Activiteitenverslag 2018 en 2019
Op de twee voorgaande jaren kunnen we met dankbaarheid terugkijken. Er is enorm veel werk verzet en er zijn
tal van activiteiten geweest. Daarnaast mogen we constateren dat het netwerk Geloven in de Stad steeds meer
haar missionaire insteek ook vorm geeft in een toenemende maatschappelijk betrokkenheid in Haarlem en
omliggende plaatsen.
Geloven in de Stad – Visie en inspiratie
De christelijke gemeenschap in Haarlem en omgeving is van zeer beperkte omvang maar zij speelt wel een
actieve rol in de maatschappij. Meer dan twintig kerken en christelijke organisaties vormen samen het netwerk
Geloven in de Stad en weten zich, over kerkmuren heen, verbonden met elkaar. 1 Daarnaast wordt er steeds meer
samengewerkt – vooral via de Raad van Kerken Haarlem – met andere geloofsgemeenschappen in Haarlem.
Deze samenwerking uit zich vooral in het sociale domein.
Geloven in de Stad
- inspireert kerken en christenen continue om nieuwe wegen en manieren te vinden om relevant te zijn in de
samenleving;
- verbindt kerken en christenen met mensen en groepen in de stad om van deze stad een mooiere plek op
sociaal, cultureel en politiek gebied te maken;
- ondersteunt kerken en christenen om hun verlangen en visie voor de stad om te zetten in concrete
initiatieven en activiteiten;
- verlangt ernaar om samen met kerken en christenen meer impact te hebben in de stad. 2
Dit vraagt andere vormen van samenwerken en organiseren. Steeds meer initiatieven en activiteiten zullen
gedragen moeten worden door verschillende kerken gezamenlijk. Dat is in het bijzonder tot uiting gekomen bij de
hulp aan statushouders onder de noemer van Gasten in de Stad.
Stadsnetwerken
In ons land zijn inmiddels meer stadsnetwerken ontstaan. City Movements Nederland wil deze netwerken met
elkaar verbinden en ondersteunen om volgende stappen te zetten in de roeping van de kerk om zich in te zetten
voor de bloei van de stad. 3 Het motto daarbij is:

de hele kerk is nodig om de hele stad met het evangelie te bereiken.
Met de andere stadsbewegingen geloven wij dat waar de hele kerk met het hele evangelie de hele stad gaat
bereiken, de impact van het evangelie groot zal zijn en daarmee het welzijn en de bloei van de stad zal
toenemen. Dit uit zich vooral op maatschappelijk en diaconaal vlak.
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De actuele lijst van deelnemende kerken en organisaties staat op de website: http://gelovenindestad.nl/wie-doen-mee/.
Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it
prospers, you too will prosper. [Jeremia 29:7 – NIV]
Meer over City Movements kunt u vinden op: https://citymovements.nl/
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Maar niet alleen in Nederland, wereldwijd beweegt God kerken en christenen om samen op te trekken voor de
bloei van de stad. In november 2018 is coördinator Hans Luttik in Washington aanwezig geweest bij de
meerdaagse conferentie 100Cities Summit van de organisatie Movement Day. Er waren zo’n 350
vertegenwoordigers uit ca. 150 steden met een City Movement aanwezig. Daar werd weer eens duidelijk dat
resultaten en vrucht veelal na langere tijd, soms pas na 25 of 30 jaar zichtbaar zullen zijn.
Ook heeft Hans met enkele leiders in april 2019 een bezoek gebracht aan Manchester om daar kennis te maken
met de organisatie The Message en hun schoolwerk en Eden-projects 4. Zij proberen niet-gelovige jongeren op
een aansprekende manier met het evangelie te bereiken. De organisatie overweegt om ook in Nederland haar
missionaire werk te starten. In november 2019 heeft één van de leiders van The Message, Haarlem bezocht om
met leiders hier over een mogelijke start in Haarlem van gedachten te wisselen.
De inspiratie uit andere Nederlandse stadsnetwerken, maar vooral ook de lessen uit Amerika, Engeland en
andere landen via die werkconferenties dragen bij aan een continue zoektocht naar mogelijkheden om de impact
in de stad te vergroten en vooral te verbreden.
Geloven in de Stad – Organisatie
De contacten met zowel de aangesloten kerken en christelijke organisaties als met andere steden en organisaties
monden periodiek uit in nieuwe of aangepaste visies en strategieën, gericht op het verbinden van initiatieven,
inspireren van kerken en christenen en faciliteren van nieuwe initiatieven.
Hierdoor is er meer coördinatievermogen en organisatiekracht nodig. Het is in de afgelopen periode gelukt om
twee jongere mensen naast coördinator Hans Luttik te laten functioneren. Martine van Veelen (coördinator
Impact) zal zich vooral richten op de activiteiten waarbij jongeren betrokken zijn en Arjo Barth (initiatiefnemer
van het Huis van Gebed) zal zich vooral richten op activiteiten die met gebed te maken hebben. Gezamenlijk
zullen ze met de visiegroep vorm geven aan de vervolgstappen die in de doorontwikkeling van Geloven in de Stad
nodig zijn.
De samenwerking met verschillende organisaties wordt ook zichtbaar door het feit dat nu een aantal organisaties
waarmee Geloven in de Stad samenwerkt ook kantoor houden in de Amsterdamstraat. Het betreft Youth for
Christ Haarlem, Present Haarlem, Serve the City Haarlem en CityShapers. Hoewel er al bestuurlijk overleg is, kan
een intensiever contact nu nog effectiever gerealiseerd worden.
In de visiegroep hebben Walfried Giltjes en Gilbert Thera zitting genomen. Na jaren te hebben meegedacht,
hebben Jan Mudde, Nathalie Bockhoudt en Hans Neerken de visiegroep verlaten.
Het bestuur verwelkomde Renate Quispel (voorzitter) en Myrna Bockhoudt (personele aangelegenheden) als
nieuwe leden. Bob van Zijll en Nanda Klaassen zijn afgetreden.
De leiding van de GIDS-raad (vertegenwoordigers van de kerken en organisaties) is in handen gekomen van Hans
Neerken en Arjo Barth. Zij volgen samen Frans Schippers op.
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Forget the former things; do not dwell on the past. See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it?
[Jesaja 43:18-19a - The Message]
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In 2019 heeft de ZevendeDags Baptistengemeente haar deelname aan Geloven in de Stad beëindigd.
Inmiddels zijn we in gesprek met een drietal organisaties en twee gemeentes die zich in 2020 bij Geloven in de
Stad willen aansluiten.
Zowel in 2018 als in 2019 zijn er inspiratiedagen gehouden voor vertegenwoordigers van de kerken en
stichtingen. In maart 2018 is gesproken over de toekomst van Sonrise (zie ook #impact) en is er meer bewustzijn
gecreëerd rondom maatschappelijke en diaconale activiteiten.
Op 9 en 10 november 2018 was er een leidersontmoeting om na te denken over het zetten van volgende
stappen. In 2013 hadden de kerken gezamenlijk naar God en naar elkaar het verlangen uitgesproken om samen
op te trekken in onze roeping voor de stad, in het diepste besef dat God zelf dit verlangen in ons hart heeft
gelegd. Nu was het tijd om ons samen met elkaar en met God op deze visie GIDS2020 te bezinnen. De intenties
en verlangens zijn vertaald in enkele praktische commitments die we met elkaar als kerken kunnen aangaan:
pionieren (in zeven jaar zeven nieuwe pioniersinitiatieven), gebed (twee keer per jaar een speciale gebedsweek),
diaconaat (versterken en ondersteunen wat een andere kerk oppakt), communicatie (elkaar zegenen met
getuigenissen) en jongeren (kansen en support bieden om elkaar en God te ontmoeten) .
Op 9 maart 2019 zijn de gesprekken en conclusies van de vorige leidersdag besproken en bekrachtigd.
Al heel wat jaren biedt Geloven in de Stad stageplekken aan voor hbo-studenten. In de eerste helft van 2018
heeft een student van In Holland voor haar studie Event management bij ons stage gelopen en in het seizoen
2019/20 loopt een student van de CHE bij ons stage in het kader van zijn opleiding Theologie.
Nadat heel veel jaren periodiek het GIDS Magazine verscheen is hier begin 2019 een eind aan gekomen. De
voorbereidende werkzaamheden alsmede de drukkosten stonden niet meer in verhouding tot de opbrengsten in
de vorm van verspreiding onder de leden van de aangesloten kerken. Veel kerken verspreidden het blad alleen
nog digitaal, wat wel aansluit bij vergroening van de kerk.
In november 2019 is voor het eerst de digitale nieuwsbrief per e-mail naar honderden gemeenteleden verstuurd
als eerste stap om de onderlinge communicatie binnen Geloven in de Stad op een nieuwe en eigentijdse manier
vorm te geven.
Nieuwe of eenmalige activiteiten
#impact
Na 16 jaar merken we dat het aantal beschikbare vrijwilligers voor Sonrise afneemt en dat het ook lastiger wordt
om creatief te blijven. Na verschillende gesprekken is geconcludeerd dat er beter een bredere invulling aan het
evenement kan worden gegeven onder een nagenoeg identieke doelstelling: relaties bouwen met mensen in de
wijken. Met deze nieuwe insteek hopen we dat de kerken zich ook op andere doelgroepen richten en op andere
manieren inzetten dan alleen voor kinderen en jongeren en alleen door sport en spel. Hierbij hoort dan ook een
nieuwe naam en nieuwe uitstraling: #impact.
Er zijn verschillende andere activiteiten georganiseerd, want impact hebben in de wijk kan op talloze manieren.
Een kerk heeft taarten gebakken en aan hulpverleners uitgedeeld en een andere kerk heeft buurtactiviteiten
rondom het kerkgebouw georganiseerd. Ook heeft een kerk weer een oude locatie opgepakt omdat ze het
verlangend hadden daar weer aan de slag te gaan.
Uiteraard is er zowel in 2018 als in 2019 voorafgaand aan de #impactweek voor alle jongeren en
belangstellenden een voorbereidings-conferentie in IJmuiden gehouden.
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Werkgroep AVG
Met de inwerkingtreding van de nieuwe privacywetgeving in 2018 kwam er op het gebied van de beveiliging van
persoonsgegevens veel te veranderen voor zowel de aangesloten kerken als voor Geloven in de Stad zelf.
Belangrijkste onderdeel van de nieuwe wetgeving is het nadenken over en uitwerken van een privacybeleid en
het opstellen van een privacyverklaring. Een werkgroep met deskundigen vanuit zowel Geloven in de
Stad als de Raad van Kerken Haarlem, heeft de belangrijkste gevolgen onderzocht en hierover drie
informatieavonden vóór en met de betrokken kerken en stichtingen georganiseerd.
Wandeltheater Dolorosa
Zowel in 2018 als in 2019 heeft het Wandeltheater Dolorosa een unieke theaterbeleving in 13 scènes over het
verhaal van Jezus in en rond de Grote of St. Bavokerk verzorgd. Geloven in de Stad was hierin de gewaardeerde
lokale partner van de Stichting Arts Alive, die onder leiding van Carla Veldhuis staat. We mogen terugkijken op
twee heel goed bezochte weekenden waarbij de harten van zowel christenen als niet-christelijke bezoekers
werden geraakt. Beide jaren hebben zo’n 1200 bezoekers deelgenomen aan het wandeltheater.
Huis van Gebed
In de loop van het najaar 2019 is een voorzichtige start gemaakt met een Huis van Gebed in Haarlem. Het
initiatief van Arjo Barth en Anne-Lise Schuurman moet een fysieke plek worden waar mensen uit Haarlem en
omgeving 24/7 God kunnen zoeken voor aanbidding en gebed. Er zijn drie speerpunten: gebed, toerusting en
retraite. Het Huis van Gebed Haarlem is gevestigd in de Amsterdamstraat 59.
Groene kerk
In het voorjaar van 2019 zijn een aantal kerkvertegenwoordigers uit heel Haarlem samen gekomen om – met
deskundigen van de gemeente Haarlem – na te denken over een initiatief om in 2021 alle Haarlemse kerken een
groene kerk te laten zijn. Als kerk hoef je niet volledig duurzaam te zijn om je toch als groene kerk aan te melden.
Een aantal kerken is al aangemerkt als groene kerk en gaan hier mee verder. Door veranderingen in de
werksituatie van de initiatiefnemers kunnen zij op dit moment dat proces niet meer trekken.
Rotsvast Bijbelschool
Sinds enkele jaren bestaat deze bijbelschool onder de bezielende leiding van Jan de Haan in Amsterdam ZO en
Dordrecht. In september 2019 is men in Haarlem gestart met de Rotsvast Academy, een trainingsjaar voor
leiders. Samen met – vooral – jongeren uit de kerken hebben ze op 21 december een gezamenlijke outreach
georganiseerd onder de noemer Kerstmissie in de binnenstad van Haarlem. Er werden rozen en beschuit met
muisjes uitgedeeld, maar ook free hugs en warme chocolademelk.
Voortgang en ontwikkelingen bij bestaande activiteiten
Voorgangersbijeenkomsten
Een van de pijlers van het netwerk van Geloven in de Stad: de maandelijkse bijeenkomst van voorgangers,
(kerkelijk) werkers en andere leiders. Naast inspiratie en bemoediging is er veel tijd om samen te bidden. Dit alles
onder het genot van een prima lunch.
Om meer tijd voor gebed te hebben is er nu ook maandelijks een apart gezamenlijk gebedsuur.
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Gebed
Jaarlijks wordt in januari de Week van Gebed georganiseerd. Zowel in 2018 als in 2019 was er een gezamenlijke
startbijeenkomst, welke is voorbereid door een vast gebedsteam. Dit team coördineert ook andere
gebedsmomenten, zoals in de zomervakantie tijdens de #impact week. Het team neemt ook gebedspunten mee
vanuit verschillende kerken en deelt deze met de gebedsgroepen in de kerken.
In november 2019 was het gebedsteam nadrukkelijk betrokken bij de aanbiddingsavond Vul dit huis met uw
glorie in de Grote of St. Bavokerk, dat werd georganiseerd door Stichting Presence. Met ruim 900 aanwezigen
was het een prachtige avond vol aanbidding, zang en gebed.
Sinds jaar en dag komt er daarnaast elke eerste vrijdagavond van de maand een vaste groep bidders samen voor
stadsgebed (o.a. gebed voor het stadsbestuur, voor werkers in maatschappelijke organisaties en voor de
verschillende generaties van jong tot oud).
GIDS Netwerk
In 2018 en 2019 zijn er weer een aantal bijeenkomsten geweest van het ondernemersnetwerk van Geloven in de
Stad. Christelijke leiders en ondernemers willen graag hun stad dienen en zich actief inzetten en verbinden aan
de lokale samenleving. Dit geschiedt beurtelings met een ontbijt of een borrel.
Gasten in de Stad
Na de intensieve activiteiten voor vluchtelingen in 2016 en 2017 is de focus nu verlegd naar de begeleiding en
ondersteuning van statushouders. Regelmatig vinden er activiteiten plaats door en voor deze groep nieuwe
Hollanders.
Gezamenlijke kerkdienst
Op 22 april 2018 heeft er weer een gezamenlijke kerkdienst in het Kennemer Sportcenter plaatsgevonden. Het
thema was Hoop voor de Stad. We willen mensen van hoop zijn, maar wat is dat dan en wat doen we dan?
Daarover hebben verschillende mensen in een 5*5 preek in deze dienst waardevolle dingen gezegd. Er was weer
een speciaal kinderprogramma onder leiding van Matthijs Vlaardingerbroek.
De avond ervoor was er een speciaal jongerenevent onder leiding van Wild Saints.
Jongeren events
In de verslagperiode zijn er verschillende activiteiten georganiseerd gericht op het verbinden van jongeren uit
verschillende kerken. Maandelijks worden op zaterdagavond Wild Saints jongerenavonden gehouden in het
gebouw van Shelter Haarlem. Langzamerhand komen hier ook jongeren uit andere kerken, maar er is duidelijk
tijd nodig om het echt interkerkelijk te laten worden. Martine van Veelen is deel van de leiding van Wild Saints.
De Goede Herderkerk organiseert ook elke twee maanden op zondagmiddag een jongerendienst.
Jongeren van PG Immanuël komen wekelijks bij elkaar in BarNabas in de Amsterdamstraat. Hier hebben ze ook
twee keer een Youth Alpha georganiseerd.
In oktober 2018 heeft een eerste #impact weekend voor jongeren (vrijdag- tot zaterdagavond zonder
overnachting) plaatsgevonden. Ook is mee gedaan aan een Serve the City dag. In 2019 waren er ook enkele
#impact dagen voor jongeren.
De avonden over geloofsopvoeding hebben geen vervolg gekregen.
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Pioniersplek Velserbroek
In januari 2018 is deze pioniersplek officieel van start gegaan na een aantal jaren voorbereiding. Het betreft een
pioniersplek van de PKN in samenwerking met drie lokale kerken uit Haarlem en Velserbroek onder de naam Hart
voor Velserbroek. In april 2018 is Mark Schipper als parttime missionair pionier daar werkzaam. Samen met een
team vrijwilligers wordt maandelijks een bijeenkomst op de zondagmorgen georganiseerd in Velserbroek. Op
deze wijze geeft een groep christenen uit verschillende geloofsgemeenschappen in hun eigen woonomgeving
inhoud aan hun geloof. Rond Kerst 2018 en 2019 werd in de openlucht een “rondwandeling door Bethlehem”
georganiseerd, waaraan door honderden wijkbewoners werd deelgenomen.
In het voorjaar van 2019 heeft de pionier bekend gemaakt naar het oosten van het land te zullen verhuizen. In
samenwerking met de Petrakerk IJmuiden wordt in 2020 een nieuwe pionier voor zowel IJmuiden als Velserbroek
aangetrokken.
Youth for Christ Haarlem
In april 2018 heeft Arjo Barth na negen jaar zijn taak als teamleider Haarlem overgedragen aan Rick Klinge, maar
hij is tot juni 2019 nog wel betrokken gebleven bij het jongerenwerk in Boerhaavewijk en het Rozenprieel.
In deze verslagperiode hebben we ook afscheid genomen van de jongerenwerkers Bettina van Ruiswijk en Boaz
Warnink en mochten we Donna Orban verwelkomen als meidenwerker.
Present Haarlem
Al meer dan tien jaar is Present Haarlem actief in de stad. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben
te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Men werkt ook veel samen met Gasten in de Stad
om iets voor de statushouders te kunnen betekenen. En eind 2019 is besloten dat Present Haarlem ook de
projectdag van Serve the City coördineert.
In de verslagperiode hebben we afscheid genomen van coördinator Herman Bouma en van Aline Kramer. Begin
2019 is Juliëtte Vroom als nieuwe coördinator aangesteld.
Serve the City Haarlem
Tweejaarlijks vindt er een projectdag plaats waarop (kerkelijke) vrijwilligers en expats hun tijd en talenten
inzetten voor verschillende projecten. Van hen is 70% christen.
Maar door het terugtreden van het gehele bestuur is de organisatorische draagkracht verdwenen. Dit is (tijdelijk)
opgelost door de bestuursleden van Present Haarlem tevens tot bestuurslid van Serve the City te benoemen. De
organisatie van de projectdag is voortaan in handen van Present Haarlem. Overigens was er achter de schermen
al sprake van samenwerking.
Stichting Ontmoeting
Stichting Ontmoeting weet dat de kwetsbare mens, die geen verbinding heeft met zichzelf en anderen, niet in de
eerste plaats een hulpverlener zoekt, maar een mens die even naast hem of haar gaat zitten. Met die kennis en
op die wijze zijn zij verantwoordelijk voor de maatschappelijke activiteiten van Het Open Huis in Schalkwijk.
Op 13 april 2018 heeft de Stichting Woord en Daad in samenwerking met Stichting Ontmoeting en Het Open Huis
een kringloopwinkel in het voormalige warenhuis in het winkelcentrum Schalkwijk geopend.
De activiteiten van het Zorgloket van Geloven in de Stad zijn in 2019 overgegaan naar de stichting.
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Externe contacten
Raad van Kerken Haarlem
De facto vormen Geloven in de Stad en de Raad van Kerken Haarlem samen de Kerk van Haarlem. Daarom zijn
we dankbaar dat de contacten tussen de voorgangers en leiders van beide groepen steeds intensiever worden.
In 2018 heeft dat geresulteerd in een tweede familiediner op 4 juni in het stadhuis. Onder leiding van de
burgemeester van Haarlem vonden er tijdens het diner tussen de ruim 50 aanwezige kerkvertegenwoordigers
gesprekken plaats over de betekenis van de kerken voor de stad.
Op 17 juni 2019 was er een derde familiediner met als thema ‘Missionaire kerk in een seculiere stad’.
Stem in de Stad
Er zijn al een aantal jaren goede contacten met Stem in de Stad. Die zijn vooral geïntensiveerd door de
gezamenlijke acties voor de statushouders onder de werknaam Gasten in de Stad. Zo is in december 2018
samengewerkt met de kerken bij de actie ‘Haarlem geeft licht’, waarbij symbolisch een lichtje van de kerstboom
op de Grote Markt in Haarlem kon worden gekocht.
Ook zijn de kerken betrokken bij het nieuwe netwerkproject ‘Samen Hier’. Hierbij worden statushouders
gekoppeld aan een bestaande groep uit één van de kerken.
Haarlem Mozaïek
Deze stichting is in het leven geroepen om statushouders ook zelf actief te betrekken bij activiteiten voor onze
buitenlandse gasten. Als gebaar heeft Haarlem Mozaïek bij Geloven in de Stad onderdak gevonden voor
vergaderingen en het organiseren van activiteiten.
Gemeente Haarlem
Er zijn goede persoonlijke contacten met de gemeente Haarlem, zowel op ambtenarenniveau, als op
bestuursniveau met gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester Jos Wienen.
Dit komt vooral door onze betrokkenheid en samenwerking met Stem in de Stad | Gasten in de Stad, het
jongerenwerk via Youth for Christ en het maatschappelijk werk via Het Open Huis | Stichting Ontmoeting. Er
ontstaat steeds meer ruimte voor samenwerking met de overheid.
In de loop van 2019 is er ook verschillende keren overleg geweest over het ontwikkelen van een kerkenvisie
(kerkelijk erfgoed). Nu steeds meer kerkgebouwen worden verkocht wil de overheid daar structureler over
nadenken. En veel kerken zijn op zoek naar meer relevant en effectief gebruik van hun gebouwen.
Platform vrijwilligersorganisaties
Sinds enige tijd is Geloven in de Stad als vertegenwoordiger van de lokale kerken deelnemer aan dit platform
waar alle regionale vrijwilligersorganisaties (van zeer groot tot erg klein) elkaar ontmoeten. Ook hier is men zich
steeds meer bewust van het belang van de kerken in de samenleving.
Schuldhulpmaatjes
Geloven in de Stad is formeel partner van Schuldhulpmaatjes, dat is ondergebracht bij Stem in de Stad. De
betrokkenheid van Geloven in de Stad is nog steeds beperkt doordat een bestuurlijke vertegenwoordiger
ontbreekt. Wellicht speelt het feit dat er weinig hulpvragen vanuit de kerken komen hierbij een rol.
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Zorgen
Naast mooie ontwikkelingen zijn er ook zorgen voor de kerken in Haarlem en voor Geloven in de Stad.
Naast nieuwe en groeiende gemeenten zijn een aantal kerken klein en kwetsbaar geworden. Ook zijn er
verschillende kerken waar weinig of geen jongeren en kinderen aanwezig zijn.
Veel jongeren haken in hun (late) tienerjaren af. Daardoor neemt het potentieel van toekomstige kinder-, tienerof jeugdleiding ook af. Het is belangrijk dat jongeren andere christelijke jongeren ontmoeten en elkaar
tegenkomen in de stad. Ook is maar een zeer beperkte groep jongeren van buiten de kerk tot geloof gekomen.
Nagenoeg alle kerken hebben talentvolle, actieve leden – zeker in de leeftijdsgroep van 30-50 jaar – maar die zijn
superdruk met hun werk, gezin en/of maatschappelijke verantwoordelijkheden. Hierdoor komt hun
betrokkenheid bij en inzet voor de kerk enorm onder druk te staan. Dit heeft ook zijn weerslag op de
mogelijkheden zich in te zetten voor taken of activiteiten van Geloven in de Stad.
Verwachtingen naar de toekomst
Als netwerk en organisatie moeten we ons er op instellen dat de tijd naderbij komt dat Hans Luttik als
coördinator vertrekt. Hij blijft betrokken zolang dat nodig is, maar heeft aangegeven dat het moment van
overdracht nadert. Zowel de visiegroep als de GIDS-raad en het bestuur zullen de komende periode nadenken
waar ze voor staan en wat hun rol dan is.
In de komende tijd zal duidelijk worden hoe de ontwikkelingen verlopen rondom de plannen in Molenwijk. Het
Open Huis is hier de belangrijkste gesprekspartner van de wijkraad, die hier graag een wijkcentrum wil
realiseren. Deze plek kan verbonden worden met een nieuwe pioniersplek. Ook op andere plekken in de stad
(Haarlem Oost, Haarlem Zuid West, Europawijk) zijn gesprekken over nieuwe pioniersinitiatieven.
Voor veel jongeren is de #impact zomerweek waarop hun geloof in God echt concreet en reëel wordt. Ook blijkt
dat hun relatie met God tijdens deze laatste dagen van voorbereiding de activiteiten elke keer weer meer
diepgang geeft. Toch blijft de vraag in welke vorm #impact het komend jaar vorm zal krijgen en waarvoor
Geloven in de Stad als organisatie verantwoordelijk is. De komende maanden zal bekeken moeten worden hoe
de verantwoording meer bij de kerken kan komen te liggen.
In 2020 en de volgende jaren zullen met name de visiegroep en de GIDS-raad verder invulling gaan geven aan de
vijf commitments.
11 mei 2020
Bestuur Stichting Geloven in de Stad
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