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VERHALEN VOL #Impact
Ook dit jaar waren er weer hele grote en kleine momenten van zegen. Te veel om allemaal te publiceren.
Hieronder een bloemlezing.
We hebben een mooie dag. We hebben de tips van
gister echt gebruikt en er is echt rust op het plein. Alles
gaat vanzelf. Ik heb bijna de hele middag met Perry en
Donny lekker geschminkt en rondgelopen. Dat heeft
hen echt goed gedaan. Perry heeft 4 broers boven zich,
dus hij had het ff nodig dat hij lekker zijn verhaal kwijt
kan. Ik heb hem die avond een kinderbijbel gegeven. Hij
was er zo ontzettend blij mee en gaat m meenemen op
vakantie en lekker lezen.
Lisa (Velserbroek)

De dag nadat het Rozenprieel flink in het nieuws kwam
vanwege een steekincident, stond de meidenclub op
het programma. We hoopten op rust en ruimte om
echt iets met de meiden te delen. Er kwamen maar drie
meiden en we hadden ook drie sporters. Daardoor was
er ruimte voor één op één gesprekken terwijl er ondertussen cupcakes werden versierd. Het was zo belangrijk
voor hen om te kunnen praten over wat het incident
écht met hen deed. Ouders praatten er niet over, en
geweld is normaal voor deze meiden. Ze durfden dit
keer echt meer te delen en uit te spreken hoe het is om
in het Rozenprieel te wonen.
Team Rozenprieel
Toen Dionne daarna haar getuigenis gaf over moeilijke
tijden, kwamen er mensen van het plein naar haar toe
om te delen dat ze haar verhaal herkenden. Met één van
hen is Dionne midden op het plein gaan bidden, en er
bleef een groepje mensen uit de wijk omheen staan. Na
het gebed stelden ze allerlei vragen ‘Is dit nou gebed?’,
en ‘Hoe werkt dat dan?’. De gesprekken bleven maar
komen, en ze heeft nog meer kunnen delen over pesten
en de moeite die je kan hebben met lastige ervaringen.
Mooi om te zien dat bidden in het openbaar zo’n mooie
uitwerking kan hebben.
Team Rozenprieel

De 4 middagen op het Sint Jorisveld zitten er op. We
hebben het super fijn gehad. Er zijn mooie contacten
gelegd en nieuwe plannen gesmeed voor volgend jaar.
Gister en vandaag was er voldoende aanloop en kon er
heerlijk gespeeld, geknutseld, gekletst, getuigd en geklooid met water worden. Voor de Koning. Amen!
Marja (Sint Jorisveld)
Bij de High tea van Shelter ging een vrouw huilend weg
omdat ze zo blij was
Juliette (Shelter Haarlem)
Dat tegenslag en strijd een team sterker kan maken laat
dit team zijn. Hoe meer strijd er was, hoe hechter ze
werden. Ze gingen de diepte in met de jongeren van het
plein. Hadden goede en open gesprekken en deden met
een kleine groep het spel ‘over de streep’.
Team Beverwijk

Na afloop van een avond voetballen op het plein en
chillen in de BarNabas en na het dramastuk van de Ieren, deed de teamleider een uitnodiging aan de jongeren om hun leven te openen voor de liefde van God.
Met 11 tieners die hierop reageerden, mochten we daarna bidden.
Team Immanuel
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Via Present Haarlem doen we dit jaar tijdens de #Impact
week 11 projecten, waarmee we tegen de mensen zeggen, zonder woorden, maar via daadwerkelijke handen
& voeten; ‘Ik wil jou nabij zijn, ik wil beschikbaar zijn om
een stukje van jouw vraag te beantwoorden. Niet met
grote woorden, over mezelf, of over wat mij drijft, maar
omdat ikzelf gedreven word door Gods liefde en Genade’
Wat een feest om te zien hoe een simpel ‘handje helpen’ een waar mirakel is voor mensen met onvoldoende
netwerk, gezondheid of financiën; een raadsel dat dat
ook nog eens ‘gratis’ is. Was dat niet de betekenis van
Genade
Aline – stichting Present
Eén van de sporters heeft met een moslimmeisje kunnen delen wat zij gelooft, en samen met haar kunnen
bidden. Ook de rest van het team heeft gesprekken over
het geloof kunnen hebben met zowel kinderen als met
wat oudere skaters en hangjongeren.
Team Zaanenpark

#Impact dienst

Freeworship

TERUGBLIK
HET WAS WARM!
Stille tijd
Het zal niemand zijn ontgaan: het was WARM!
De hele week. Qua temperatuur, maar ook qua sfeer.
Dat begon al in de startdienst van de week. Bij het afscheid buiten zag ik sporters dralen, treuzelend om nog
maar niet afscheid te hoeven nemen om naar hun gastgezinnen te gaan. Nog even hier kletsen, daar nog even
een knuffel. ‘Tot woensdag’, ‘we appen’, ‘ik ga je missen’.
Wat een conferentie al niet kan doen. Vier dagen lang
zeventig jongeren toerusten voor de week van #impact
en ze gaan vervolgens uit elkaar alsof ze elkaar al jaren
kennen.
Het was slechts één van de redenen waarom ik dit jaar
heel graag weer een Haarlemse conferentie wilde organiseren: de kleinschaligheid, de betrokkenheid onderling en de persoonlijke begeleiding, het wij-gevoel. We
wilden graag een conferentie met meer balans tussen
geestelijke toerusting, sportactiviteiten, teamtijd en vrije
tijd met veel fun, zodat deze dagen voor iedereen waardevol zouden zijn. Tot slot hebben we nieuwe manieren
gezocht om jongeren te inspireren. We voegden een
gesprekswandeling en een vragenpanel toe.
De conferentie was heel geslaagd. We merkten dat aan
het enthousiasme, de onderlinge betrokkenheid, de
passie om met God aan de slag te gaan.
Ook de afgelopen week was warm. Impact hebben
tijdens een hittegolf. Wat een uitdaging. En wat ben ik
trots op alle jongere en oudere vrijwilligers! En wat waren de contacten warm!

“Imperfect impatct hebben” was het thema van de
conferentie: ook al zijn wij imperfect, God wil ons
gebruiken om impact te hebben in de levens van
mensen.

Alle teams hebben zich keihard ingezet om dienstbaar
te zijn en om Gods liefde te laten zien. Ik vond het mooi
dat iedere kerk dit op haar eigen manier liet zien. De
Kerk van de Nazarener heeft het verlangen een biddende gemeente te zijn en organiseerde daarom een week
van gebed. Verschillende andere kerken wilden graag
heel concreet en praktische hulp bieden aan mensen
uit de wijk en gingen klussen of schoonmaken bij mensen thuis in samenwerking met stichting Present. Weer
andere kerken waren trouw aan de wijk waar ze al jaren
actief zijn en organiseerden weer een Sonrise-week,
waar jongeren en kinderen al jarenlang op af komen.
Prachtig toch, als we allemaal dicht op onze eigen manier impact hebben en als we elkaar kunnen aanvullen
en dienen?
Ik zie er naar uit om het komende jaar hier mee door
te gaan. En om volgend jaar weer een volgende stap
te zetten, zodat we nog meer mooie projecten kunnen
oppakken, we onze krachten verder kunnen bundelen
en we nog meer impact kunnen hebben!

Martine van Veelen, #Impact projectleider.
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Rozenprieel

Zaanenpark

Rozenprieel

Beverwijk

Beverwijk: een sterk team op een pittige locatie
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Zaanenpark

Heemstede: een groot en hecht team; warm, creatief, enthousiast. Dit jaar niet op een grasveld, maar een steppe.

Heemstede

Sint Jorisveld

De Fontijnkerk terug naar het Sint Jorisveld. Klein begonnen, volgend jaar verder groeien.
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Velserbroek

Velserbroek: niet alleen voetbal en volleybal maar
ook allerlei andere creatieve activiteiten

Immanuel, terug op het Teylerplein

Omdat dit jaar een groot team van 30 Ieren naar Haarlem kwam, heeft Immanuel op twee locaties gewerkt:
het Nieuw Guineaplein en het Teylerplein bij de Bar Nabas in de Amsterdamstraat. De plek waar Immanuel
eerder 7 jaar lang Sonrise heeft verzorgd. Zij waren ons nog niet vergeten!!
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Schalkwijk – het Open Huis heeft dit jaar gefocused op de kinderen, met ’s morgens een vakantiebijbelweek
en ‘s middags een Sonrise middag.

Schalkwijk

Schalkwijk

Het Mandelapark: de coolste Impact locatie
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Met de vernieuwing van Sonrise naar #Impact
ontstaan er opeens allerlei gave nieuwe initiatieven.
Op deze pagina een impressie.

FEESTWEEK
Shelter Haarlem organiseerde een feestweek voor
de hele buurt – met activiteiten voor kinderen, voor
senioren, voor jongeren. Een high tea, sjoelen, mega-bellen-blaas, een big-buurt-bbq, healing station,
een dansworkshop, laser gamen in de kerkzaal en
als klapper: abseilen van de kerktoren. Maar natuurlijk: de fun is leuk, maar het gaat om de buurt te
zegenen, leven te delen en te brengen.

GEBED
De hele week werd er voortdurend gebeden, in
allerlei kerken. De Kerk van de Nazarener had een
speciale gebedsruimte ingericht waar iedereen uit
alle kerken langs kon komen.
Eén van de verlangens van de #Impact week isdat
we in ieder geval één week in het jaar met alle gelovigen en alle kerken meer bidden dan normaal; al is
het maar één uur in die week.

PRESENT ZIJN
Meerdere kerken werkten samen met Present
Haarlem om er te zijn voor mensen in Haarlem die
hulp kunnen gebruiken. Samen met o.m. tientallen
vrijwilligers uit re:connect, Pelgrimkerk, Petrakerk,
Immanuel heeft Present in één week 11 projecten
gerealiseerd. Met heel veel dankbare mensen.
Een reactie van een van hen:
“Je hebt geen keus!’
Vertelt de alleenstaande ouder met tieners, onder
de koﬃe aan groepje van 5 uit de Pelgrimkerk. Veel
klussen blijven liggen, naast een baan & zorg thuis
is dat het laatste waar energie voor is. Dus, de hulp in
de tuin, binnen in huis, en andere klusjes hadden een
enorme #Impact op deze mevrouw. Het groenafval
werd ook nog even naar het stort gebracht. Ze was
er zó blij mee! En dat alleen maar doordat mensen
hun tijd, hulp en nabijheid aanboden.

TAARTENACTIE
Tijdens de week zijn er door mensen uit de
Pelgrimkerk 15 taarten gebakken en uitgedeeld aan
mensen die zich inzetten voor de stad, onder meer:
brandweer, politie, vuilnismannen, laboratorium.
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