plaats een geweldige culturele ervaring. Je maakt deel
uit van een klein internationaal team. Voor je begint mag
je een paar weken taalstudie doen. We zullen je uiteraard
helpen om huisvesting te vinden. Vaak woon je samen
met een andere single die uitgezonden is. Als je het leuk
vindt, kun je ook nog Engelse les aan lokale kinderen
geven. Hiervoor heb je wel een TESOL-diploma nodig.
Heb je vragen? Interesse? Mail naar kruijff@yakpost.net
of via Interserve info@interserve.nl) |www.interserve.nl

FESTIVAL
NIEUWE GEMEENTE VORMEN AAN HET SPAARNE
Zaterdag 7 maart kwamen ruim 70 enthousiaste inspirerende mensen bij elkaar om na te denken over nieuwe
gemeente vormen aan het Spaarne. De dag heeft echt
iets heeft losgemaakt in het hart en denken van de aanwezige mensen: enthousiasme, aanpakken, ‘het kan’,
samen doen; er is een enorm positieve sfeer vol verlangen en verwachting.
De komende maanden gaan we aan de slag met een
enorme bulk aan goede ideeën. Een greep uit wat er
zoal is besproken: een ‘Kliederkerk’ in Sonrise-wijken,
een traject voor missionaire discipelen, ‘families van
Jezus’ als aanvulling op de Huizen van Licht... Genoeg
plannen en creativiteit dus.Het belangrijkste blijft dat er
een echt verlangen is om mensen op te zoeken, en de
liefde van God op nieuwe plaatsen met ze te delen.
We houden je op de hoogte!

Wat vind jij wat de kerk zou moeten raken?
De kerk heeft geweldige kansen om discipelschap te
oefenen in eigen buurt, wijk of stad. Er is veel armoede,
veel eenzaamheid en veel gedoe. Juist op de plaatsen
waar je dagelijks komt, mag je biddend op zoek zijn naar
kansen. De combinatie tussen gewoon je leven delen,
mensen helpen, maar ook gericht zijn op wat God wil
doen in jouw contacten en buurt is, denk ik, de juiste
weg. Gods medewerkers zijn wij, roept de apostel Paulus
uit. Hij wil ons laten zien dat wij met God meewerken en
niet zomaar wat doen. Gods mededogen gaat juist uit
naar mensen en plaatsen waar het moeilijk en donker is.
Daar moet ik dus zijn. Daar moet de kerk zijn. Het zal ook
een zegen voor jou en jouw kerk betekenen als je het
gewoon doet.
Hoe zet jij je hiervoor in?
Ik rust in de eerste plaats christenen toe, landelijk en
plaatselijk. Wij starten als beweging ook nieuwe gemeenschappen voor allerlei doelgroepen. Persoonlijk ben ik
alert op wat ik kan betekenen in de levens van mensen om
mij heen. Ik probeer daarin vooral Gods stem te verstaan.
Soms lukt dat en dat maakt me blij! l

nieuws

WERKEN AAN JE HUWELIJK
Op zaterdag 18 april organiseert Shelter Haarlem haar
jaarlijkse huwelijksdag. Tijdens deze huwelijksdag willen
zij getrouwde stellen (en stellen die gaan trouwen) inspireren en uitdagen te blijven werken aan hun huwelijksrelatie.
Het is een waarheid waar je niet onderuit kunt: een huwelijksrelatie wordt wel vanzelf wel slechter, maar niet
vanzelf beter. Daar moet je namelijk iets voor (blijven)
doen! Deze keer is het thema ‘Lessons learned’. Welke
lessen hebben anderen geleerd in de jaren dat ze getrouwd zijn? Ieder sprekersechtpaar vult ongeveer een
half uur in. Ieder blok wordt afgesloten met een opdracht van ongeveer vijftien minuten. Op deze manier ga
je als deelnemend echtpaar ook met elkaar aan de slag!
Het programma begint om 12.00-17.00 uur, inclusief een
goed verzorgde lunch. Deze dag staat open voor stellen
uit alle kerken.

DAG VAN DE HOOP
Wat verbindt christendom, jodendom en islam? Hoe
zoeken we de vrede voor de stad in tijden van mondialisering en media? Hoe is het met het onderlinge begrip
en het vertrouwen in Haarlem gesteld? Hoop is een
wezenlijk begrip in alle drie de monotheïstische religies.
Waar hopen gewone gelovigen op? Een spetterend festival met interviews, muziek, minicolleges, kunst, film en
heerlijke hapjes & sapjes uit de wereldkeuken. Onder de
sprekers burgemeester Bernt Schneiders, Raja Alouani
(samenwerkende Marokkaanse organisaties Haarlem), ds.
Tom de Haan en Hans Luttik (Gids-kerken).
Het wordt een festival om je te laten inspireren, om
mensen te ontmoeten, om te genieten van mooie
muziek, lekker eten en verrassende kunst. Kom ook!
En neem vooral iemand mee.
Zondag 19 April | 13.30-17.30 | Nieuwe Groenmarkt 20 |
Toegang € 5 | www.stemindestad.nl
11

Themalied
GIDS
dienst

Het is tijd om te gaan leven wat we zingen
om onze goede bedoelingen om te zetten in daden
om u te aanbidden op een manier die u graag ziet
en uit te stijgen boven onze zelfgerichte verlangens
De bergen staan te beven.
Zou dit het begin zijn van een nieuwe tijd?
Laat onze harten breken
door de dingen die uw hart breken.
Maak ons wakker
zodat we gaan kijken met uw ogen.
Raak onze harten
met de dingen die uw hart raken.
Zend ons uit om licht te zijn in het donker.

Het is tijd om onze comfortzone te verlaten,
om verder te kijken dan onze kerken en onze huizen,
om heel anders te gaan denken en te gaan delen
totdat we weer op Jezus lijken.
Hier ben ik, zend mij
om uw handen en uw voeten te zijn.
Hier ben ik. Zend mij. Ik zal gaan.
Dit is een vertaling van het lied ‘Break our hearts’ door Vicky Beeching

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee: Arianne Raamstijn (eindredactie), Ties van Velen (fotografie), Rianne Douma (vormgeving)
Arnold Vaandering, Hans Luttik, Jacomine Oosterhoff, Merle van Herk, Alie Toornstra

