Activiteitenverslag 2017
Voor Geloven in de Stad was 2017 een mooi jaar. Als we terugkijken, hebben we met elkaar ook dit jaar
weer enorm veel gedaan, zijn er veel activiteiten geweest. Als netwerk is Geloven in de Stad nog steeds in
beweging om zowel missionair als maatschappelijk betrokken te zijn bij Haarlem en omringende plaatsen.
Geloven in de Stad – Visie en organisatie
Haarlem en omgeving kent een kleine maar actieve christelijke gemeenschap. Ruim 20 kerken en christelijke
organisaties uit deze gemeenschap vormen samen het netwerk Geloven in de Stad en weten zich, over
kerkmuren heen, verbonden met elkaar. 1
Geloven in de Stad:
inspireert kerken en christenen om steeds weer nieuwe wegen en manieren te vinden om relevant te
zijn in de samenleving;
- verbindt christenen en kerken met mensen en groepen in de stad; overal in de stad zijn mensen actief
om van de stad een mooiere plek te maken, op sociaal, cultureel en politiek gebied;
- ondersteunt christenen om hun verlangen en visie voor de stad om te zetten in concrete initiatieven en
activiteiten.
Geloven in de Stad verlangt ernaar meer impact te hebben in de stad. Dat vraagt andere vormen van
samenwerken en organiseren. Meer initiatieven gedragen door meer kerkgemeenten samen. Een
belangrijke focus is het starten van nieuwe vormen van kerk-zijn.
We zien dat veel nieuw gestarte initiatieven geslaagd zijn. Ook is Geloven in de Stad gegroeid en kan men
onderling partners zoeken in de kerken. In Nederland zijn maar weinig steden waar de kerken zo onderling
met elkaar verbonden zijn als in Haarlem. Inspiratie opdoen in andere plaatsen in Nederland wordt
daardoor steeds lastiger. Daarom bezochten we ook conferenties in London om nieuwe inspiratie te vinden
in de lessen uit Engeland en andere Europese landen.
Door deze visie ontwikkelt Geloven in de Stad zich op dit moment nog steeds. Dit betekent dat meer
coördinatievermogen en organisatiekracht nodig is. Geloven in de Stad is daarom steeds op zoek naar
mensen die graag hun gaven en talenten inzetten om God te dienen in.
Een zegen in 2017 is dat Martine van Veelen zich heeft gemeld als Sonrise Coördinator. Daarmee is één van
de twee grote vacatures in de organisatie opgevuld. We zijn nu nog op zoek naar een projectcoördinator die
samen met Hans Luttik de andere activiteiten en projecten coördineert en vorm geeft.
GIDS heeft in mei 2017 een visiedag georganiseerd voor alle betrokkenen van deelnemende gemeenten en
organisaties. Het thema was “de hele kerk is nodig om de hele stad tot zegen te zijn met het hele
evangelie!”.
Het was een strategische dag waarmee een nieuwe fase werd ingeluid om nog effectiever tijd te investeren.
Een belangrijke gedachte daarbij was ook om beter na te denken over de plek in de gemeente van
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christenen vanuit hun professionele leven.
Veranderingen
Bij meerdere kerken zijn voorgangers vertrokken dan wel nieuw gestart.
Marco Hofland is aangetreden als voorganger van de Goede Herderkerk, Daniel & Clementine Koper zijn
ingezegend als voorgangers voor de Kerk van de Nazarener. Jemuel Lampe is de Stadskerk in IJmuiden gaan
leiden. In de Petrakerk Heemstede is Paul Smit als kerkelijk jeugd- en gezinswerker gestart.
In het bestuur van Geloven in de Stad zijn Martje Vrooland en Nanda Klaassen toegetreden.
Per 1 januari 2017 heeft de Koningkerk haar deelname aan Geloven in de Stad beëindigd. Wel blijft de
gemeente betrokken bij verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld Sonrise.
In de Bijbel In heeft Miranda van der Maarl de rol overgenomen van Hinke te Lintum.
Nieuwe of geïntensiveerde activiteiten
Gebed
Jaarlijks wordt in januari de Week van Gebed georganiseerd. De opkomst was in 2017 heel gevarieerd
waarbij ook mensen aanwezig waren die er eerder niet bij waren. Het is mooi dat nieuwe mensen willen
bidden voor de stad. In 2017 is ook een hernieuwde impuls gegeven aan het gezamenlijk gebed van de
kerken. Er is een vast gebedsteam gevormd waarbij vertegenwoordigers gebedspunten meenemen en delen
met de gebedsgroepen in de kerken.
Blijvend is het stadsgebed dat al jaren op elke 1e vrijdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur wordt
gehouden in het gebouw de Fjord van de Levend Woord Gemeente. Er wordt gebeden voor de stad en voor
de kerken in de stad. Ook wordt gebeden voor hooggeplaatsten, het koninklijk huis, de burgemeester en
wethouders en voor christenen in de Gemeenteraad.
Gasten in de stad
De gezamenlijke zorg en aandacht voor vluchtelingen en statushouders heeft ook in 2017 een grote plek
gehad. Zowel in de tijd en aandacht als ook in het verbinden van gemeenten en christenen in de stad. Een
enorme lijst aan initiatieven is gestart (of voortgezet) in 2017; zowel heel praktisch als ook vernieuwend en
toekomstgericht:
het kenniscafé, training vrijwilligers en statushouders, hulp bij gezinshereniging, opknappen en beschikbaar
stellen van fietsen, verzamelen van winterjassen, hulp bij het behalen van rijbewijs (nodig voor werk!),
bijbelstudie, ondersteuning bij verhuizingen, woninginrichting, een uitgebreid aanbod van kinderactiviteiten
m.n. in de vakanties; huisraaddagen; klussendagen met stichting Present, een diaconaal weekend met de RK
parochies en een eerste welkomstbijeenkomst in Haarlem Noord (in de Shelter)
Een speciaal moment was ook het Welkom hier! Festival in april dat door Justice & Peace samen met Stem
in de Stad namens de kerken, organiseerde en waar zo’n 1.000 Haarlemmers en nieuwe Haarlemmers
elkaar ontmoetten; dit festival gaf opnieuw een enorme impuls aan de lokale samenwerking en onderlinge
betrokkenheid.
Jongeren events
Op het gebied van jeugdwerk zijn er ontwikkelingen geweest in 2017. Binnen de gereformeerde kerken
heeft overleg plaatsgevonden over eventueel gezamenlijk jeugdwerk. Hoewel dit niet direct tot verdere
samenwerking heeft geleid, vindt er wel meer afstemming plaats. De Shelter heeft haar Wild Saints
jongerenavonden georganiseerd waarbij alle jongeren uit alle kerken elkaar kunnen ontmoeten. Het vraagt
nog verdere afstemming om dat voor alle jongeren toegangelijk te laten zijn. Een aantal keren hebben
jeugdleiders met elkaar gesproken om activiteiten met elkaar af te stemmen.
Daarnaast heeft Youth for Christ zich beschikbaar gesteld voor het jeugdwerk door ondersteuning in de
kerken of wijk, niet als jeugdwerker, maar om mee te denken en in gesprek te gaan over mogelijkheden.
Ook is vanuit verschillende kerken de behoefte geuit om avonden over geloofsopvoeding te organiseren. Dit
heeft geleid tot een gezamenlijke en interkerkelijke aanpak. In 2017 zijn er drie avonden georganiseerd in
het gebouw van Geloven in de Stad in de Amsterdamstraat.
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Alpha Campagne
Na de succesvolle, wereldwijde Alpha Campagne in 2016 heeft de bundeling van krachten, deskundigheid
en ervaring van kerken voor het organiseren van Alpha-cursussen in 2017 een vervolg gekregen. Op enkele
plekken is in het voorjaar opnieuw een Alpha cursus gegeven en ook in het najaar zijn kerken gezamenlijk
opgetrokken en is voor diverse en speciale doelgroepen een Alpha-cursus verzorgd.
500 jaar Reformatie
In het weekend van 27-29 oktober is 500 jaar Reformatie herdacht. Het beeld van 95 stellingen die op een
kerkdeur werden gespijkerd door Maarten Luther zit collectief in het geheugen als het begin van de
reformatie. Een revolutie op kerkelijk, cultureel en politiek vlak.
In Haarlem is daarbij stilgestaan, niet alleen door de kerken die toen uiteen zijn gegaan en sindsdien
meestal nog steeds hun eigen weg zoeken, maar ook door iedere Haarlemmer die interesse had in de
beslissende momenten uit de geschiedenis van vandaag. Onderdeel hiervan was een gezamenlijke viering
op zondagochtend 29 oktober in de Kathedrale Basiliek St. Bavo.
(Pre) Marriage Course
In het voorjaar van 2017 is er door Immanuel een Pre Marriage Course gehouden.
In het najaar van 2017 organiseerde de Fonteinkerk zeven romantische en inspirerende avonden waarbij
negen stellen op ontdekkingstocht gingen hoe hun relatie nog sterker kan worden. Ze kregen tips, tools en
verdieping voor meer inzicht in zichzelf, hun partner en hun relatie en groeiden zo een stap dichter naar
elkaar toe. De avonden waren waardevol en zijn een aanrader voor iedereen die wil samenwerken en
investeren in zijn relatie.
Het streven is om ieder jaar in een of meer kerken deze beide cursussen aan te bieden.
Voortgang en ontwikkelingen bij bestaande activiteiten
Pioniersplek Velserbroek
Al een aantal jaren is een groep christenen met elkaar onderweg in Velserbroek om samen te zoeken hoe zij
in hun eigen woonomgeving inhoud aan hun geloof kunnen geven. Uit onderzoek naar de behoeften van
inwoners van Velserbroek is naar voren gekomen dat Velserbroekers gemiddeld heel tevreden zijn over hun
woonplaats, maar dat vrij vaak verbinding gemist wordt. Iets waarvoor juist ruimte is voor de kerk.
In 2017 is vervolgens onderzocht of er in Velserbroek een pioniersplek gestart kan worden.
De intentieverklaring hiervoor is inmiddels ondertekend door de betrokken kerken en door Geloven in de
Stad. Na een sollicitatieprocedure is ook een pionier gevonden die begin 2018 zal worden aangesteld. De
pioniersplek zal dan ook van start gaan.
Serve the City
Zowel in het voorjaar als in het najaar van 2017 heeft Serve the City, in samenwerking met stichting Present,
een geslaagde dag gehad. Op twee zaterdagen hebben vrijwilligers diverse projecten mogelijk gemaakt in
Haarlem, Heemstede en IJmuiden. Er waren heel veel blije en dankbare gezichten.
Opvallend was dat er in 2017 veel aanmeldingen waren van buitenkerkelijke vrijwilligers en expats. Mensen
die de projecten hadden gevonden via social media. Deze samenwerking met vrijwilligers uit de kerken zal
continue worden gestimuleerd.
Stichting Present
Vanaf 2007 is stichting Present actief in Haarlem. Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets
hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt
stichting Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen
die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor één dagdeel of
voor langere tijd.
In 2017 is in de tijd voor Pasen ook een actie georganiseerd voor mensen die het moeilijk hebben. Via een
pakket zijn speciale en lekkere producten uitgedeeld waarbij vooral de ontmoeting belangrijk was.
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Ook heeft stichting Present in augustus specifiek hulp gevraagd bij het helpen inrichten van woningen van
statushouders aan het Delftplein.
Sonrise
Sonrise is en blijft na bijna vijftien jaar nog steeds de meest zichtbare en invloedrijke activiteit die door
Geloven in de Stad wordt georganiseerd. De zegen die rondom Sonrise wordt ervaren, is nog steeds heel
groot. Dat bleek ook weer in 2017 toen op negen plekken in de regio een gave week werd georganiseerd
waar veel jongeren en ouderen van buiten maar ook van binnen uit de kerk geraakt en geïnspireerd
werden.
Sonrise wordt jaarlijks geëvalueerd en elke keer wordt gekeken of de organisatie een volgend jaar op
dezelfde manier zal doorgaan of dat er een vernieuwend concept zal worden gebruikt. In de aanloop naar
2018 is besloten om in het nieuwe jaar de invulling van het project structureel te veranderen.
SPDC
Jarenlang was de stichting Pastoraal Diaconaal Centrum een belangrijke diaconale activiteit van onze kerken. Onder meer door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, de rol van Stem in de Stad en van de lokale
overheid is in 2017 besloten te stoppen met Het Kruispunt en de stichting op te heffen. De reserves zijn
overgedragen aan Geloven in de Stad met de opdracht deze voor dezelfde doelstelling te besteden.
Stichting Ontmoeting.
Stichting Ontmoeting heeft geleerd dat de kwetsbare mens, die geen verbinding heeft met zichzelf en
anderen, geen hulpverlener zoekt, maar een mens die even naast hem of haar gaat zitten. Stichting
Ontmoeting heeft sinds 2012 contact met Het Open Huis in Haarlem. In 2016 is de samenwerking
intensiever geworden en is er een plan van aanpak gemaakt. Het maatschappelijk centrum van het Open
Huis was te klein om het qua vrijwilligers en financiën alleen te redden. Stichting Ontmoeting heeft daarom
de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke activiteiten van Het Open Huis overgenomen om de
maatschappelijke dienstverlening te verbeteren, te professionaliseren; om te groeien in wat er al is, dat te
borgen en om daar beter in te worden. In 2017 heeft stichting Ontmoeting via de gemeente Haarlem de
aanbesteding gekregen.
In 2018 zullen de gesprekken plaatsvinden over de samenwerking met andere gemeenten, onder meer ook
de samenwerking met het Zorgloket van Geloven in de Stad.
Externe contacten
• Contacten met de Raad van Kerken Haarlem.
Sinds enkele jaren is Geloven in de Stad actief lid van de Raad van Kerken. Mede daardoor zijn de
contacten tussen de twee groepen kerken beter geworden. In 2017 is voor het eerst een gezamenlijke
ontmoeting georganiseerd in de vorm van een Familiediner. Als christenen zijn we familie van elkaar
omdat we kinderen zijn van één Vader, ook al zijn we soms heel verschillend. We constateerden dat
sommige “familieleden” elkaar al jaren niet gesproken hadden. Het Familiediner was daarom vooral een
kennismaking van hart tot hart. In 2018 zal hieraan een vervolg gegeven worden met een volgend
Familiediner waarbij
Tegelijkertijd zien we dat in een aantal projecten, natuurlijk vooral rond vluchtelingen, maar ook
bijvoorbeeld de kerkennacht en de paasviering van jongeren, we elkaar steeds beter gaan vinden.
• Contacten met de gemeente Haarlem.
Met name door de betrokkenheid bij het werk van Gasten in de Stad en van Youth for Christ, maar ook
het Open Huis en andere kerken, hebben wij ook actieve positieve contacten met verschillende
afdelingen van de Gemeente Haarlem. Er ontstaat steeds meer ruimte bij de overheid voor
samenwerking met kerken. Ook zijn er goede contacten met gemeenteraadsleden, waaronder
ChristenUnie en CDA.
Vanuit verschillende kanten doet de gemeente een beroep op de kerken. Zo is er in april een avond
georganiseerd in het kader van het Jaar van de Ontmoeting van de gemeente Haarlem. Jur Botter,
wethouder Welzijn, is daarbij in gesprek gegaan met de kerken van Haarlem en omstreken over de rol
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van de kerken in de bestrijding van eenzaamheid en het versterken van de ontmoeting in onze stad. Juist
de Kerk kan van grote waarde zijn voor mensen die worstelen met eenzaamheid. De avond heeft
bewustwording gegeven hoe omgegaan kan worden met mensen met eenzaamheid.
• Platform vrijwilligersorganisaties.
Sinds enige tijd is Geloven in de Stad als vertegenwoordiger van de lokale kerken deelnemer van dit
platform waar alle regionale vrijwilligersorganisaties (zeer groot en erg klein) elkaar ontmoeten. Ook hier
is men zich steeds meer bewust van het belang van de kerken in de samenleving.
• Schuldhulpmaatjes.
Al enkele jaren participeert Geloven in de Stad in het project Schuldhulpmaatjes dat is ondergebracht bij
Stem in de Stad. Het project draait geweldig. De betrokkenheid van Geloven in de Stad is op dit moment
beperkt doordat een vertegenwoordiger in de Beleidsgroep ontbreekt.
Zorgen
Naast mooie ontwikkelingen zijn er ook zorgen voor de kerken van Haarlem en voor Geloven in de Stad
Naast nieuwe en groeiende gemeenten, zijn een aantal gemeenten zo klein en kwetsbaar geworden dat zij
zichzelf de vraag stellen of en hoe zij nog langer kunnen voortbestaan. Verschillende kerken zien weinig of
geen jongeren meer in hun midden.
Daarbij zijn in alle gemeenten de talentvolle, actieve leden – zeker in de leeftijdsgroep van 30 -50 jaar –
super druk in hun werk, gezin, maatschappelijke verantwoordelijkheden; dat de betrokkenheid bij en inzet
voor de kerk enorm onder druk staat.
Verwachtingen naar de toekomst
In deze tijd zijn er talloze kansen. Naar zingeving zoekende mensen, een om inbreng en betrokkenheid
vragende samenleving, openheid voor het evangelie, afnemende weerstand bij steeds meer mensen.
De uitdaging voor de kerken is om daarin enorm goed te luisteren naar de leiding van Gods Geest om de
juiste prioriteiten te stellen.
In 2018 zullen we nadenken over de kansen, de uitdagingen die er zijn voor de kerken vanuit de
maatschappelijke ontwikkelingen: welke vragen komen er op de kerken af, welke vragen mogen, moeten wij
als kerken oppakken?
Sonrise wordt breder getrokken: niet alleen door jongeren voor kinderen en jongeren, maar de hele kerk
die zich samen inzet om de stad tot zegen te zijn: alle leeftijden, groepen en activiteiten. Maar dan wel één
keer per jaar allemaal tegelijk om elkaar te versterken en meer #Impact te hebben.
Tot slot
“Met een groot hart en goede organisatie kunnen we veel mensen tot zegen zijn” zegt Jos Wienen, onze
burgemeester.
“De hele kerk is nodig om de hele stad te bereiken met het hele evangelie” zegt het Lausanne comité voor
wereldevangelisatie (opgericht door o.a. Billy Graham)
“Als de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn” zei Jezus vlak
voor zijn hemelvaart, zoals we onlangs gelezen en overdacht hebben.
Daar zien we naar uit dat we elkaar kunnen stimuleren om ons hart te openen voor God en Zijn mensen,
zodat Hij ons vullen met kracht om getuigen te zijn, zodat Zijn kerk zegenende impact in de stad zal hebben.
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