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AGENDA
AGLOW HAARLEM
Wanneer: 15 december 2016
Waar: Kerk van de Nazarener, Zijlweg
218 in Haarlem
Wat: Feestelijke kerstviering met
vrouwen uit verschillende kerken
die samen God ontmoeten en Hem
aanbidden met zang, woord en gebed.
INTERKERKELIJK STADSGEBED
Wanneer: 6 januari 2017, 3 februari
en iedere eerste vrijdag van de
maand van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Levend Woord Gemeente,
Paul Krugerkade 6 in Haarlem
Wat: We bidden voor de eenheid
onder christenen in Haarlem, maar
ook voor het verspreiden van het
evangelie. En als we samen bidden
voor de noden in de stad wordt er
kracht aan verleend. “Zoek de vrede
voor de stad ... en bid voor haar tot
de Heer, want in haar vrede zal uw
vrede gelegen zijn.” (Jeremia 29:7)

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT
Wanneer: 27 en 28 januari 2017
Waar: De Basiliek in Veenendaal
Wat: Een tweedaagse conferentie
bedoeld voor iedereen die betrokken
is bij leiderschap (in de kerk, in het
bedrijfsleven, bij de overheid of in het
onderwijs). Via videopresentaties zijn
sprekers van topklasse te volgen. Het
programma daagt je intellectueel uit.
Informatie via www.willowcreek.nl/
gls.
VRIJ ZIJN WEEKEND
Wanneer: 27 en 28 januari 2017
Waar: De Betteld in Zelhem
Wat: Dit weekend worden een aantal
mannen en vrouwen uit de Bijbel
belicht die niet in de schijnwerpers
stonden, maar toch door God
werden geroepen het goede te doen.
Denk aan Ammasai of Baruch.
Informatie via www.vrijzijn.nl/
conferenties.

NOTHING. WILL. STOP. ME.
Wanneer: 7 januari 2017 van 9.00 tot
22.00 uur
Waar: Landstede Sportcentrum in
Zwolle
Wat: De AIA Conference is er
voor iedere jongere die van sport
houdt en benieuwd is hoe sport
en geloof samenkomen. Ook is er
een sporttoernooi met keuze uit
voetbal, basketbal en volleybal of een
dansworkshop.

4E MUSKETIER EVENT
Wanneer: 28 januari 2017
Waar: Paulusabdij in Oosterhout
Wat: Een mannenevent in de intieme
sfeer van een klooster. Voor mannen
die op zoek zijn naar daadwerkelijke
verandering en/of aanscherping in
hun leven. “Gods liefde kan ons hart
en leven transformeren en zijn liefde
door ons heen kan onze omgeving
veranderen.” Informatie via https://
de4emusketier.nl.

DOWN TO EARTH
Wanneer: 8 januari 2017, 12 februari
en iedere tweede zondag van de
maand om 20.00 uur
Waar: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1
in Haarlem
Wat: Deze aanbiddingsavond wordt
begeleid door een kleine band vóór
het podium. Het verlangen is dat
mensen door de aanbidding heen
God ontmoeten en zijn aanraking
ervaren.

WINNEN VOOR DE KONING
Wanneer: 18 februari 2017 van 10.00
tot 15.00 uur
Waar: Levend Woord Gemeente in
Aalsmeerderbrug
Wat: Deze trainingsdag van Royal
Mission laat jou beter worden in
je strijd tegen moeilijkheden en
problemen. Je krijgt beter zicht op
de wijze waarop God door jou heen
zijn koninkrijk wil bouwen. God zet
jou in om met en voor Hem vijanden
te verslaan.

TRAINING KINDEREN EN GELOOF
Wanneer: 26 januari 2017 van 20.00
tot 22.00 uur.
Waar: kantoor Geloven in de Stad,
Amsterdamstraat 59 in Haarlem
Wat: Deze training is gericht op de
geloofsopvoeding voor kinderen t/m
12 jaar, zowel thuis als in de kerk.
Hoe leer je aan kinderen God te
aanbidden met hun stem? Hoe krijgt
het zingen verdieping voor kinderen
en op welke wijze betrekken we onze
kinderen daarin?
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40 DAGEN TIJD
Wanneer: 1 maart t/m 15 april 2017
Waar: thuis en in verschillende
kerken
Wat: Het thema van Kerk in Actie
is: Sterk & Dapper. Deel als Jezus.
Overal ter wereld leven sterke
meiden en vrouwen en dappere
jongens en mannen in makkelijke en
moeilijkere omstandigheden. Jezus
deelt zijn kracht en liefde met ons.

STRONGER
Wanneer: 21 en 22 april 2017
Waar: De Pauwenhof in Voorthuizen
Wat: Tijdens dit tweedaagse
mannenevent wordt de focus
gelegd op wat de Bijbel over en voor
mannen zegt. Er wordt gekeken naar
mannen uit de Bijbel, hun sterke
en zwakke punten en wat mannen
vandaag de dag daarvan kunnen
leren. Sprekers zijn o.a. Daniël van
Beek (Het Open Huis) en Gilbert
Thera (re:connect).

REDACTIONEEL
Eind oktober was ik in New
York om verder geïnspireerd te
worden voor de stadsbeweging
die nu ruim 15 jaar in onze stad
actief is. Elders in dit Bulletin
(pagina 5) kunnen jullie lezen
over deze reis.
Het was gaaf om te luisteren
naar leiders uit steden die al
veel langer actief zijn dan wij.
Het was een voorrecht om te
proeven van de enorme ervaring
en deskundigheid van leiders
uit New York, maar ook Durban
(Zuid-Afrika), Mumbai (India),
Toowoomba (Australië) en
andere steden over de wereld.
Mooi om op flink wat punten
bevestigd te worden dat we op
de goede koers zijn, maar ook
om geïnspireerd te worden voor
bijvoorbeeld stadsgebed en
relaties met migrantenkerken.
Er is hoop! De kerk in New York
is gegroeid: van 1% persoonlijk
gelovigen eind jaren 80, via
3% in 2010 naar 5% in 2015.
Het Koninkrijk van God wordt
zichtbaar als we als één Kerk
samen ons hart openen voor
elkaar en voor onze stad.
We mogen glimpen van Gods
Koninkrijk zien. Niet alleen
ver weg, ook in Nederland, in
Haarlem. God is iets in beweging
aan het zetten, een beweging
waar christenen over kerkmuren
heen elkaar vinden omdat ze
hart hebben voor Jezus en hart
voor hun stad. Een beweging die
gelooft dat eenheid geen doel
is, maar een doel dient: de Kerk
geroepen is voor de bloei van de
stad.
Hans Luttik

WEEK VAN GEBED 2017
BIDDEND BEGINNEN
Begin het nieuwe jaar goed en doe mee aan de Week
van Gebed in januari. Het thema dit jaar is Verzoening,
een onderwerp dat momenteel erg actueel is. Ben je
niet zo’n bidder? Dat is helemaal niet erg. Iedereen is
welkom!
De Week van Gebed valt dit jaar van 15 tot 22 januari
2017. Dit keer staat de week in het teken van verzoening.
Ook blikken we terug op 500 jaar reformatie. Een
vernieuwingsbeweging in de kerk die begon op 31
oktober 1517 in Wittenberg, toen Maarten Luther de 95
stellingen bekendmaakte.
VERZOENING
Centraal tijdens de Week van Gebed staat de tekst
uit 2 Korintiërs 5:14-20, waarin de apostel Paulus ons
oproept tot verzoening. Zijn woorden over de liefde
van Christus die ons drijft, overstijgen iedere vorm van
verdeeldheid. Deze woorden brengen christenen bijeen:
‘Christus is onze gerechtigheid’.
Het thema komt terug in de tekst ‘Jouw hand, mijn
glimlach’. Het is een krachtig beeld van verzoening: je
reikt elkaar de hand, er ontstaat weer contact en je maakt
het weer goed met elkaar. De hierop volgende glimlach
laat zien dat de verzoening van twee kanten komt.
BID MEE
We hopen dat ook in Haarlem en omgeving christenen
vanuit verschillende kerken elkaar zullen opzoeken en
ontmoeten. Om samen te bidden en te danken, als
een getuigenis van de Liefde van Christus die ons drijft.
Doe met ons mee! Op de website van Geloven in de
Stad vind je binnenkort de definitieve locaties voor de
avonden: www.gelovenindestad.nl.

GEBED VOOR DE STAD
De afgelopen maand zijn bidders uit verschillende
kerken al twee keer bij elkaar gekomen. We hebben
gepraat over ons verlangen om meer te bidden voor
Haarlem en de regio Kennemerland. En wat we hieraan
wilden doen. In alle ideeën kwamen steeds drie punten
terug:
1) Wat zou het gaaf zijn om een plek te hebben waar
mensen heen kunnen om onder meer te bidden. Een
huis van gebed of een centrum.
2) We willen meer training en toerusting voor gebed
aanbieden.
3) Als we meer gebedsverzoeken en -ervaringen met
elkaar gaan delen, inspireert en verbindt het ons; en
verwachten we meer (samen) te gaan bidden.
De komende weken gaan we plannen en ideeën verder
uitwerken. Wil je betrokken zijn, laat het ons dan weten
via info@gelovenindestad.nl

15-22 januari 2017
Iedere avond van
19.30 uur tot 20.30 uur.
Iedereen is welkom.
Info: www.gelovenindestad.nl
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NGK EN GKV: FEEST VAN VERZOENING
“DE KERK STAAT NIET OP ZICHZELF”
Johan Schelling – hij ging met Alex Boshuizen en Jan
Mudde voor in de dienst – benoemde zijn droom:
Ik droom, dat wat God kan, de wereld laat juichen…
Ik droom en ik nodig je uit om met me mee te dromen...
Ik droom, dat Haarlem in 2040 10% van zijn tijd, geld en
energie gaat investeren in samenleven...
Ik droom, dat met Pasen 2017 verschillende jongeren
van onze gemeentes belijdenis doen van hun geloof,
openbaar op het plein bij de Fonteinkerk, rondom de
fontein...

Zondag 30 oktober 2016 was er feest in de
Wilhelminakerk: tijdens een gezamenlijke dienst
spraken de Fonteinkerk, de Petrakerk en de
Wilhelminakerk uit dat het verleden niet meer
tussen hen in staat. Verwondering, dankbaarheid en
blijdschap kleurden de dienst. Want wat gevierd werd
was niet minder dan een gebedsverhoring.
We gaan vijftig jaar terug in de tijd, naar 1966. De
toenmalige gereformeerde kerken (vrijgemaakt)
vormden een kruitvat: de meningen verschillen over
‘de Vrijmaking’, een kerkscheuring die plaatsvond in de
Tweede Wereldoorlog. Is het een van Gods grote daden,
of juist een betreurenswaardige twist tussen broeders?
Veel mensen meenden dat de Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) ‘dé ware kerk’ was en dat gereformeerden
een heilige plicht hadden om zich afgescheiden te
houden van andere gereformeerden en hun eigen
organisaties te vormen.
Op 31 oktober 1966 schrijven een aantal dominees een
Open Brief. Hierin nemen ze in scherpe bewoordingen
afstand van deze opvattingen. Dat brengt een golf
van opschudding en boosheid te weeg. Degenen
die de Open Brief hebben ondertekend, worden als
dwaalleraren beschouwd en worden onder tucht
geplaatst. Degenen die dat veel te ver vinden gaan ook.
Zo ontstaan de Nederlands Gereformeerde Kerken
(waartoe de Petrakerk en sinds twaalf jaar ook de
Wilhelminakerk behoren).
Inmiddels zijn we vijftig jaar verder. In die jaren is er
veel veranderd. De opvattingen van vroeger worden
allang niet meer uitgedragen. Ze worden zelfs niet
meer begrepen. Het evangelie van Jezus Christus en
Gods Geest hebben de vrijgemaakt gereformeerden
en de Nederlands gereformeerden dichter bij elkaar
gebracht. Op talloze plaatsen vinden ze elkaar. Ook
in Haarlem. En dat is gemarkeerd en gevierd op 30
oktober. In ootmoed om het verleden, in dankbaarheid
om het heden en met het oog op de toekomst. Want
die toekomst staat nog meer op het netvlies dan het
verleden.
In de dienst stonden de eerste verzen van Psalm 126
centraal:
Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich
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Op 30 oktober 2016 ging het om de heling van een
specifieke breuk en de pijn die daarmee gemoeid
is. Maar in de dienst waren ook andere kerken en
gemeenten uit Haarlem en omstreken volop in het
blikveld. Die verbondenheid met hen werd zichtbaar
door de aanwezigheid van Hans Luttik namens Geloven
in de Stad. Die verbondenheid werd hoorbaar door als
tekst voor de zondag de tekst uit het oecumenische
leesrooster aan te halen. Dat besef was er en doortrok
de hele dienst: geen kerk bestaat op zichzelf, geen
gemeente kan nog zonder de ander. En willen we tot
zegen van Haarlem zijn, dan kan dat alleen door ons
samen onder Gods zegen te stellen.

KICK-OFF
A ROCHA HAARLEM
De aarde is van God (Psalm 24:1). Daarom willen we
Zijn aarde zorgzaam beheren. Een grote uitdaging in
deze tijd!
A Rocha is een internationale beweging van
christenen die enthousiast zijn over Gods schepping
en een praktische bijdrage willen leveren aan
natuurbehoud. A Rocha werkt in 20 landen aan
natuurbescherming, onderzoek en educatie.
We willen graag een A Rocha-groep starten in
Haarlem: samen met anderen de handen uit de
mouwen steken in Gods prachtige schepping.
Wil je daar ook aan bijdragen? Op dinsdagavond
17 januari is de kick-off in het kantoor van Geloven
in de Stad. Ook Embert Messelink, directeur van
A Rocha, is er dan bij. Laat weten of je komt via
tiesvanveelen@gmail.com.
Volg A Rocha Haarlem (facebook.com/
arochahaarlem) om op de hoogte te blijven.

REISVERSLAG CONFERENTIE CITY MOVEMENTS 2016
VIER HAARLEMMERS IN NEW YORK
Daar zeg je natuurlijk geen nee tegen: een uitnodiging
om met een Nederlandse delegatie af te reizen naar
New York voor de Conferentie City Movements. Meer
dan 3000 christelijke leiders uit 95 wereldsteden
kwamen eind oktober bij elkaar om van elkaar te
leren over hoe we als Kerk de stad kunnen dienen en
bereiken met het evangelie. Hier het reisverslag van
Gilbert Thera, Hans Luttik, Johan Schelling en Ramona
van den Hoed.
‘Join the club’. Met deze woorden daagde Dimas
Salaberrios ons uit om naar New York te komen.
Haarlem, een wereldstad? En wij leiders? Toch stapten
we in het vliegtuig. Naar die wereldstad, waar we
ons even geen leiders, maar eerder verloren schapen
voelden tussen die miljoenen mensen. We reisden
met de subway: Gods kinderen gingen onzichtbaar
ondergronds. Op naar het conferentiecentrum Jacob
St. Javits waar Gods licht door het glazen dak kon vallen
op al ons christelijke werk. Drie dagen met een intensief
programma: ’s morgens vier uur input van toespraken,
muziek, interviews, video-impressies; ‘s middags
workshops en ‘s avonds netwerkbijeenkomsten.
WERELDSTADPROBLEMATIEK
De Movement Day wordt georganiseerd door een
netwerk van honderden kerken. Het doel van de
conferentie is: samen zoeken naar het welzijn voor de
stad. Bijvoorbeeld door gezamenlijk gebed voor de stad,
allerlei programma’s en initiatieven en het stichten van
een groot aantal gemeenten om zo contact te leggen
met mensen uit bijna 200 verschillende landen. Immers,
een aantal thema’s spelen in alle grote steden ter
wereld: armoede en rijkdom, gezinnen, kwaliteit van
onderwijs, gezondheidszorg, recht en gerechtigheid.
Door ons dáár op te richten, kunnen we als kerk verschil
maken.
BRANDEND HART
Hoe ‘amazing’ en ‘great’ de sprekers ook werden
aangekondigd, geen van hen voelde zich te goed om
ons om hulp te vragen. We konden bijna ruiken hoe
intens de nood van vluchtelingen is. We mochten

voelen hoe je binnenste moet branden. Zodat je
barmhartigheid ook echt ’uit je hart’ komt en niet alleen
een plan is. En we merkten dat in heel New York de
invloed van het evangelie groeit omdat de kerk al jaren
met één stem bidt: Uw Koninkrijk kome.
SEIZOENSGEBONDEN
We werden geraakt door een vrouw die Matteüs
citeerde: “De oogst is groot, maar er zijn weinig
arbeiders.” Ze deelde dat de oogst seizoensgebonden
is, een window of opportunity noemde ze het. Je moet
de oogst niet laten liggen, maar binnenhalen. Daarmee
spoorde ze ons aan om niet tevreden te zijn met wat we
nu hebben, maar alles te doen wat we kunnen om de
kansen, de mensen die God geeft, te bereiken.
KUNST EN ONDERNEMERS
Het Koninkrijk breekt door in steden over de hele
wereld. Bijvoorbeeld in Manchester, waar Lesley Sutton
kunstenaars samenbrengt in het project ‘PassionArt’:
“Wij willen schoonheid, rust en compassie terugbrengen
in het hart van onze gemeenschappen.” Redeemer New
York rust jonge carrièremensen toe om ook in hun werk
God te eren. “Je laat Gods glorie zien, niet alleen als je
zendeling bent, maar ook door echt goede sandwiches
te verkopen aan drukke New Yorkers.”
LORD OF THE RINGS
Prachtig was het verhaal van Thomas Dowd, rooms
katholiek bisschop van Montreal. Hij gebruikte de
karakters van Lord of The Rings als metafoor voor de
bijzondere samenwerking tussen de Rooms Katholieke
Kerk en de evangelische- en pinksterbeweging. Met de
Rooms Katholieke Kerk als de Ents en de evangelische
beweging als de Hobbits. Een pakkende uitleg om beter
te begrijpen hoe verschillende kerken zich bewegen en
impact hebben op hun geheel eigen manier.
Aan het eind van de week kwam de subway
bovengronds bij vliegveld John F. Kennedy en vlogen
we hoog boven de aarde terug naar ‘Haarlem Holland’.
In het donker van de nacht. Maar met een nieuw zicht
op Gods werk, ook in onze stad, ook door ons – samen!
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RAAK BETROKKEN: WORD EEN MAATJE
Zoek je een manier om in deze harde tijd een
tegengeluid te laten horen? Wil jij je geloof handen en
voeten geven? Dan is dit je kans: word een maatje – of
zoals we in Haarlem zeggen: een Haarlemmaatje. Een
maatje is een vrijwilliger die een op een gekoppeld
wordt aan een statushouder die voor bepaalde punten
in het leven even een maatje nodig heeft.
Een ‘maatjescontact’ wordt aangegaan voor een
bepaalde periode met als belangrijk uitgangspunt dat
beide partijen plezier hebben en samen ontspannende,
alledaagse activiteiten ondernemen. Centraal doel is
iemand op weg helpen met het opbouwen van een
leven in Haarlem, helpen met de taal of het leven dat
soms even niet lekker loopt.
Denk aan: het wegwijs maken hoe Marktplaats werkt,
samen op zoek gaan naar een sportclub, het openbaar
vervoer verkennen en uitleggen hoe een ov-chipkaart

werkt. De bibliotheek bezoeken en samen op pad
gaan om te bekijken waar je goed en goedkoop
boodschappen kunt doen. Samen kijken welke kerk of
moskee aansluit bij het geloof van de statushouder. En
misschien wel samen gaan koken.
Belangrijk is dat je goed kunt luisteren en dat je het leuk
vindt om samen met iemand ontspannende alledaagse
activiteiten te ondernemen. Iemand in zijn kracht
kunnen zetten. Je moet snappen dat deze mensen heel
veel hebben achter gelaten, maar niet hun talenten.
Je kunt maatje zijn voor even (bijvoorbeeld als iemand
ondersteuning nodig heeft bij een praktisch probleem)
of voor langere tijd.
Meld je aan, of mail voor meer informatie:
thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl.

KERSTMAALTIJD VOOR STATUSHOUDERS EN VRIJWILLIGERS
Op 17 december is er een
Hollandse kerstmaaltijd én
kerstmusical in Het Open
Huis. Speciaal bedoeld voor
statushouders en de mensen
die de afgelopen periode daar
als vrijwilliger bij betrokken zijn
geweest.

6

Kom en geniet van een heerlijke
maaltijd, in een ontspannen setting
en zonder verplichtingen. Laten
we samen vieren dat Jezus voor
ons geboren is. Iedereen is vanaf
18.00 uur welkom. Let op: opgeven
is nodig, want er is plek voor
maximaal 150 gasten.

Wanneer: vrijdag 17 december
om 18.00 uur
Waar: Het Open Huis, Professor
Boumanstraat 1 in Haarlem
Entree: gratis. Wel graag
aanmelden via Berend:
gastenindestad@gmail.com

SERVE THE CITY
PROJECTENDAG
Zaterdag 29 oktober was alweer de tiende
projectendag van Serve the City Haarlem. Ruim
vijftig vrijwilligers deden mee, in de leeftijd van twee
tot zesentachtig. Met elkaar hebben de vrijwilligers
diverse projecten mogelijk gemaakt in Haarlem,
Heemstede en IJmuiden. Er waren heel veel blije en
dankbare gezichten op deze bijzondere zaterdag! De
maatschappelijk werkster van een mevrouw bij wie we
een schilderproject deden, vertelde: “Mevrouw vond
het prachtig! Ze vond de mannen aardig en ze is er
heel blij met het resultaat!”

PRAKTISCH AAN DE SLAG
Schuren, schilderen, schoonmaken … dit team had een
mooie dag bij een alleenstaande moeder in Schalkwijk.
De woonkamer, gang en keuken hebben een facelift
gehad, en uiteindelijk is ook de gevelbeplating nog
schoon gemaakt. Het gezin is hiermee enorm geholpen,
en heeft weer een fijne woonomgeving gekregen.
Ook enthousiast geworden? Schrijf je in voor hun
nieuwsbrief en like hun Facebookpagina om op te
hoogte te blijven over de volgende projectendag!
Kijk op www.stchaarlem.nl.

VRIJWILLIGERS AAN DE SLAG BIJ DE JANSKLINIEK
De tuintafels konden wel een schoonmaakbeurt
gebruiken. Er is hard gepoetst met een mooi resultaat
tot gevolg. Ook zijn er plantenbakken van planten
voorzien, zodat de bewoners weer een gezellig uitzicht
hebben. Na het kluswerk zijn er volop poffertjes
gebakken die samen met bewoners zijn genuttigd.

KERSTACTIE
10 DAYS OF GENEROSITY
Op woensdag 14 december start re:connect met
het project 10 days of generosity. Het idee: iedereen
krijgt de kans om tenminste een dagdeel te doneren
om iemand anders te helpen. Je mag natuurlijk ook
meer dagdelen helpen. Wij faciliteren de middelen
en zullen in samenwerking met Present Haarlem
ervoor zorgen dat iedereen iets kan doen. Denk
hierbij aan een dagje schilderen bij iemand thuis die
dat niet zelf kan. Of iemand helpen met wat klusjes.
Ook als je twee linkerhanden hebt, ben je welkom;
je kunt ook een wandeling maken met iemand
die niemand heeft om mee te wandelen. Of een
ochtend of middag als vrijwilliger meedraaien in een
verzorgingshuis.

HET STC-PANNENKOEKENTEAM
We mochten gebruik maken van Kookstudio Haarlem
om pannenkoeken te bakken voor de dak- en
thuislozen. Met stapels verse pannenkoeken vertrok
het team daarna naar de dagopvang van HVO Querido
aan de Wilhelminastraat. Hier is een lekkere lunch
geserveerd aan de gasten en maakte men een praatje
met de lunchgangers.

De droom is om tijdens deze 10 dagen zo’n 200
dagen aan capaciteit aan te bieden aan onze mooie
stad. Daarbij stellen we onszelf de vraag: wat zou
er kunnen gebeuren wanneer Haarlem overspoeld
wordt met vrijgevigheid? Wat gebeurt er als een
grote groep opstaat om iets te doen voor een ander?
DOE JE MEE?
Van 14-23 december 2016
Opgeven: www.reconnect.cc/10-days-of-generosity
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KERSTAGENDA
UIT DE KUNST –
KLANK EN BEELD IN DE ADVENT
Wanneer: 14 december van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5 in Haarlem
Op deze avond staat een beeld, schilderij of muziekstuk
centraal dat verwijst naar de adventstekst van de vierde
adventszondag. Kijk, luister en ontdek wat er met je
gebeurt bij het zien van kunst of het horen van muziek.
ENGELTJE KERST
Wanneer: 17 december om 13.00, 14.00, 15.15 en 16.15
uur
Waar: Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5 in Haarlem
Voor de 12e keer wordt er een kerstmusical voor
peuters en kleuters gespeeld. De voorstelling duurt 30
minuten. Reserveren is noodzakelijk: kerstmusical@
telfort.nl.
KERSTVERHALEN VOOR KINDEREN
Wanneer: 17 december om 13.30 uur
Waar: Grote of St. Bavokerk, Grote Markt 22 in Haarlem
Speciaal voor kinderen worden er op de zolder van de
Bavo kerstverhalen verteld.
KERSTVIERING MET DINER VOOR 50PLUS
Wanneer: 17 december van 14.30 uur tot 18.30 uur
Waar: Immanuel, Medanstraat 32 in Haarlem
Deze middag is er een kerstviering met diner gericht
op mensen in de 50plus-leeftijd. Reserveren is
noodzakelijk: jaapklut@gmail.com.
CEREMONY OF LESSONS AND CAROLS
Wanneer: 17 december om 15.30 uur
Waar: Grote of St. Bavokerk, Grote Markt 22 in Haarlem
In deze speciale dienst wisselen negen bijbellezingen
(lessons), advents- en kerstliederen(carols) en gebeden
elkaar af. Het is een bijna 100 jaar oude traditie die ooit
in 1918 in Cambridge is gestart. Van 13.00 tot 13.30 uur
wordt het Müllerorgel bespeeld en om 14.00 uur is er
een excursie naar dat orgel.
KINDERKERSTFEEST
Wanneer: 17 december om 16.00 uur
Waar: Wilhelminakerk, Gedempte Oude Gracht in
Haarlem
Deze middag is het kerstfeest met en voor kinderen.
Door de kinderen wordt een uitvoering van het
kerstverhaal gegeven. Na afloop is er iets te drinken en
te snoepen.
KERSTCONCERT MET KATHEDRALE KOOR
Wanneer: 17 december om 19.00 uur
Waar: Kathedraal St. Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem
KERST ORGELMEEZINGAVOND
Wanneer: 20 december (20.00 tot 22.00 uur)
Waar: Koningkerk, Kloppersingel 55 in Haarlem
Kerstsamenzang onder begeleiding van het orgel.

FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS
Wanneer: 23 december om 20.00 uur
Waar: Kathedraal St. Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem
In deze speciale dienst wisselen negen bijbellezingen
(lessons), advents- en kerstliederen(carols) en gebeden
elkaar af. Het is een bijna 100 jaar oude traditie die ooit
in 1918 in Cambridge is gestart.
SUPERKERST
Wanneer: 24 december om 17 uur
Waar: Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5 in Haarlem
Deze kerstmusical wordt uitgevoerd tijdens het
grote kinderkerstfeest. Reserveren is noodzakelijk:
kerstmusical@telfort.nl.
KERSTNACHTDIENST
MET GOSPELKOOR
Wanneer: 24 december om 19.30 uur en 22.00 uur
Waar: PG Immanuël, Medanstraat 32 in Haarlem
Aan deze diensten wordt medewerking verleent door
het Zwolse Gospel Choir Grace & Glory o.l.v. dirigente
en zangeres Talitha Nawijn. Het belooft een mix van
(black) gospel en praise te worden met tussendoor ook
samenzang. De diensten worden begeleid door een
geweldige band met Denise Brand (piano), Mark Dekkers
(bas) en Nico Eijlers (drum). Reserveren is noodzakelijk:
http://kerstnachtdienst.nl.
LEVEND KERSTVERHAAL
Wanneer: 24 december om 18.30 uur
Waar: Goede Herderkerk, Van Wickevoort
Crommelinstraat/Van Nesstraat in Haarlem
Op kerstavond zal opnieuw het levend kerstverhaal
plaatsvinden. In een rondgang loop je langs het levend
kerstverhaal en kom je uit in de kerk. Hier aangekomen
kun je knutselen, luisteren en meezingen.
FAMILIE - KERST VIER JE SAMEN!
Wanneer: 24 december om 16.00, 19.00 en 21.00 uur
Waar: re:connect, Begijnhofkapel, Begijnhof 10 in
Haarlem
Drie edities van Kerstnacht, waarvan de eerste een
speciale familie-editie. Het thema is Familie en dat komt
op verschillende manieren tot uiting. In het kerstverhaal
tijdens alle vieringen zullen kinderen een hoofdrol
hebben op een manier die voor velen nieuw en
verrassend is. Wees dus voorbereid op iets spontaans,
geks, verrassends en leuks.

COLOFON Dit magazine is een uitgave van het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem. eindredactie Arianne Raamstijn redactie Hans Luttik, Arnold
Vaandering vormgeving Rianne Douma drukker Omniprint met bijdragen van Jan Mudde, Johan Schelling, Gilbert Thera, Ramona van den Hoed
adres Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem website www.gelovenindestad.nl
bankrekening NL48 INGB 0655 0985 50 t.n.v. Geloven in de Stad in Haarlem
ANBI erkend. kvK-nr. 34300579.

8

