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REDACTIONEEL 
 
DAPPERE 
JONGEREN 
“Jongeren hebben last van 
smartphonegebruik ouders,” 
kopte het Parool een tijdje 
geleden. Ruim 40 procent van de 
Nederlandse jongeren maakt zich 
zorgen over het telefoongebruik 
van hun vader en moeder. Een 
derde van de jongeren vraagt zijn 
ouders wel eens te stoppen met 
het staren naar de telefoon. Een 
op de drie ouders doet dat na dat 
verzoek nog altijd niet, schrijft de 
krant.

En dat terwijl veel volwassenen 
denken dat jongeren zo ongeveer 
in hun telefoon leven. De 
mobiel is het verlengstuk van de 
rechterhand van hun kinderen. 
En het sociale leven van hun 
kroost speelt zich af in ‘the cloud’. 
Niets is minder waar, wijst dit 
onderzoek uit. Integendeel!

Deze zomer zijn weer tientallen 
jongeren te vinden op de pleinen 
en in de parken van Haarlem, 
Heemstede, Hoofddorp, 
Velserbroek en Beverwijk. Ze laten 
hun telefoon los, als ze die al vast 
hadden en strekken hun handen 
uit naar de ander. Niet ‘in the 
cloud’, maar in ‘real life’. 

Jongeren waaieren niet alleen 
uit over onze eigen regio. Ze 
vertrekken ook naar plaatsen 
waar hun telefoons geen bereik 
meer hebben. Ze stappen uit hun 
comfortzone om uit te reiken 
naar de allerarmste mensen in 
Afrika, Latijns-Amerika of Oost-
Europa. 

Moedige jongeren. Dappere 
tieners. De kerken in Haarlem 
en omstreken puilen ervan uit! 
Laten wij volwassenen hen 
ondersteunen, bijvoorbeeld 
met een bemoedigend appje, 
een berichtje op Facebook. Of 
misschien, met een persoonlijk 
woord?

Jacomine Oosterhoff

AGENDA 

VIER DE ZOMER
Wanneer: gehele maand juni
Waar: Bijbel In
Wat: In juni ontvangt iedereen 
bij aankoop van € 15 of meer aan 
boeken gratis het boek Vier de 
zomer van Elise Lengkreek (bekend 
van onder andere het boek Bidden 
op het ritme van de dag) en Kris 
Bossenbroek (auteur van onder 
andere Biblejournaling).

BLESSED TO BE A BLESSING
Wanneer: 25 juni 2017 van 16.00 uur 
tot 17.30 uur
Waar: Fonteinkerk, Schoterweg 14
Themadienst met creatieve bijdragen 
en koorzang van gospelkoor 
BlesSing.

JEZUS: SCHITTEREND 
(REVEILWEKEN)
Wanneer: 22 t/m 28 juli, 29 juli t/m 4 
augustus, 5 t/m 12 augustus 2017
Waar: NEM-terrein, Voorthuizen 
(week 1 en 2) / Ambt Delden (week 3)
Wat: Geloofsopbouwende 
conferentie waar de verbondenheid 
met Israël en de Joodse wortels 
centraal staan. Er is aanbidding, 
bijbelstudie, verdieping en 
ontmoeting, aangevuld met creatieve 
activiteiten. Het thema is Jezus: 
schitterend! Sprekers zijn onder 
andere Wim Hoddenbagh, Henk 
Stoorvogel, Otto de Bruijne en Oscar 
Lohuis.

NEW WINE
Wanneer: 22 t/m 28 juli 2017
Waar: Walibi-terrein, Biddinghuizen

Wat:  Geloofsopbouwende 
conferentie met als thema: God is in 
ons midden. Hij is de levende Heer 
die spreekt, redt, vernieuwt, geneest 
en bevrijdt! Strek je uit naar vervulling 
met de Geest, en naar de beloofde 
kracht, werking en genadegave. 
Sprekers zijn onder andere Derek 
Morphew, Wilkin van de Kamp en 
Maher Hajj. In de avonddiensten ligt 
de nadruk op praktisch onderwijs: 
hoe kunnen Gods aanwezigheid 
ervaren / zijn stem verstaan / 
getuigen in de kracht van de Geest 
een plek krijgen in ons eigen 
geloofsleven en gemeenteleven? 
Hoe kunnen we hierin oefenen?

SONRISE
Wanneer: 24 t/m 28 juli 2017
Waar: 9 locaties in Haarlem en 
omgeving
Wat: zie pagina 3, 6 en 7

VRIJ ZIJN ZOMERWEEK
Wanneer: 30 juli t/m 4 augustus 2017
Waar: Vakantiepark Pagedal,  
Stadskanaal
Wat:  Conferentieweek die vol staat 
van Gods aanwezigheid, zodat Gods 
liefde door de deelnemers heen de 
wereld zal bereiken. Iedereen wordt 
uitgedaagd radicale keuzes te maken 
met God en Jezus te volgen op alle 
terreinen van het leven. Het thema 
is When heaven touches earth! 
Sprekers zijn onder andere Herman 
Boon, Wilkin van de Kamp, Martin 
Koornstra, Willem Ouweneel, Jan 
Pool en David de Vos.

Met de zomer in aantocht, zijn er tal van conferenties die de moeite 
waard zijn. Meer informatie over alle onderstaande bijeenkomsten en 
evenementen is te vinden op http://gelovenindestad.nl/agenda.

KRACHTIGE VROUWEN,  
PRACHTIGE VROUWEN
Zaterdag 20 mei opende Shelter Haarlem 
haar deuren voor ruim 140 christenen 
én niet-christenen. Het programma 
was afwisselend, met onderwijs, 
overdenkingen, muziek, theater en een 

overheerlijke lunch. Het thema was Ontdek Gods kracht in jou als vrouw. 
Annemarie Kaasenbrood, initiatiefnemer en medeorganisator van deze 
interkerkelijke vrouwendag, sprak over uniek zijn en vandaaruit je talenten 
gebruiken. Mathilde van der Ham (Praktijk Kom in Herstel) ging dieper in op 
wat nodig is om een sterke identiteit te krijgen. In de middag was het tijd 
voor de theatervoorstelling van Esther Acteert en het Theaterkabinet. Een 
hilarische voorstelling, over dagelijkse situaties waarin we ons juist wel of niet 
krachtig en prachtig voelen, vol herkenning en kwetsbaarheid en een lach en 
een traan…. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar het volgende vrouwenevent.  
De datum is al bekend: zaterdag 4 november. Zet het meteen in je agenda!
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Klaas-Jan Knol, diaken bij Het Open Huis, zou het liefst 
zien dat er het hele jaar door gesport werd op het plein 
voor Het Open Huis.  “De kerk en de wijk kun je niet 
van elkaar losmaken. Ze haken bij ons in Schalkwijk op 
een heel natuurlijke manier in elkaar. De jongens die 
we bij Sonrise ontmoeten, komen we elke dag tegen. 
Op straat of bij de supermarkt. Dus wanneer je echt 
een relatie wilt opbouwen met de kinderen, moet je 
eigenlijk meedoen met Sonrise in de wijk waar je zelf 
woont.”

“De mensen bij Het Open Huis zijn van nature gericht 
op buiten. We hebben allemaal missionair bloed.” Gek 
genoeg was het juist dat bloed waardoor Sonrise de 
eerste jaren wat minder aansloeg in Schalkwijk. Sonrise 
werd toen gedragen door externe sportteams, met 
soms buitenlandse sporters. Bovendien was het een 
eenmalig georganiseerde actie. “Dat paste eigenlijk niet 
bij ons. Want bij Het Open Huis draait juist alles om de 
relatie en de spontaniteit. Sinds we werken met een 
eigen sportteam in onze wijk kunnen we ook streven 
naar meer contact met de kinderen. En het liefst zien 
we dat niet alleen Open Huizers, maar ook mensen uit 
andere kerken in Schalkwijk bij ons aansluiten.”

SCHAKELEN
Dat wil niet zeggen dat het Sonrise-team van Het Open 
Huis het hele jaar door op volle sterkte is. Klaas-Jan 
heeft dat leren los laten. “Als ik  een week van tevoren 
weet hoeveel sporters er mee doen, is het al heel 
wat. Zijn er te weinig sporters, dan maken we het ons 

DOE MEE!
Het jeugdwerk bij Het Open Huis kan versterking 
gebruiken! Iedereen met een warm hart voor 
jongeren en kinderen is welkom. Woon je in 
Schalkwijk en wil je meedoen? Of wil je eerst meer 
informatie? 
Stuur een mail naar klaas.jan.knol@gmail.com.

gemakkelijk en klinken we het programma in. We zien 
wel.”

“Met Sonrise leg je je als kerk een grote organisatielast 
op en dat moet ook bij je passen. De meeste mensen bij 
Het Open Huis doen eerst en denken daarna pas. En het 
leiderschap van Het Open Huis sluit daarbij aan. Eerst 
handelen en dan evalueren en eventueel aanpassen. 
We houden ervan om snel te schakelen. Bovendien 
vertrouw ik erop dat God wel aan het werk is met Zijn 
plan voor de wijk. Dat geeft veel ontspanning. We zijn 
in onze kerken altijd zo gericht op groei. Het moet zo 
goed en zo veel mogelijk. Misschien geldt dat ook wel 
voor Sonrise. Bij Het Open Huis leer ik dat je het ook 
gewoon kunt doen, zonder van te voren heel lang te 
praten.”

VOEDSELBANK
Maar gepraat wordt er wel degelijk bij Het Open 
Huis, want Sonrise staat niet op zichzelf. Het is 
ingebed in een jeugdplan, waar bijvoorbeeld ook 
de huiswerkbegeleiding in Het Open Huis deel van 
uitmaakt. Youth for Christ is nauw betrokken bij de 
uitvoering van het plan. “Hun hulp is onmisbaar voor 
ons en ook erg bemoedigend. Youth for Christ is op 
een steenworp afstand al bezig in de wijk met een 
sportprogramma en wij ondersteunen hen. We zijn 
erg blij met de nieuwe missionair werker van Youth for 
Christ die vanaf de zomer hier komt. De kinderen hier 
in Schalkwijk hebben voorbeelden en coaching nodig. 
Ze hangen veel op straat en moeten zich maar zien te 
vermaken. Wij laten hen zien dat we ze zien staan en 
bij hen betrokken zijn. In Het Open Huis komen veel 
mensen met maatschappelijke en sociale problemen. 
Als we willen dat deze kinderen niet over pak ‘m beet 
twintig jaar ook in de rij staan voor de voedselbank, 
moeten we nu in hen investeren.”

“SONRISE MOET JE EIGENLIJK IN JE EIGEN WIJK DRAAIEN”



4

TERUGBLIK VISIEDAG:  
“WE GELOVEN DAT GOD GAAT ZEGENEN ALS WE ZO ELKAAR 
LEREN STEUNEN.”
Wil je Haarlem en omstreken tot zegen zijn als kerk, dan heb je elkaar nodig. Hoe kunnen we mensen – van 
voorgangers tot vrijwilligers, van ondernemers tot bestuurders – inspireren hun gaven en talenten in te zetten 
voor de stad?

Direct vanaf het begin van de 
middag heerste er een open sfeer. 
Blijkbaar sprak het thema veel 
mensen aan: er werd actief naar 
elkaar geluisterd en veel mensen 
deelden open hun mening en 
gedachtes.  

De middag werd geopend door 
Frans Blok, voorganger van PG 
Immanuël. Hij sprak over De kerk 
& het Koninkrijk van God. Door 
een persoonlijk verhaal deelde hij 
enkele waardevolle principes: “Er 
is een tijd geweest dat ik precies 
wist welke taken de gemeenteleden 

“Ondernemers en professionals 
verdienen ook een belangrijke 
rol in de kerk. Ook zij hebben 

een geestelijke (!) taak.”

binnen de kerk hadden… maar van 
wat ze in het dagelijks leven deden, 
had ik geen idee. Tot ik een keer 
sprak in mijn gemeente over dat 
de gemeente een plek moet zijn 
waar mensen worden toegerust om 
getuige te zijn in de wereld. Ik kreeg 
daar veel positieve reacties op. Maar 
beter nog: de preek zette mij zelf 
ook aan het denken. Het heeft me 
echt veranderd. Daarna ben ik echt 
onderwijs gaan geven over dat God 
jou roept om getuige te zijn op de 
plek waar God je heeft geplaatst. Je 
mag zendeling zijn op de plek die 
God je heeft gegeven.” 

KONINGEN EN PRIESTERS
Gilbert Thera, voorganger van 
re:connect, deelde ook enkele 
gedachten over dit onderwerp: “De 
kerk is nodig om te bouwen, maar 
het stopt niet op zondag. In het 
Oude Testament wordt gesproken 
over koningen: het was hun taak 
om de wetten van God hoog te 
houden. Om eerlijk en rechtvaardig 
te regeren en het volk voor te gaan 
in God. Die koningen stonden in de 
wereld. Priesters waren bezig in de 
tempel, onder andere om onderwijs 
te geven over het geestelijke leven.” 
Gilbert trekt de vergelijking door 
naar deze tijd: “De ondernemers en 
professionals kunnen de koningen 
van nu zijn. De priesters hebben een 
taak binnen de kerk. Beide zijn nodig 
in Gods Koninkrijk. Beide hebben 
een geestelijke (!) taak. Laten we 
daarom ook beide taken een plek 
binnen de kerk geven.”

Frans Blok

Gilbert Thera

INVLOED HEBBEN
Hans Luttik sprak naar aanleiding 
van Jeremia 29: zoek het welzijn 
van de stad. “In een cultuur heb 
je verschillende invloedsferen: 
gezinnen, onderwijs, overheid, 
media, kunst en entertainment, 
godsdienst, zorg, zakenwereld. 

Hans Luttik
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BEZINNING: DOE DE REALITY CHECK
De dag werd afgesloten met een reality check: enkele vragen om je 
te bezinnen op de plaats die God heeft in je werk. Waar liggen jouw 
prioriteiten?
1. Wat voelt er vermoeid?
2.  Welke plek heeft God in je leven?
3.  Waar en wanneer ontmoet je God?
4.   Wat was het laatste dat God tegen je gezegd heeft? 
5.  Wat zijn de volgende stappen die Hij je heeft laten zien?

Samen maken die de samenleving 
van de stad. Als we zoutend zout 
en lichtend licht willen zijn, dan 
moeten we dat doen in al die 
invloedsferen. Vragen om over na te 
denken, zijn dan: Hoe zouden we de 
stad kunnen zegenen als we deze 
mensen vanuit de kerk zegenen? 
En ook: in hoeverre sluit datgene 
wat we in de kerk aanbieden aan bij 
de behoeften van mensen die in de 
samenleving actief zijn?” 
Tijd om in actie te komen. Hans’ 
opdracht luidde: schrijf op post-its 
de namen van gemeenteleden uit 
je eigen kerk die in één van de acht 
genoemde invloedssferen werken. 
Structureer de namen door de post-
its op grote vellen papier met daarop 
de acht invloedssferen te plakken. Zo 
krijg je een mooi beeld van hoeveel 
mensen er al in die invloedssferen 
werkzaam zijn. Bid daarna voor alle 
mensen op de post-its. 

“Vertel wat je drive is. Niet te 
nadrukkelijk, maar wel op een 

heel positieve manier.”

IN GESPREK MET DE 
BURGEMEESTER
Ook de nieuwe burgemeester 
van Haarlem, Jos Wienen, werd 
geïnterviewd. Desgewenst vertelt 
hij: “Ook ik vind het belangrijk om 
te vertellen wat je drive is. Niet op 
een te nadrukkelijke manier, maar 
wel op een heel positieve manier. 
Wees voor je naaste herkenbaar als 
christen, een getuigenis voor niet-
christenen en een bemoediging 
voor de christenen.”

Daarna vertelden vier Haarlemse 
ondernemers hoe zij als christen 
in hun werkveld staan en hun 
werkveld als missie hebben. Nathalie 
Bockhoudt (technisch directeur 
Aedes Real Estate) zegt hierover: 
“Alles wat we doen en waar we een 
stukje van Gods Koninkrijk laten 
zien, planten we een zaadje.”

SPONTAAN SAMEN
Het is mooi om te zien hoe er steeds 
meer samenwerkingen ontstaan. Zo 
deelden Sicco Zijlstra, voorganger 
van de Pelgrimkerk, en Gilbert Thera 
hun verhaal. Sicco: “Ik hoorde dat 
re:connect als gemeente onderdak 
nodig had en ik kreeg het op mijn 
hart om de Pelgrimkerk beschikbaar 

Twee video’s van de  Willow 
Creek Summit lieten zien hoe 
ondernemers en werkers in de 
samenleving het Koninkrijk zichtbaar 
maken. Bill Hybels vertelt: “Een van 
de ondernemers ontdekte dat zijn 
medewerkers door God aan hem 
waren toevertrouwd. Hij zag het 
als zijn taak hen te inspireren en te 
zegenen in hun werk en leven. Als 
je zo naar collega’s en medewerkers 
leert kijken, kan God je heel 
concreet gebruiken.”

te stellen. re:connect zag dit niet 
als de oplossing, maar toen Gilbert 
hoorde dat er bij ons een gat zou 
vallen in het jongerenwerk, bood hij 
aan om met mensen uit re:connect 
jongerendiensten te organiseren 
in de Pelgrimkerk. Om zo het 
jongerenwerk een nieuwe boost te 
geven. Wat er gaat gebeuren is nog 
niet duidelijk, maar we geloven dat 
God het gaat zegenen als we zo 
elkaar leren steunen.”Jos Wienen

“Het plakken van die post-
its heeft me erg geraakt.Het 

maakt heel zichtbaar op welke 
terreinen we als volgelingen van 

Jezus actief zijn.”

Nathalie Bockhoudt

“In onze gemeente kennen we 
drie niveaus: de grote groep 

(de eredienst), de kleine groep 
(de kringen) en het persoonlijk 

leven. De Visiedag heeft een 
nieuwe impuls aan dat derde 

niveau gegeven: meer aandacht 
en support voor christen-zijn in 
je werk, je vrijetijdsbesteding en 

je woonomgeving.”

Sicco Zijlstra

Burgemeester Jos Wienen
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HERINNER JE JE EERSTE SONRISE NOG?
“Ik herinner me dat er Amerikaanse sporters in de klas 
kwamen vertellen over Sonrise. Dat maakte natuurlijk 
wel indruk; helemaal overgekomen uit een ander land. 
Dat was in 2004, ik was toen een jaar of acht, denk 
ik. Wat ik me van dat eerste jaar vooral herinner is het 
spelen, het knutselen en de activiteiten. De sketches 
vond ik ook altijd hartstikke leuk. In het begin begreep 
ik natuurlijk nog niet veel van de achterliggende 
boodschap, maar ik weet wel dat ik er in de jaren daarna 
steeds meer vragen over ging stellen.”

WANNEER BESEFTE JE DAT HET OVER GOD GING? 
“Toen ik tien of elf jaar was, kreeg ik op een gegeven 
moment een bijbel. De sporters hadden daar allemaal 
dingetjes in geschreven en dat vond ik heel leuk om te 
lezen. 
In de loop van de tijd ging ik er een beetje verder in 
lezen, maar ik begreep er eigenlijk helemaal niks van. 
Pas een paar jaar later begreep ik dat het een Bijbel 
was, dat had ik helemaal niet door. Het stond ook niet 
duidelijk op de voorkant!” 

KON JE ERGENS TERECHT MET JE VRAGEN?
“Tijdens Sonrise stelde ik mijn vragen aan de sporters en 
mensen van de Petrakerk. Ik bad ook wel en probeerde 
uit de Bijbel te lezen, maar na Sonrise ging het leven 
gewoon verder en vergat ik het weer. Ik heb pas écht 
geleerd de Bijbel te lezen toen ik zelf als sporter met 
Sonrise meedeed. Toen ik voor het eerst naar de 

RICHELLA DE BEER: “GELOOF IS EEN ZAADJE DAT MOET 
GROEIEN. DAT HEEFT TIJD NODIG.”

Sonrise-conferentie ging, had ik niet eens een bijbel 
bij me. Ik wist helemaal niet hoe dat allemaal werkte. 
Stille tijd? Wat was dat? Die eerste keer was echt een 
zoektocht. Ik voelde me wel een beetje in het diepe 
gegooid. Op de conferentie heb ik toen een bijbel 
geleend. Toen de Sonrise-week begon kreeg ik van de 
kerk een eigen jongerenbijbel. Dat was heel gaaf.”

WELKE ROL HEEFT DE KERK VERDER GESPEELD IN 
JOUW BEKERING?
“Ik ben heel goed opgevangen. Iedereen wilde me 
helpen en ik voelde me altijd welkom. De eerste keer 
naar een kerkdienst vond ik wel erg spannend. Die 
dienst duurde vrij lang omdat er een nieuwe predikant 
werd bevestigd, maar ik vond het gaaf. Hierna ben ik 
nog een keer met Daniel van Beek meegegaan, de 
jongerenwerker van de Petrakerk, en daarna ging ik 
gewoon uit mezelf.” 

HEB JE EEN TIP VOOR ANDERE KERKEN DIE 
SONRISE DOEN?
Laat de kinderen vooral lekker vrij zijn. Laat ze doen wat 
ze willen en ga niet te veel nadruk leggen op Bijbellezen 
of sketches doen. Het is wel goed dat je het meegeeft. 
Ik vond het altijd leuk om de sketches te zien en er 
daarna over na te praten in kleine groepjes. Maar laat 
de kinderen daarnaast ook gewoon lekker spelen en 
sporten en leg niet te veel nadruk op God. Als kinderen 
vragen hebben, komen ze echt vanzelf wel naar je toe. 
Bij mij is het ook een proces van jaren geweest, het 
gebeurt niet in een week.”

MOETEN WE DOOR BLIJVEN GAAN MET SONRISE? 
WAT LEVERT HET ONS OP?
“Ja, dat denk ik wel! Het is belangrijk dat we dit elk 
jaar blijven doen, zonder te veel te kijken naar wat het 
per jaar oplevert. Tot geloof komen is niet iets dat je 
zomaar eventjes doet. Bij mij was het ook een proces 
van tien, misschien wel twaalf jaar! Er zullen niet elk jaar 
spontaan mensen tot geloof komen. Ik snap wel dat 
mensen daar gedemotiveerd van raken, maar zo werkt 
het nu eenmaal Het is een zaadje dat moet groeien. Dat 
heeft tijd nodig. Kinderen komen elk jaar weer terug! Ze 
worden elk jaar ouder en gaan pas later meer nadenken 
over hoe het zit en wie God is. Dus ja, ik denk zeker 
dat we door moeten blijven gaan. We moeten blijven 
vernieuwen en leuke dingen blijven bedenken.”



7

“Sonrise gaf mij een goede impuls om te 
groeien in mijn relatie met God. Daarvoor ging 
ik vooral voor vrienden naar de kerk. Komend 
jaar ga ik een nieuwe uitdaging aan: ik leid een 
team in Haarlem. Ik zie er onwijs naar uit!” 

Robin van der Stege (19 jaar)

“Sonrise heeft mij geleerd uitdagingen aan te 
gaan, ook al heb ik er zelf niet veel vertrouwen 
in. Hierdoor leer ik dat ik God volledig kan 
vertrouwen. Ik heb een sterk verlangen 
gekregen om God nog beter te leren kennen. 
Ik wil mij inzetten voor zijn Koninkrijk.”

Manya Peschar (19 jaar)

“Aan het begin van de Sonrise-conferentie 
had ik een rolstoel en een paar krukken. Ik 
had een heel pijnlijke uitslag op mijn voet, 
wat wondroos bleek te zijn. Iedereen om 
mij heen ging er steeds voor bidden. Op 
een bepaald moment voelde ik wel iets 
veranderen, maar het was ook warm en ik 
dacht dat het daardoor kwam. ’s Avonds zei ik 
tegen een teamlid: ‘Ik heb het gevoel dat het 
geen pijn meer doet. Ik wil proberen te lopen 
zonder krukken.’ Onzeker stond ik op – in 
de verwachting veel pijn te voelen – maar 
wonderbaarlijk genoeg liep ik zo weg. Zonder 
pijn! Ik dacht dat gebeden niets hielpen. Maar 
God hoort je echt!”

Nadine Koningen (18 jaar)

OM TE ONTHOUDEN

LOCATIES EN CONTACTPERSONEN 
Beverwijk Mirjam Popping 06 - 2847  8201  
Heemstede Hans Neerken 06 - 5397  8641 
Hoofddorp Johan Koningen 06 - 5219  9649
Velserbroek Petra Kossen 06 - 2955  7824
Boerhaavewijk Klaas-Jan Knol 06 - 3377  2020 
Nelson Mandelapark   Margreet Peschar 06 - 1069 9565
Indische Buurt Noord Els Booms 06 - 2481 8252
Rozenprieel Marja Boesenkool 06 - 3826 1116
Zaanenpark Arnout Vos 06 - 2877  3742
Sonrise (algemeen)   Arnold Vaandering 06 - 2509 3244

PROGRAMMA SONRISE 2017
ZONDAG 23 JULI 
10.00 uur  Begroeting van de sporters in de eigen 

gemeenten
19.00 uur   Opening Sonrise in de Wilhelminakerk

MAANDAG 24 JULI T/M VRIJDAG 28  JULI
14.00 - 16.30 uur Sport, spel en kinderwerk voor kinderen
19.00 - 21.00 uur Sport en/of andere activiteiten voor 13+

DONDERDAG 27 JULI OF VRIJDAG 28 JULI
18.30 - 21.00 uur Buurtbarbecue of -maaltijd 

ZATERDAG 29 JULI 
16.00 uur Afsluiting Sonrise in PG Immanuël

ZONDAG 30 JULI 
10.00 uur  Afscheid van de sporters in de eigen 

gemeenten

COOLE FEITJES
•    Dit is het 16e achtereenvolgende jaar dat we Sonrise 

organiseren in Haarlem en omgeving.
•     Dit jaar zijn we op 9 locaties in 5 plaatsen met Sonrise 

zichtbaar zijn in de wijk.
•     Ook dit jaar komt er een groep Ieren (ca. 20 personen) naar 

ons land om in de wijk mee te draaien.
•     De naam Sonrise verwijst naar het verlangen dat we als 

gemeenten hebben voor de wijk: de opkomst van Gods 
Zoon om zo zijn liefde te kunnen laten zien.

•     Paulus zegt in 1 Korinte 12 dat we samen het Lichaam 
van Christus zijn. Samen als gemeenten kunnen we onze 
talenten en gaven aan de wijk laten zien.

•     Opnieuw doen onze sporters mee aan de conferentie van 
Athletes in Action, dit keer in Ede.

BLIJF UP-TO-DATE      
Check voor de laatste foto’s, mooie filmpjes en gaafste 
verhalen steeds  www.sonrisehaarlem.nl of 
www.facebook.com/SonriseHaarlem.  

Ook hebben veel locaties zelf een Facebook-pagina. Houd 
deze pagina’s in de gaten voor lokaal nieuws en updates.

#
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Bettina van Ruiswijk-van Brummelen (26 jaar) werkt 
sinds 1 maart voor Youth for Christ (YfC). Twee 
dagen per week zal ze de lopende projecten gaan 
ondersteunen. 

“Ik woon nu zo’n half jaartje in Haarlem. Op 17 februari 
van dit jaar ben ik getrouwd met Timo van Ruiswijk en 
daarna zijn we hier naartoe verhuisd. Hiervoor heb ik 
overal en nergens gewoond en gestudeerd. Na mijn 
middelbare school heb ik een jaar een DTS gedaan bij 
Youth With A Mission (YWAM), met een outreach in Zuid-
Afrika. Daarna heb ik een half jaar Humanistiek gevolgd 
op de universiteit, maar hier zat ik niet op mijn plek. Toen 
ben ik geswitcht naar de opleiding HBO-theologie in 
Ede. Na mijn afstuderen heb ik tijdelijk als kok gewerkt 
bij ‘Dwaze Zaken’ in Amsterdam. Ook heb ik nog wat 
banen gehad met kantoorwerk. Met deze stap naar YfC 
kan ik echt gaan bouwen. Daar zie ik naar uit. Het leukste 
lijkt me om mensen te ondersteunen bij projecten die al 
lopen. Ik wil mensen helpen om missionair te worden. 
Het lijkt me tof hierbij een constante factor te zijn.”

RAAR OM NIET TE GELOVEN
Als Bettina niet werkt, besteedt ze graag haar tijd aan 
allerlei hobby’s. “Ik heb niet echt een grote passie, 
maar ik houd ervan wat af te wisselen. Soms zeggen 
mensen wel eens dat ik elke maand een andere hobby 
heb. Maar schrijven, dat doe ik wel altijd. En veel. Dan 
schrijf ik over wat ik denk of meemaak. Elf jaar lang heb 
ik de persoonsgebonden-begeleiding op me genomen 
voor mijn meervoudig gehandicapte neef. Dat was lang 
niet altijd even makkelijk. Of ik ook ga schrijven over 
wat ik meemaak bij YfC? Vast wel. De baan combineert 
jeugdwerk met kerkelijk werk – dat is precies wat ik leuk 
vind. Wat ik wil bereiken? Het lijkt me gaaf om tieners te 
laten inzien dat geloven helemaal niet zo raar is. Ik wil het 
liefst dat ze gaan denken dat het juist raar is om niet te 
geloven! Mag ik tot slot een oproepje doen? Naast deze 

COLOFON Dit magazine is een uitgave van het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem. Eindredactie Arianne Raamstijn. Redactie Hans Luttik, Arnold 
Vaandering, Jacomine Oosterhoff. Vormgeving Joke Slootheer. Drukker Omniprint. Met bijdragen van Esther Mostert, Jannick Vercamer, Martine van 
Veelen. Fotografie Rob Havermans, Joost de Zwart

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.

baan zou ik ook nog heel graag iets gaan doen met PGB. 
Ervaring genoeg. Dus als je nog iets weet…?”

Esther Mostert-Both (32 jaar) is sinds 7 april van dit 
jaar de gelukkige en gezegende vrouw van Harm Jan 
Mostert. Sinds 1 maart werkt ze drie dagen per week als 
projectcoördinator bij Geloven in de Stad. Daarnaast 
werkt ze een dag voor re:connect. 

“Ooit ben ik begonnen als verpleegkundige. In die 
hoedanigheid ben ik ook bij Africa Mercy (Mercy Ships) 
terechtgekomen: in 2009 vertrok ik naar Afrika om te 
werken op hun schip. Na een periode te hebben gewerkt 
als verpleegkundige, ben ik doorgegroeid naar een 
managementfunctie. Direct na mijn tijd op het schip heb 
ik net als Bettina een DTS gedaan bij YWAM, met een 
outreach in de Filipijnen. Uiteindelijk kwam ik pas na drie 
jaar weer terug in Nederland, eind 2011. 

PLAN ONBEKEND
Na een korte tijd terug aan het bed, ben ik als teamleider 
gaan werken bij een zorgorganisatie. Bij hen heb ik de 
managementopleiding mogen volgen. Maar het was toch 
niet wat ik zocht en in januari 2017 heb ik mijn baan als 
teamleider opgezegd. Ik wist dat ik dat moest doen. Dat 
het een goede keuze was en dat God een plan had voor 
mij. Ik wist alleen nog niet wat het plan was…
… Tot ik Hans Luttik tegenkwam. Na een paar goede ge-
sprekken met Hans en het bestuur kon ik aan de slag bij 
Geloven in de Stad. Mijn verlangen? Meer eenheid en 
bewogenheid binnen de kerken. Dat is echt wat mij mo-
tiveert, mij beweegt. Mijn man en ik hebben een verschil-
lende kerkelijke achtergrond. Toen we elkaar leerden ken-
nen zochten we de verbondenheid in ons geloof en leven. 
Dit is ook wat ons beide raakte toen we de gezamenlijke 
dienst bezochten in de Kennemersporthal. De eenheid die 
God geeft, gaat over kerkmuren heen. Ik zie er heel erg 
naar uit om daar deel vanuit te mogen maken.” 

ONTMOET… BETTINA EN ESTHER

Esther Mostert (l) en 

Bettina van Ruiswijk (r)


