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infobulletin - jaargang 9 - mei 2014

Snoeien door 
groeien 

Als kerken in Haarlem en omstreken wil-
len we nadenken over de koers die we 
de komende jaren – samen – willen gaan 
varen. Ons uitgangspunt was: vanuit ons 
gezamenlijke missionaire verlangen wil-
len we meer impact hebben op onze om-
geving. Daarvoor is o.a. wel nodig dat: 
1.  we durven snoeien in onze vele ‘bin-

nenkerkelijke activiteiten’, om tijd en 
energie vrij te maken voor nieuwe ini-
tiatieven;

2.  we niet blijven denken vanuit eigen 
kerkelijke structuren, maar dat we 
gaan ‘Koninkrijksdenken’. Dus dat 
we het samen zullen moeten doen; 

3.   we beseffen dat we vooral missionai-
re mensen dienen te zijn/worden; die 
vormen namelijk automatisch missio-
naire gemeenschappen.

Op basis van voorbeelden werden we 
uitgedaagd om voor onszelf een top-3 
van initiatieven te kiezen. Dat bleek een 
hele zinvolle exercitie. Voor ons als Pel-
grimkerk leverde dit op, dat we de ko-
mende periode graag aan de slag willen 
gaan met:
1.  Workshop loslaten (onder het motto 

‘snoeien doet groeien’ bewust stil-
staan bij wat er allemaal gedaan 
wordt en afwegen welke activiteiten 
mogelijk kunnen vervallen)

2.   Huizen van licht (christenen in Haar-
lem-ZW uit diverse gemeenten een 
keer bijeen roepen, en proberen of er 
in onze wijk één of meerdere ‘huizen 
van licht’ kunnen worden opgestart)

3.   GIDS-academy (bewust gebruik ma-

ken van het cursusaanbod vanuit de 
diverse GIDS-kerken)

Het was goed om tijdens deze bijeen-
komst niet alleen naar elkaar, maar ook 
naar God te luisteren. We hielden zo’n 
drie kwartier stille tijd en wisselden na 
afloop uit wat ons trof bij het lezen in de 
bijbel en nadenken over de thema’s waar 
we deze middag mee bezig waren. Mede 
naar aanleiding van teksten in Mattheus 
kwam bij mij binnen dat wij, als we het 
gebed ‘Heer, open onze ogen!’ bidden, 
we misschien nog wel eens onaange-
naam verrast kunnen worden door wat 
we dan gaan zien. Misschien is ons ker-
kelijk leven wel veel verder verwijderd ge-
raakt van de oorspronkelijke bedoeling 
van onze Heer dan we ons bewust zijn. 

Misschien moet Hij ook in ons geval flink 
orde op zaken stellen om van onze kerk 
weer echt een ‘huis van gebed’ te kun-
nen maken. Dat is best pijnlijk; snoeien 
doet zeer! Het is echter bemoedigend 
om ons te realiseren dat Jezus ten diep-
ste niet uit boosheid en frustratie oprui-
ming houdt in het huis van zijn Vader, 
maar dat Hij dit uit pure bewogenheid 
doet. Hij breekt in deze jaren zijn kerk in 
West-Europa niet af, maar herstelt die! 
De spannende vraag die dit alles voor 
mij oproept luidt: zijn wij klaar voor een 
nieuw begin?

Sicco Zijlstra 
(voorganger Pelgrimkerk)

“Haarlem telt 5000 studenten, 
maar er is geen christelijke stu-
dentenvereniging.”

Mariska Louwerse op pagina 8

naar het strand, met een boek in het zonnetje, erop uit met vrienden of fa-
milie – niet iedereen bracht de prachtige zaterdagmiddag van 12 april in het 
zonnetje door. Zo’n vijftig vertegenwoordigers van de kerken van geloven 
in de Stad waren bijeen om na te denken over de koers voor de komende 
jaren. op pagina 5 en 6 leest u het complete verslag, maar we trappen dit 
bulletin af met het persoonlijke verhaal van Sicco Zijlstra, de voorganger 
van de Pelgrimkerk. Hij vertelt dat hij het beslist de moeite waard vond de 
zonnige zaterdagmiddag hier door te brengen: gaandeweg de dag begon 
de toekomstige koers zich steeds scherper af te tekenen. 

“ik heb een hele drukke week, 
mijn agenda zit helemaal vol.”
Dick van Heun, 81 jaar, op pagina 3

“als kerken hebben we hebben 
dus de ervaring én heel wat pro-
fessionals in huis.”

Het GIDS Zorgloket, pagina 6

“ik wil christenen helpen hun 
verhaal met god op een aantrek-
kelijke manier te delen.”
Adriaan van der Hoeven op pagina 7

“Deze ideeën waren niet bedacht 
door een bestuur of deelnemers-
raad, maar waren gegroeid in de 
harten van mensen.”

Kerkenraadsdag, pagina 4 en 5
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Donderdag 22 mei
Aglow Haarlem met Eveline 
Bakker. Een inspirerende 
ontmoeting met vrouwen uit 
verschillende kerken. We praten 
en zingen met elkaar. We 
luisteren naar een lezing over 
Gods kracht. Een veilige plaats 
om te ontdekken dat jij kostbaar 
bent voor God en je medemens. 
Locatie: Kerk van de Nazarener, 
Zijlweg 218, Haarlem

agenda
Wat gebeurt er veel in onze stad! Van bijbelmiddagen tot bazaar, van meezingavond tot vrouwenochtend. 

laten we elkaar en anderen ontmoeten! 

Donderdag 22 mei, 
van 19:30 tot 21:30
Back to school met Jeffrey 
Rachmat. Re:Connect 
organiseert een extra meeting 
met Jeffrey Rachmat van Jakarta 
Praise Community Church (JPCC) 
uit Jakarta, Indonesië. Rachmat 
staat bekend om zijn gave om 
principes uit de Bijbel op een 
erg toegankelijke manier uit 
te leggen. Dus houd je van 
een goede en toegankelijke 
bijbelstudie dan is dit jouw 
avond. Het wordt echt een te 
gekke avond met muziek en 
onderwijs. Bestel gratis tickets 
voor deze avond: http://www.
eventbrite.nl/o/reconnect-
2457748648?s=23601161
Locatie: Van der Valk Hotel 
Haarlem

Vrijdag 23 mei, 
vanaf 20:00
Stadslezing: de spiritualiteit van 
Jurjen Beumer
Locatie: Stem in de Stad 
(Nieuwe Groenmarkt 22, 
Haarlem)

Zaterdag 24 mei
Voorjaarseditie Serve the City 
Haarlem

Zondag 25 mei, 
van 10:00-11:30
Onderwijs van Bart Doornweerd 
(Jeugd met een Opdracht Ede). 
Thema: Dienstbaar in de kracht 
van de Heilige Geest.
Locatie: Rafael Nehemia 
(Koediefslaan 73, Heemstede)

Zondag 8 juni, 
om 10:00
Kom ook naar de 
Pinksterkerkdienst van de 
gezamenlijke kerken in 
Schalkwijk. Bijzonder is dat het 
dit jaar voor de 20e keer is. 
Ook Het Open Huis doet aan 
deze gezamenlijke viering mee, 
net als de Ontmoetingskerk. 
Naar verwachting zullen er 
meer dan 500 bezoekers zijn. 

Voor de kinderen is er een 
apart programma. Muzikale 
medewerking wordt verleend 
door Nathalie Booij. Dick 
van den Boogaart zal de 
verkondiging doen.
Locatie: het Winkelcentrum 
Schalkwijk (op het plein tussen 
de V&D en de Blokker) 

Zondag 25 mei en 
vrijdag 27 juni, 
van 20:00-22:00
Intercultural impact

maandag 2 juni, 
van 14:00-16:00
Open Bijbel-middag. Deze 
middagen bieden iedereen een 
mogelijkheid om zich vanuit 
de Bijbel te oriënteren over 
dit onderwerp en mogelijk 
zijn kennis en geloofsleven te 
verdiepen. We zullen, vanuit 
Gods Woord, aan de hand van 
een studiegids gezamenlijk 
Bijbelstudie verrichten. Uw 
inbreng stellen wij zeer op prijs. 
Onderwerpen: de doop met 
vuur, de heilige verzegeling en 
Openbaringen 1: 1-8.
Locatie: Hersteld Apostolische 
Zendingkerk (Wilhelminastraat 
21, Haarlem)

Vrijdag 6 juni
Stadsgebed Haarlem

Zondag 15 juni, 
om 16:00
Middag ontmoetingsdienst met 
maaltijd. Kernwoorden: zet tijd 
apart voor je relatie met God, 
verdiep relaties, geef ruimte 
voor Gods Geest om in en door 
jou te werken. 
Locatie: Rafaëlgemeente 
Nehemia (Koediefslaan 73, 
Heemstede)

Donderdag 26 juni
Aglow Haarlem met Yvonne 
Elbers. Een inspirerende 
ontmoeting met vrouwen uit 
verschillende kerken. We praten 
en zingen met elkaar. We 
luisteren naar een lezing over 
Gods kracht. Een veilige plaats 
om ontdekken dat jij kostbaar 
bent voor God en je medemens. 
Locatie: Kerk van de Nazarener, 
Zijlweg 218, Haarlem
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“Voor mantelzorg kies je niet, dat over-
komt je. Achter zo’n zin zit een hele we-
reld. In 1990 kreeg mijn vrouw reuma. 
Aanhankelijkheid werd toen afhanke-
lijkheid. Ik heb mijn vrouw vijftien jaar 
thuis verzorgd en drie jaar in een ver-
pleeghuis. Mantelzorger ben je zeven 
dagen per week, 24 uur per dag. Ik heb 
in die tijd het Platform Belangenbehar-
tiging Mantelzorg Kennemerland opge-
richt. We komen als medewerkers van 
het platform op voor mantelzorgers en 
behartigen hun belangen bijvoorbeeld 
richting het college van burgemeester 
en wethouders.”

“Ik heb zelf ook een beperking. Ik heb 
het syndroom van Gilles de la Tourette. 
Ik maak onverwachte bewegingen en 
geluiden. Zes procent van de mensen 
met Gilles de la Tourette scheldt en 
vloekt. Dat heb ik gelukkig niet. Ik voel 
me niet oud. Ik ben wel oud natuurlijk, 
ik ben al 81 jaar, maar zo voelt het niet. 
Het is een hele leeftijd hoor, het is een 
feest als je dat bereiken mag.”
 
“Op 10/11/12, de dag van de mantel-
zorger, werd ik koninklijk onderschei-
den. Het jaar 2012 kon dus niet meer 
stuk. Een koninklijke onderscheiding én 
tachtig jaar worden. Dat ik al die data 
onthoud, komt omdat ik een cijfermens 
ben. Ik ben 25 jaar boekhouder op een 
notariskantoor geweest. Daarnaast 
had ik een eigen belastingpraktijk. Nog 
steeds verzorg ik de belasting van zo’n 
dertig klanten.”

“Ik sta midden in het leven en geniet van 
elke dag die ik nog verder mag. Ik heb 
een hele drukke week, mijn agenda zit 
helemaal vol. Gisteren bezocht ik een 
bijeenkomst over e-health – je weet wel: 

Dick van Heun: 
“ik ben 81, maar zo voelt het niet.”
onlangs werd in het nederlands Dagblad Dick van Heun geportretteerd. 
een actieve Haarlemmer, vooral als belangenbehartiger van mantelzorgers 
en een actieve Wilhelminakerker. Voor dit bulletin kozen we enkele citaten; 
het hele interview is te lezen op www.gelovenindestad.nl en natuurlijk op 
de site van het nD.

dat je via internet ’s ochtends automa-
tisch te horen krijgt: “Goedemorgen, 
hoe is het met u, lekker geslapen, heeft 
u uw pillen al ingenomen?” Ik wil overal 
van op de hoogte blijven.”

“Ik ben synodaal-gereformeerd opge-
voed. Niet streng en niet wettisch. Op 
zondag zongen we liederen bij het orgel 

time
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en gingen we twee keer naar de kerk. Ik 
kerk nu in de Wilhelminakerk, een Ne-
derlands Gereformeerde Kerk. We kun-
nen niet in de toekomst kijken. De toe-
komst is in Gods hand, en daar moeten 
we het maar laten liggen.”
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ieder jaar komen de oudsten en 
kerkenraden van de deelnemende 
kerken van geloven in de Stad bij 
elkaar voor een visiedag. op deze 
pagina’s delen we graag onze 
indrukken, impressies én een aantal 
prikkelende gedachtes over de 
volgende stappen die we als kerken 
van Haarlem e.o. zullen moeten 
gaan nemen.

Vorig jaar was het thema van de visiedag: 
hoe zal de kerk in Haarlem er rond 2020 
uitzien? We waren het er destijds over 
eens: we willen als kerken van Haarlem 
meer als één kerk zichtbaar worden, zo-

dat meer mensen in de stad de liefde van 
God gaan zien en horen. 
Grote vraag tijdens de visie- en kerken-
raadsdag van dit jaar was dus: ‘Hoe gaan 
we de volgende stappen zetten?’ Tijdens 
de dag is een aantal ideeën gepresen-
teerd voor mogelijk passende initiatie-
ven. Daarnaast is ook gesproken over ge-
meentestichting en oefenen met nieuwe 
vormen van gemeente-zijn. Kleinscha-
lige, interkerkelijke initiatieven die er op 
gericht zijn om (uiteindelijk) een nieuwe 
gemeente te starten. 

niet meer, maar anders
Maar… als we zien hoe druk we nu al 

allemaal zijn, realiseren we ons ook heel 
goed dat we niet méér moeten gaan 
doen, maar dat we de zaken vooral án-
ders moeten gaan aanpakken. Hierbij 
zien we er vier sleutels: 
1.  We moeten onze relaties blijven ver-

sterken;
2.  We moeten elkaar blijven aanmoedi-

gen missionair te worden, te blijven;
3.  We moeten snoeien, loslaten en ruim-

te maken in onze harten en agenda’s 
voor nieuwe, andere invulling van 
kerk zijn; 

4.  We moeten niet alleen denken vanuit 
onze eigen gemeente, maar ook van-
uit het Koninkrijk van God.

Impressie van de kerkenraadsdag van 12 april

geloof jij nog in 2020?

“Ooit zaten de gezamenlijke oudsten in de stadspoort om te vergaderen 
en recht te spreken. Anno 2014 gaat dat anders: elke gemeente regelt z’n 
eigen zaken en spreekt eigen recht in eigen parochie. Op 12 april was het 
weer even als van ouds: de oudsten en ouderlingen van de GIDS-kerken 
waren samen bijeen, om te ontdekken wat Gods strategie is voor de ko-
mende jaren: wat wil God doen in onze stad en regio? Wat is onze bijdrage 
daarin? Waar kunnen we beter mee stoppen en hoe kunnen we elkaar 
daarin dienen? Allemaal vragen waar je elkaar heel hard bij nodig hebt. Ik 
vond het een geweldige middag: inspirerende gedachten, creatieve idee-
en, leuke ontmoetingen, warme contacten, samen luisteren naar wat God 
te zeggen heeft, bemoedigende verhalen, een weerzien na ruim 15 jaar, 
boeiende ervaringen, nuttige informatie en geweldige plannen. laten we 
samen optrekken, want samen zijn we sterker!” 

Ben van Tienen‘

‘
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Snoeien in je agenda
Hoe kunnen we als kerken elkaar ontlas-
ten? Hoe helpen we elkaar te snoeien in 
onze agenda’s? Een greep uit alle ideeën 
die voorbij kwamen:
-  Uitwisselen van deskundigheid en 

informatie voor penningmeesters en 
anderen, en waar mogelijk elkaar on-
dersteunen. 

-  Bouwen van een GIDS-portal: een 
website waar alle informatie van alle 
kerken bij elkaar komt, waardoor 
aanbod en mogelijkheden sneller en 
effectiever toegankelijk zijn. 

-  Helpen van oudsten en kerkenraden 
bij het nadenken over wat de ge-
meente kan loslaten. Misschien wer-
ken met een team van deskundigen 
binnen de kerken, die alles weten van 
veranderprocessen en die beschik-
baar zijn om de gemeenten daarbij te 
helpen?

Het was gaaf te merken hoe eensgezind 
we waren op hoofdlijnen. Het is bijzon-
der om te realiseren dat we naar elkaar 
toe groeien in ons denken over de kerk 
in de komende jaren! 

“Ik vond het een geslaagde 
middag. mooi om met el-
kaar voor onze stad bezig 
te zijn. Om de urgentie ervan 
weer eens op het netvlies te 
krijgen. 
Ik ben trouwens helemaal 
voor een gezamenlijke dienst 
april 2015!”

Martine van Voornveld

“Het mooie van een bijeenkomst als de Gids-kerkenraadsmiddag is 
dat je mensen ontmoet die het verlangen hebben dat het evangelie 
van Jezus meer bekend zal worden in Haarlem en omgeving. Die 
ook geloven dat God aan het werk is in onze stad. We beseffen dat 
de kerk van Jezus Christus meer is dan de eigen gemeente en het 
eigen kerkverband. We kunnen van elkaar leren en elkaar helpen en 
inspireren. Op de kerkenraadsdag werden diverse pilots van nieuwe 
activiteiten gepresenteerd en besproken. Wat mij daarbij aansprak 
was dat het geen ideeën waren die door een bestuur of een 
deelnemersraad waren bedacht, maar die waren gegroeid in 
de harten van mensen. Dat betekent dat God wegen en mogelijk-
heden geeft. We hoeven niet krampachtig naar nieuwe dingen te 
zoeken en we hoeven niet per se oude dingen in stand te houden. 
We mogen openstaan voor de ideeën en verlangens die God geeft 
en vertrouwen dat Hij zal blijven inspireren.”

Hugo Heijmeijer

‘‘ initiatieVen Voor miSSionaire SamenWerking

Tijdens de GIDS-kerkenraadsdag is een aantal initiatieven gepresenteerd.  
Belangrijk hierbij is dat elk initiatief:
-  Georganiseerd wordt door meerdere kerken. Er worden dus krachten gebun-

deld, bijvoorbeeld door kerken in bepaalde wijken/stadsdelen;
-  Een duidelijke missionaire doelstelling heeft en voorziet in een maatschappelijke 

behoefte;
-  Niet alleen onze eigen gemeente, maar ook het Koninkrijk versterkt. 

Velserbroek 
Stimuleer christenen uit verschillende kerken die in één wijk wonen, om bij elkaar 
te komen en om samen te zoeken hoe ze Gods liefde in de wijk kunnen laten zien 
en horen.

Youthlink Communities
Laat jongerenleiders discipelschapsgroepen vormen met 4-6 jongeren, om samen 
te leren Jezus te volgen. Zo verbind je jongeren en jongerengroepen, Sonrise en 
jongerenwerk. 

Huizen van licht 
Deel je dagelijkse ‘huis-tuin-en-keuken’ leven met je buurt – christenen en niet-
christen – met de intentie Jezus zichtbaar te maken.

kingsbury 
Young professionals (25-35 jaar) – christen of niet-christenen – ontmoeten elkaar 
geregeld om levensvragen te delen. 

giDS academy
Laten we trainingen en cursussen afstemmen en zo veel mogelijk samen organi-
seren. Bijvoorbeeld workshops over geld, huwelijk & opvoeding, kadertrainingen 
voor vrijwilligers, et cetera.

giDS Zorgloket 
Maatschappelijk werkers brengen vraag en aanbod van diaconale, maatschappe-
lijke psychologische (en andere) zorg bij elkaar. Binnen en buiten de kerk. Meer 
hierover lees je ook op pagina 6.
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Wat doe je als meerdere mensen 
dezelfde droom blijken te hebben? 
Dan ga je samen onderzoeken of 
die droom misschien van god komt 
en werkelijkheid kan worden. een 
aantal enthousiaste professionals is 
gestart met een nieuw initiatief dat 
tijdens de kerkenraadsdag werd 
gepresenteerd: het giDS Zorgloket. 
op deze pagina een korte impres-
sie.

Myrna Bockhoudt vertelt: “Onze geza-
menlijke droom betrof het aanbieden 
van professioneel maatschappelijk werk 
aan en vanuit kerken. In eerste instantie 
ter ondersteuning van pastorale- en di-
aconale teams, maar ook als missionair 
project. De afgelopen jaren merkten we 
allemaal de behoefte aan maatschap-
pelijk werk in de kerk. In mijn pastorale 
bediening merkte ik dat problematiek 
dikwijls zo complex was dat mijn ken-
nis tekort schoot om mensen echt struc-
tureel verder te helpen. Tijdens mijn 
opleiding tot Maatschappelijk Werker 
groeide mijn verlangen om mijn chris-
telijk geloof op professionele wijze te 
combineren met mijn maatschappelijke 
betrokkenheid. 

Zonder schroom
Ik ontdekte ik al snel de meerwaarde 
van mijn opleiding. Ik keek in een bre-
dere context naar de hulpvragen die 
mensen mij stelden. Om iemand echt 
verder te kunnen helpen, moest ik ook 
vaker contacten aangaan met reguliere 
hulpverleningsinstanties. Eerst met wat 
schroom want zouden die instanties 
‘de kerk’ wel serieus nemen? Maar die 
schroom was onterecht: het leek wel of 
de instanties juist graag met de kerken 
willen samenwerken. Ook omdat de 
overheid fors bezuinigt en burgers el-
kaar waar nodig moeten helpen. Maar 
in een tijd van individualisering is dat 
niet zo vanzelfsprekend. Vooral minder 
mondige mensen zonder sociaal net-
werk dreigen nu tussen wal en schip te 
vallen. Dit biedt ons als kerken de kans 
ons meer zichtbaar te zijn in de maat-

schappij. Dat omkijken naar elkaar noe-
men wij namelijk ‘naastenliefde’ en dat 
doen wij al jaren vrijwillig. 

Als kerken hebben we hebben dus 
deskundigheid én heel wat vrijwilligers 
in huis. Het zou wel eens kunnen dat 
wij onze droom niet ‘zomaar’ hadden. 
Daarom zijn wij momenteel met vier 

maatschappelijk werkers en drie advi-
seurs bezig om – vanuit de kerken van 
Geloven in de Stad– een gezamenlijk 
loket op te zetten. Een loket waar een 
ieder, die om welke reden dan ook is 
vastgelopen in zijn leven, terecht kan 
voor een luisterend oor en professionele 
begeleiding. U gaat hier vast nog meer 
over horen!”

giDS Zorgloket: professioneel 
maatschappelijk werk vanuit de kerk

Doel van het giDS Zorgloket 
•   Een plek aanbieden waar iedereen met zijn problemen en hulpvragen 

terecht durft en kan;
•   Een wegwijzer voor mensen die dreigen vast te lopen in hun leven en er 

zelf niet uitkomen;
•   Ondersteuning voor het diaconaal- en pastoraal werk van de kerk;
•   Verbinden van vragen uit de kerk en uit de stad aan het aanbod uit de kerk 

en uit de stad; 
•  Een plek zijn waar de liefde van Jezus herkend wordt door onze daden. 

Voor wie? 
Voor mensen binnen- en buiten de kerken die hulp nodig hebben op het 
gebied van zorg en welzijn.

Wat biedt het giDS Zorgloket? 
• Professionele hulp op het gebied van diaconie en doorverwijzing;
• Specialisatie op terreinen waar dat nodig is;
• Trainingen voor pastoraal- en diaconaal werkers en vrijwilligers;
•  Ondersteuning voor pastoraal- en diaconaal werkers in geval van complexe 

hulpvragen;
• Een samenwerkingsverband van hulpverleners uit verschillende kerken;
• Maatwerk in het doorverwijzen in christelijke of reguliere hulpverlening.

Meer weten? Geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan contact op met 
Eliza Keur, maatschappelijk werker (e e.d.keur@gmail.com of 06-53942196)
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Vier bijzondere gasten, vier bijzondere 
verhalen – dat is kort samengevat de 
dienst van Get Connected. Op het pro-
gramma stond Geert Douma om iets te 
vertellen over zijn hart voor jongeren in 
de Slachthuisbuurt en de samenwerking 
met Youth for Christ en Sonrise. Zijn ver-
haal stond al eerder in de vorige editie 
van het Infobulletin. Mariska Louwerse 
deelde iets over haar hart voor studen-
ten en over de plannen die ze heeft in 
Haarlem met Navigators Studentenwerk 
(je leest haar verhaal op de achterkant 
van dit Infobulletin) en Marieke de Zwart 
liet zie hoe je op een heel verschillende, 
maar makkelijke manieren met Serve the 
City andere mensen kunt helpen (check 
de flyer op deze pagina!). Tot slot vertel-

talentenjacht
Denk jij wel eens na hoe je de gaven en talenten die jou zijn toevertrouwd kunt inzetten?  

op 13 april stond deze vraag centraal tijdens de #get Connected-dienst. 
De kerntekst was: ‘laat ieder van u de gave die hij van god gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te 

helpen, zoals het goede beheerders van gods veelsoortige gaven betaamt.’ (1 Petrus 4:10)

de Adriaan van der Hoeven iets zien van 
zijn droom om 1.000 getuigenissen vast 
te leggen in film met Xpedition Glory. 

Xpedition Glory
“In 2013 ben ik begonnen aan een mis-
sie om 1000 (ja, duizend, geen type-
fout!) verhalen te maken waaruit Gods 
goedheid duidelijk wordt. Elke week 
plaatsen we een nieuw verhaal op Face-
book, YouTube en op de xpeditionglory.
com website. Ik wil een groot eerbetoon 
aan God maken en christenen helpen 
om hun verhaal met God op een aan-
trekkelijke manier te delen.”

bioscoop-première
Xpedition Glory wil video-projecten or-

ganiseren met kerken en christelijke or-
ganisaties in binnen- en buitenland. Een 
pilot project met Shelter Haarlem resul-
teerde in twintig zeer gevarieerde verha-
len die in première gingen in bioscoop 
Cineworld in Beverwijk. Een indrukwek-
kende avond waar ook veel niet-gelovi-
ge vrienden en familie op af kwamen. 
Adriaan: “Mensen zijn nieuwsgierig en 
gaan toch sneller naar een bioscoop dan 
een kerkgebouw.” 

De films van Xpedition Glory worden 
ook ingezet bij Alpha-avonden, kerk-
diensten en evangelisatie-campagnes. 
We merken dat de verhalen een mooi 
startpunt zijn voor een goed gesprek 
over God en het leven.”

Heb je zelf een verhaal dat je wilt delen? 
Of wil je iets bijdragen in gebed of met 
een donatie? Neem dan contact met ons 
op: info@xpeditionglory.com. 
Niets missen van Xpedition Glory? 
Like dan Facebook.com/xpeditionglory.WWW.STCHAARLEM.NL 

Voorjaarseditie 24 mei 2014 
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mariska is 28 jaar oud en komt uit 
middelburg. Ze heeft Voeding & Dië-
tetiek gestudeerd aan Hogeschool van 
arnhem en nijmegen. Sinds 2009 is zij 
betrokken bij het christelijk studen-
tenwerk van navigators. nu wil ze in 
Haarlem een netwerk voor studenten 
gaan opzetten. Ze woont hier echter 
nog niet. Waarom de overstap van nij-
megen naar Haarlem?

Mariska: “Haarlem telt 5000 studenten, 
maar er is op dit moment nog helemaal 
geen missionaire activiteit gericht op de 
studenten. Er liggen dus heel veel kansen 
om deze nieuwe groep te bereiken en ze 
bekend te maken met wie Jezus is!
Toen ik anderhalf jaar geleden fulltime voor 
Navigators ging werken, liet God mij zien 
dat Hij in nieuwe grond wil zaaien en dat 
Hij de akker wil voorbereiden voor mij. Ik 
zie in Haarlem de nieuwe mogelijkheden 
om verder te gaan ‘zaaien’.

“Ik geloof en zie de afgelopen jaren in het 
werk bij de Navigators dat de studententijd 
voor velen dé tijd is om zelfstandig belang-
rijke keuzes te maken in relaties, carrière, 

het leren kennen van God, getuigen, geld, 
vriendschappen, en ga zo maar door. Wan-
neer studenten in een veilige omgeving le-
ren om Jezus in al deze gebieden van hun 
leven te volgen, geloof ik dat dit grote im-
pact gaat hebben in de rest van hun leven! 
Zo vertelt een deelnemer aan één van de 
groepen: “Twee jaar geleden kwam ik voor 
het eerst bij Netwerk: het was gezellig, ik 
voelde me op mijn gemak en welkom in de 
groep. Ik besloot lid te worden en te ont-
dekken wat er in de Bijbel geschreven staat. 
Door te luisteren, in gesprek te gaan en te 
discussiëren, leerde ik veel over wat het 
betekent om christen te zijn. Vooral in het 
afgelopen jaar heeft me dit aan het denken 
gezet en ben ik veranderd van iemand die 
niet zo over het geloof nadacht, tot iemand 
die zich nu christen durft te noemen! De 
vele vertrouwelijke gesprekken die ik heb 
gevoerd met anderen hebben me veel in-

zicht gegeven en elke week leer ik weer 
meer.”

In Haarlem willen we een initiatief starten 
om studenten te bereiken. Waarschijnlijk 
een Netwerk-groep zoals Navigators elders 
ook kent. Mijn eerste overleggen in Haar-
lem zijn gestart, wat mij erg enthousiast 
maakt. Eind april was de eerste informatie-
bijeenkomst en we hopen volgend studie-
jaar met een aantal studenten te starten. 
Bidden jullie mee voor een goede start en 
dat deze groep invloed zal krijgen in vele 
levens?”

mariska louwerse 
kennismaken met

meer weten? 
Ben je geïnteresseerd om betrokken te zijn bij het werk onder studenten? Of heb je 
contacten op de Hogeschool InHolland? Of heb je tips voor Mariska bij het zoeken naar 
betaalbare woonruimte in de regio? Neem dan contact op met Mariska: 06-41134166 
of mail naar mariska@navigators.nl.


