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COLOFON
Aan dit nummer werkten mee: Arianne Raamstijn, Arnold Vaandering, Drukkerij Verloop, Gert-Jan Nieuwenhuis,
Hans Luttik, Rianne Douma en heel veel teamleiders, fotografen en stukjesschrijvers

Dit InfoBulletin is een uitgave van de Beweging Geloven in de Stad, Amsterdamstraat 59, 2032PN in Haarlem.  
www.gelovenindestad.nl   ING bankrekening NL48INGB0655098550 t.n.v Geloven in de Stad in Haarlem.
ANBI erkend, KvK inschrijfnr 34300579.

UITNODIGING
Zondag 9 oktober 
Samenkomst Geloven in de Stad
Voor alle kerken en christenen

Tijd: 10.00 uur
Waar: Kennemer Sportcenter Haarlem 

Dit jaar was Sonrise Heemstede helemaal anders, en aan 
de andere kant ook weer niet. De belangrijkste verande-
ring was dat we geen sportteam hadden om het program-
ma te draaien, maar dat de verantwoordelijkheid in han-
den was van een team bestaande uit verschillende gezin-
nen plus een aantal super enthousiaste ‘junior-sporters’. 

Op maandag telden we rond de 55 kinderen, maar naar-
mate de week vorderde werden het er wat minder. Het 
was ook zo warm! Verder was de locatie en aankleding 
weer als vanouds: gezellig aangeklede partytenten en 
voetbal- en volleybalveldjes op nog steeds dezelfde super 
-toffe plek. 

Er werd gevoetbald, gehockeyd, gevolleybald en heel veel 
geknutseld met de kinderen. En op de meest hete dagen 
werd er flink met water gegooid. 
Ook werden er elke dag een aantal sketches opgevoerd. 
Op donderdag speelde een aantal kinderen met plezier 
de sketch nog eens na. Een sporter zei dat het wat haar 
betreft nog wel een paar dagen door mocht gaan. 
Kortom, het was een stralende week en de Petrakerkers 
zijn supertrots op hun mooie sportteam!

DE ALPHA 
EVENT 2016  
In het najaar 2016 doet Haarlem mee met het landelij-
ke Alpha-event.

Vanaf 9 oktober 2016
Tien weken lang
plus één weekend 

tegelijk op 8 plekken in de stad 
plus 
youth alpha
studenten alpha 
business alpha 

kennismaken met het 
christelijk geloof 

Meer weten? 
/www.alphanederland.org/
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Maryam is 17 jaar en doet dit jaar voor 
het eerst mee als sporter. Ze studeert 
SPH in Ede, woont in Spaarndam en 
in een studentenhuis in Ede. “Ik heb 
altijd iets met God gehad. Maar sinds 
ik twee jaar geleden ben gedoopt, 
ben ik serieuzer naar mijn toekomst 
met God gaan kijken. Het was soms 
lastig vol te houden. De wereld trok 
ook aan mij en dan stelde ik mezelf 
weer teleur als ik daarin mee ging. Ik 
merk dat hoe meer ik volhoud God te 
zoeken, hoe meer God laat zien wat 
Zijn toekomstplan voor mij is. 
De afgelopen week heb ik echt ge-
merkt dat God aanwezig was. Dat 
merkte ik aan de manier waarop de 
mensen met elkaar omgingen: vrien-
delijk, liefdevol en met oog voor el-
kaar. We hebben heel veel lol gehad.”

Rima (10) en Mashid (11) zijn bes-
te vriendinnen sinds hun geboorte. 
Mashid woont in Schalkwijk, maar 
haar oma woont in het Rozenprieel. 
Toen ze drie jaar was ging ze een keer 
met haar oma boodschappen doen. 
Toen ze langs het buurthuis liepen 
zagen ze allemaal mensen die lol za-
ten te maken en ze besloten een kijk-
je te nemen. Sindsdien is ze niet meer 
weg te slaan bij Sonrise.
Toen Mashid een jaar of zeven was, 
viel ze op het plein in een put waar-
van het deksel open stond. Rima was 
op dat moment druk bezig met Rosa 
en hoorde het hulpgeroep van haar 
vriendin niet. Gelukkig wist Mashid 

zichzelf uit de put te hijsen.  
Mashid: “Ik vind het wel normaal dat 
ze ook over God vertellen. Het is leuk 
om mee te doen, we gaan ook bid-
den. Leuk en fantastisch! Ik geloof 
ook in God.”

TOPS VAN DE WEEK  
Een van de sporters bad of God bij de 
kinderen vragen wilde aanmoedigen. 
‘s Middags kwam er een meisje naar 
deze sporter toe: “Ik begrijp het kruis 
maar voor de helft, wil je het me ver-
der uitleggen?”

En een aantal kinderen gaf aan op 
zondagmorgen bij de viering in het 
Rozenprieel te willen zijn. 

QUOTES  
“Bidden werkt!” (De kinderen baden 
zelf voor beterschap voor Bas en Bas 
kwam weer op het plein.)
“Waar kan ik een Bijbel kopen?”
“Waarom is er geen superwoman 
voor jongens?” 

ONS VERLANGEN
Dat er in de jongeren geïnvesteerd 
blijft worden; dat hebben ze nodig. 
Dat de houding van de ouders in po-
sitieve zin mag veranderen. En dat de 
thuissituatie voor sommige jongeren 
beter mag worden.
En wijsheid voor ons bij het beant-
woorden van hun vragen.
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Het Nieuw Guineaplein werd onder-
steund door een team uit Ierland. En-
kele reacties van hen
 “Sonrise has been a great experience 
for me. It is very creative what they’re 
doing in Haarlem! It’s amazing to see 
kids just get involved with what is in 
the sports camp and what God has in 
store for the kids too! God is doing 
mighty works in Haarlem and I can’t 
wait to hear what God is going to do 
to these very special children!!” 
Kiara Corcoran 

“Sonrise has been an experience that 
I am not going to forget. It is a won-
derful ministry throughout Haarlem. 
One experience I had, was with a 
little girl. She spoke only Dutch, so 
I had the help of a translator. By the 
end of the evening we were playing 
games together like we both spoke 
the same language! I got to tell her 
just how much Jesus loved her, and 
that I came from Ireland just to tell 

her that. God has been so good to us 
while we were here and it something 
I would love to be a part of again.” 
Kiara Lynskey 

“I love the idea behind Sonrise. It 
was much easier to speak with the 
children and youth after we have had 
a few games of basketball or table 
tennis, and especially after the water 
fights. I’m not a sporty person myself, 
but I found it easy to jump in and play 
a few games here and there. I liked 
how all the different teams worked so 
well together and the unity was great. 
For me, I was mainly involved with 
basketball, but also with the sumo 
wrestling even though I don’t know 
how these children could get into 
big, heavy suits in really hot weather. 
Through playing table tennis I was 
able to give my testimony to a group 
of muslim children with the help of a 
local church leader. “  
Shane Heaphy

“Tussen alle narigheid op tv, het ver-
driet en de onmacht in de kranten, 
hebben we vandaag weer mogen 
genieten van gezelligheid, liefde, res-
pect en verbroedering. Niet wij-zij, 
maar samen! Samen eten, knutselen, 
schminken, voetballen, waterballon 
gevechten, ervaringen delen, mis-
schien ook wel verdriet, samen bid-
den, elkaar bemoedigen en opbou-
wen. Op een bankje, in ‘de huiska-
mer’ op het plein. Gewoon even geen 
oorlog, geen verdriet, maar gewoon 
samen zijn. #dankbaar“
Bianca op Facebook
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Het was warm, kalm en prachtig. Er was vrede, maar voor-
al heel veel plezier. We kregen het meteen op de eerste 
dag te horen: dat het echt heel gaaf was en dat het nog 
mooier was dan verwacht! Bijzonder was het dat er al ge-
lijk serieuze gesprekken op gang kwamen en dat we zelfs 
al mochten bidden met een aantal jongeren. Dit gaf het 
begin van de week een hele bijzondere lading en ook veel 
hoop voor de rest! 
 
Dag 3 was een schot in de roos. Op de jongensavond 
speelden we ‘archery tag’, een Paintball-achtig spel waar-
bij je met een pijl en boog een doel moet bereiken. De jon-
gens schoten erop los en ook de moeders op het terrasje 
werden erbij betrokken! Aan de hand van het schieten met 
pijlen werd er verteld over Joas, die op God moest ver-
trouwen en met een pijl op de grond moest slaan. Hiervan 
kwamen kleine gesprekjes over geloof en zelfs over God 
én Allah… Mooi om te zien dat iedereen zo bezig is met 
geloof. Los van het sporten ging ook een klein groepje 
apart zitten om echt door te praten over het geloof. Dat 
was pas een schot in de roos!

’s Avonds tijdens de Eat & Meet waren er maar liefst 200 
mensen! Het is mooi om te zien dat wij als gemeente sa-
men met de mensen uit de wijk konden eten. Zelfs twee 
politieagenten schoven aan. Dat smaakt zeker naar meer!

Bijzonder was dat er gisteren een meisje bij Girlsnight 
meer over het geloof wilde weten. We vroegen haar van-
daag mee te helpen met A-team. Erg leuk om zo direct en 
‘praktisch’ kennis te maken met de jongeren uit onze kerk 
(en kinderen die op bezoek waren).

MOOIE QUOTES
“When you are going through rough times and you won-
der where God is, remember the teacher is always quiet 
during a test.”
“Waarom is iedereen zo aardig hier?”

ONS VERLANGEN
We merken dat er in Hoofddorp steeds meer blijvende re-
laties ontstaan. We willen daarom vanuit Sonrise het hele 
jaar door sport aan gaan bieden aan jongeren. Er is nu een 
vaste groep jongeren die om de zondag na de kerkdienst 
anderhalf tot twee uur willen gaan sporten. Dit willen we 
het hele jaar continueren. Zo willen we een sportcom-
munity bouwen. Daarnaast komt er waarschijnlijk ook een 
bootcamp voor meiden; ook daar is inmiddels een vaste 
groep ontstaan. Zo hopen we te werken aan langdurige 
relaties om zo de liefde van God aan de mensen te laten 
zien.
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“Gisteravond heb ik met mijn moeder filmpjes over Jezus 
gekeken op YouTube,” zei een van onze jonge bezoekers. 
Zijn moeder legt uit: “Hij bleef maar vragen stellen over 
Jezus. Toen zijn we gewoon maar eens op het internet 
gaan zoeken.”

Wat een feest was Sonrise weer! Enthousiast werden we 
maandag door de kinderen begroet toen we het veld op-
kwamen. Veel sporters deden vorig jaar ook mee en wa-
ren gelijk vertrouwd voor de kinderen. 

Dit jaar hebben we het ‘verrassingskleed’ geïntroduceerd 
na afloop van het Bijbelverhaal. Aan de hand van de ‘ver-
rassingen’ in de vakken op het kleed werden er leuke en 
boeiende gesprekken gevoerd met de kinderen en was er 
gelegenheid om met hen te bidden. We hadden verwacht 
dat ze dit misschien af zouden raffelen om snel weer te 
kunnen sporten, maar het tegendeel was waar! Ze vonden 
het heel fijn dat er zo met ze gesproken werd, en namen 
daar alle tijd voor!

In de avond werd er gesport met de tieners. Veel van de 
tieners die op de avonden kwamen, komen al jaren bij 
Sonrise. Ze weten dat er meer is, vinden het fijn dat wij er 
zijn, kunnen het niet geloven… maar komen toch steeds 
weer terug.
 
Het kratjes stapelen was natuurlijk erg in trek. Pannenkoe-
ken eten op woensdag vóór het familiespel is vaste prik. 
En daarna een speciaal meiden- en jongensprogramma. 
Hoewel er eerst met de jongens gevoetbald zou worden, 
werd er vanwege het warme weer een heerlijk waterspel 
met hen gedaan. Dit zorgde voor een hoop plezier!

De hele week stond het thema centraal ‘Echt waar’. We 
mogen erop vertrouwen dat God er altijd voor ons is. Een 
aantal kinderen mocht naar voren komen om zich ach-
terover te laten vallen terwijl er iemand van het team ach-
ter hen stond. “Durf jij je te laten vallen? Dan moet je wel 
vertrouwen dat ik er ben om je op te vangen. Zo is het 

eigenlijk ook met de Here God. Je moet erop vertrouwen, 
geloven, dat Hij er voor je is.” 

Donderdagavond is de week afgesloten met een buurt-
maaltijd. Heerlijke broodjes hamburger, hotdogs, salade 
en soep. Het themalied ‘Ben je groot of ben je klein, God 
houdt van jou’ werd luidkeels meegezongen door de kin-
deren! We blijven bidden dat deze heerlijke kinderen en 
buurtbewoners deze liefde ook gaan ervaren. 

Gelukkig zien we veel kinderen nog terug op de Kids-
place-activiteiten of op de jongens- en meidenavonden. 
En anders: hopelijk tot volgend jaar! 
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Een meisje dat dit jaar weer naar het 
Zaanenpark kwam, vertelde dat ze 
sinds dit jaar gelooft. Alle vorige jaren 
geloofde ze niet. Ook binnen haar 
gezin gelooft er niemand. Maar door 
Sonrise en de katholieke basisschool 
waar ze op zit is zij tot geloof geko-
men. 

Een moslimmeisje van negen jaar 
oud dat niet praten over een ander 
geloof. Ze mag ook niet in de kring 
staan, niet bidden, geen toneelstukje 
kijken, en toch komt ze iedere keer 
naar het veld. “Ze vraagt aan Jaco-
mijn: “Wat vindt u van IS?” Jacomijn: 
“Ik vind het heel erg wat ze doen. En 
ik denk ook niet dat het in de Ko-
ran staat dat ze dit moeten doen.” 
Ze vertelt aan Jacomijn dat ze thuis 
niet over IS mag praten. En dat haar 
ouders daar niet over praten. Daarna 
vertelt ze dat ze boos is op IS: ze ge-
bruiken onze naam. Maar het zijn ook 
maar mensen, zij kunnen ook fouten 
maken.” 
Het meisje gaf aan dat ze het fijn 

vond als Jacomijn alles zou opschrij-
ven. Jacomijn heeft dit meegenomen 
in gebed. De volgende dag komt het 
meisje terug naar dezelfde sporter en 
vertelt dat haar vader die avond in-
eens over IS gepraat heeft. Hij heeft 
haar er meer uitleg over gegeven. 

Een andere bezoeker van het park – 
laten we hem Jan noemen – komt 
iedere ochtend op een bankje zijn 
dagelijkse biertje drinken. Hij begint al 
vroeg met werken en daarom begint 
hij ook de dag wat vroeger met een 
biertje. Al vrij snel stapt Claudia op 
hem af om een gesprek met hem aan 
te gaan. Hij vertelt dat hij thuis gelo-
vig is opgevoed, maar dat het hem 
nooit echt heeft gegrepen. Hij ge-
niet van de dingen die wij doen voor 
de kinderen, houdt hele gesprekken 
over het weer en Haarlem. Hij is heel 
open, vriendelijk en beleefd. Hij zei: 
“Ik ga wel een keer met je mee naar 
een dienst.” Claudia greep meteen 
haar kans en nodigde hem direct 
uit voor de slotdienst in Pinksterge-

meente Immanuel. Hier reageerde hij 
enthousiast op. Dus we hopen hem 
daar weer te ontmoeten. 

Als je je afvraagt wat de impact is van 
een week Sonrise en elke eerste za-
terdag van de maand Sonrise-Plus? 
Verschillende buurtbewoners vertel-
len dat er vrede uitgaat van de Sonri-
se-locatie. De kinderen leren respect 
en geduld met elkaar. Blijkbaar valt 
dat de ouders op. Dan mag je ook 
aannemen dat de boodschap van het 
Evangelie sporen achterlaat! 
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’s Avonds was de vossenjacht. Altijd 
weer superleuk om de creatieve ver-
mommingen te bewonderen. Dit jaar 
hadden we onder andere bezoek van 
de Beatles, een stel dat op een bus 
naar Spanje aan het wachten was, 
twee Pokémon-vangers, drie vrolij-
ke clowns en zelfs een kerstman met 
een rollator! De kinderen moesten 
de vossen opsporen kregen dan een 
letter. Het woord dat gevormd moest 
worden was: zandkasteel. Iedereen 
had het goed! Toen werd er geloot 
welk groepje de prijsjes mocht heb-
ben. Het groepje van Sophie viel in 
de prijzen en won...waterpistooltjes. 
Dat kwam wel van pas met dit warme 
weer!

Na de vossenjacht ging de gezellig-
heid nog een tijd door. Bij de halfpipe 
en het basketbalveld hadden tieners 
zich verzameld en werd er nog een 
tijd gevoetbald en gechilled. Het was 
weer een mooie Sonrise-dag.

Ondanks de warmte was steeds aar-
dig druk op het veld. Niet alleen met 
kinderen, maar ook met ouderen. Zij 
konden genieten van een heerlijke 
high tea, terwijl de kinderen de keu-
ze hadden uit drie activiteiten: een 
blik-telefoon knutselen, voetballen 
of een drama-workshop. Alle drie erg 
leuk! En natuurlijk werd er weer ge-
schminkt. 
Leuk om te merken dat er gesprek-
ken ontstonden tussen mensen uit 
de wijk en gemeenteleden over wat 
Sonrise is. De sporters beeldden ook 
nog een bijbelverhaal uit. Het was 
een moderne versie (inclusief Poké-
mons en selfies) van het verhaal van 
de verlamde man die door zijn vier 
vrienden bij Jezus werd gebracht en 
werd genezen. De boodschap was: 
we moeten samenwerken, net zoals 
die vrienden. 

Bij de middagafsluiting vertelde Jo-
rijn over de lessen van het potlood: 1. 
God schrijft met het potlood (laat je 
leiden). 2. Een potlood moet scherp 
blijven (blijf leren en groeien). 3. Een 
potlood kun je uitgummen (zonden 

worden vergeven).
De avond was ook bijzonder. Joop 
Gottmers kwam een boksclinic ge-
ven en vertelde daarna zijn levens-
verhaal. Hij leefde in een wereld vol 
criminaliteit en drugs en kwam van 
daaruit tot geloof. Indrukwekkend!
“Ik vond het leuk om goede contac-
ten te hebben met de jongeren uit de 
buurt. Om 21.30 uur hadden we het 
gevoel dat we nog helemaal niet weg 
wilden gaan. Eigenlijk zouden we nog 
elke week met ze willen voetballen 
en praten, dan zou er echt iets kun-
nen groeien.” 
“Het was mooi om mee te maken dat 
kinderen zich aan mij gingen hech-
ten. Ik werd door kinderen enthou-
siast begroet. Het gaf mij het gevoel 
dat ik iets nuttigs had gedaan.” 
Een meisje van 7 jaar dankte God dat 
Hij ons op de aarde heeft gezet. 
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Maandagmiddag om precies 13.00 uur stond Danny (13) 
met een voetbal onder zijn rechterarm klaar op ’t Asfalt. 
Een uur later pas zou Sonrise beginnen. Inmiddels is het 
een traditie dat zijn ouders de eerste week van de zomer-
vakantie in Velserbroek blijven. Deze Sonrise-fan wacht 
een week vol plezier. 

Zo enthousiast als Danny was, zo gespannen waren de 
sporters. Sommigen zagen er tegenop om bekenden te-
gen te komen, anderen waren niet gewend om over het 
geloof te praten. De teamleiders hadden naast de uitda-
ging om het plein in goede banen te leiden, ook de uitda-
ging om de vijf welopgevoede nieuwe teamleden uit hun 
veilige gareel te halen. Tegenstrijdige belangen. 

Na het uitzingen van een zegen vanaf de Haarlemse voet-
baltribune over het in het verlengde gelegen Velserbroek, 
kon het team, geladen met zegen, de conferentie verlaten 
om te gaan zaaien op het plein. Ik moet dan toch denken 
aan de gelijkenis van de zaaier (die niet helemaal opgaat 
voor ’t Asfalt). 

Danny wil geen minuut missen van Sonrise. “Het is echt 
uniek, het is hier altijd gezellig en het is gratis”, gniffelt de 
jonge Nederlander. Vrienden van Danny, Nilesh (15) en 
Nordin (14), vinden de gesprekken in groepjes over de to-
neelstukjes vernieuwend. Zo wordt gesproken over zon-
de en liefde. “Je gaat erover nadenken” en “Ik ben geen 
christen, maar ik geloof wel dat er een God bestaat, zeker 
door de verhalen die hier worden verteld”. Ze sluiten af 
met: “We horen het nu voor het eerst. Dit is anders dan 
wanneer iemand het voorleest uit een boek wat je niet 
gelooft.” 

Naast het bouwen van relaties met de jongeren, waarin de 
ervaren teamleiders voorgingen, lukt het de nieuwe team-

leden om uit hun vertrouwde gareel te stappen. Zo eisen 
de nieuwelingen het voetbalveld op en draaien ze daar 
zonder moeite een succesvol programma. “Eerst zag ik er 
tegenop bekenden tegen te komen, maar iedereen vindt 
Sonrise zo leuk dat het nu niks meer uit maakt.” 

Al deze mooie ervaringen zijn te danken aan de inzet van 
het Bamm-team Velserbroek, de twee teamleiders en aan 
de organisatorische kracht van het wijkteam. Alles was tot 
in de puntjes uitgedacht waardoor het team zich kon fo-
cussen op de wijk. Waaide er ergens toch een tent weg, 
dan was er wel een bezoeker die even bijsprong. Boven-
al zijn wij, het sportteam en het wijkteam, God dankbaar 
voor alle inzet van de betrokken, de dankbaarheid en lief-
de vanuit de wijk en de relaties die met hen zijn gelegd. 
Rick, een van de teamleiders, zal hier het komende jaar 
mee verder gaan. Hij zal dan veel in de wijk te vinden zijn 
om verder aan relaties te bouwen en Gods liefde op deze 
plek kenbaar te maken. 

Tot slot hopen we er volgend jaar weer te zijn. Of zoals 
Danny het zegt: “Volgend jaar sowiêêêwso weer!” 
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MAANDAG
In de pauze vertelde sporter Romina over de kleur van 
vandaag: GOUD. Het verhaal wat daarbij hoorde was de 
schepping. Eerst was de aarde kaal en het whiteboard 
leeg. God maakte de zee en een kind tekende het water. 
God maakte het gras, de sterren, de bloemen en de bo-
men en één voor één werd het op het whiteboard gete-
kend. Toen kwamen de vissen, de vogels en de dieren op 
het land, en natuurlijk Adam en Eva. De mensen kregen als 
opdracht om goed voor de schepping te zorgen.
In kleine groepjes gingen de sporters in gesprek met de 
kinderen. Wat vind jij het mooiste van de schepping? Hoe 
kunnen we goed voor de schepping zorgen? De kinderen 
waren heel serieus en dachten goed na. Even later was 
er weer veel geschreeuw op het plein, en was een heuse 
waterestafette gaande!

DE TOPS VAN DEZE WEEK
Na de buurtmaaltijd had sporter Klaas-Jan een bijzonder 
gesprek met de meest irritante jongen van het hele plein. 
Het hele team zat zich te irriteren aan de rottigheid die 
deze jongen aan het uithalen was. Ineens vroeg hij wat 
we in de kerk deden en of hij ook een keer mocht kijken. 
Hij vroeg ook wat er in de bijbel stond en hoe het nu pre-
cies zat met de geboorte van Jezus. Hij was heel serieus 
maar tegelijkertijd zat hij ook te schelden en ballen weg 
te trappen. Klaas-Jan sprak hem daarop aan en de jongen 
zei dat hij God om vergeving zou vragen. “Mag ik morgen 
nog een keer met je praten?” vroeg hij daarna. Het kan 
alleen maar door God zijn dat deze jongen die we al zo 
vaak weg hadden willen sturen van het plein met zulke 
vragen bij ons komt.

QUOTES
Moeder van een kind: “Mijn dochter kwam de afgelopen 
twee dagen zo blij thuis nadat ze hier geweest was, ik ben 
zo blij dat jullie dit doen.”
Nigeriaanse Sporter (uit ons Sonriseteam): “I’m amazed 
to see Moslimchildren come to an event of a church. In 
Nigeria Moslim childeren will never come to an event or-
ganized by the church.”



11

Mooi om te zien is dat  een aan-
tal buurtbewoners het terrein voor de 
kerk heeft gevonden voor een kopje 
koffie en een praatje. Het afgelopen 
jaar werd deze trend al ingezet en dit 
jaar lijkt het door te zetten. De buurt-
bewoners lijken dankbaar voor de 
aandacht die we hun kinderen willen 
geven. Zo wordt Sonrise steeds meer 
een activiteit voor de buurt. Dit geeft 
ons genoeg motivatie om het project 
voort te zetten!

Sonrise ging in Beverwijk dit jaar ge-
woon verder waar het vorig jaar ge-
stopt is. En dat vinden wij bijzonder, 
want het halve sportteam was nieuw. 
De teamleiders, die vorig jaar in op-
leiding waren, gingen verder met 
leiding geven alsof ze er alleen een 

weekendje tussenuit waren geweest. 
De nieuwe teamleden moesten er 
even in komen tijdens de conferentie, 
maar tijdens de week leek het alsof ze 
jaren Sonrise-ervaring meebrachten. 

Maar het belangrijkste wat verder 
ging was de interactie met de buurt. 
Dit was het vijfde jaar dat we actief 
zijn op de veldjes naast de Immanu-
elkerk. De eerste jaren was het zoe-
ken; er kwam een behoorlijk aantal 
kinderen, maar daar bleef het vaak 
ook bij. De ouders en buurtbewoners 
bleven op een afstandje staan kijken. 
Vorig jaar was dit ineens anders: af 
en toe kwam een buurtbewoner een 
kopje koffie halen en een praatje ma-
ken bij de koffietafel. 

En dit jaar ging het verder: de klein-
tjes hadden lol aan de knutseltafel, 
de moeders zaten erbij, of dronken 
koffie aan de koffietafel. Ze stonden 
open voor gesprekjes. Ze leken ons 
te herkennen en te waarderen. En als 
klap op de vuurpijl stond er donder-
dagavond bij de buurtbarbecue in-
eens een halal-barbecue van iemand 
uit de buurt te roken naast onze ‘ge-
wone’ barbecues! Mooi om de dank-
baarheid te zien, dat wij rekening 
willen houden met hun wensen. En 
mooi om te zien dat Sonrise steeds 
meer iets van de buurt wordt! 

Genoeg redenen dus om door te 
gaan. Het is nog niet klaar. Gods 
werk in de wijk gaat door! #supervet 
#waanzin

QUOTES: 
Sporter: “Thomas, ik ken jou ergens 
van!” 
Thomas: “Ja, van Thomas de trein 
zeker!” 

Uitleg van het armbandje met de kra-
len van het evangelie: 
“Groen staat voor de natuur, zwart 
voor alle slechte dingen, rood voor 
liefde en bij wit gaan we barbecue-
en!” 

Sporter: “Ga jij weleens naar de kerk?” 
Kind: “Nee, er gaan niet zoveel men-
sen dood bij ons in de familie.” 

Jongere over zijn tattoo: 
“Deze tatoeage staat voor geloof, 
hoop en liefde; dat is iets typisch In-
disch…” (waarop een sporter inhaakte 
door de bijbel even open te slaan) 
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Voor de eerste keer organiseerden we de voorberei-
dingsconferentie voor Sonrise in samenwerking met 
Athletes in Action (AiA). De doelen die we ons vooraf 
stelden – vernieuwing, verfrissing en een kwaliteits- 
impuls – hebben we bereikt. Teamcoaches Arjo en Mar-
ja blikken terug op een bijzondere en goede tijd.

Arjo: “Ik vond het super waardevol om de conferentie te 
doen samen met AiA. Wat is het gaaf om met twee hon-
derd sporters te zingen, te bidden en clinics te volgen! 
En niet alleen de kwantiteit sprak me aan, ook de kwali-
teit. AiA heeft al heel wat jaar ervaring en dat zie je terug 
in alle activiteiten. Gave sprekers, zeer goede clinics en 
allerlei teambuildingactiviteiten als archery tag, bubbel 
voetbal, obstacle run, escape rooms en water pong (als 
iets je totaal onbekend voorkomt moet je het maar eens 
googelen).”

Marja: “Het was zo gaaf om te mogen samenwerken 
met AIA. Wat een mooie beweging is dat en wat een 
inzet! Tof om zo samen te mogen bouwen aan Gods ko-
ninkrijk. De woensdag van de conferentie, de dag waarin 
de teamleiders werden voorbereid, was erg goed. Dat 
moeten we nooit meer anders willen. Ik heb gelachen 

om alle spellen tijdens de conferentie en genoten van 
de inzet en stiptheid van de teams. Kickball op de zater-
dagochtend was een hoogtepunt: de competitiviteit van 
de sporters kwam naar boven. Discussies met de spellei-
ders, maar teambuildend en ontspannen was het zeker.”

Niet alleen de samenwerking met AiA was dit jaar nieuw. 
We mochten ook gebruik maken van het terrein van 
Haarlem-Kennemerland. Dit was mogelijk gemaakt 
door Henk Jansma, de voorzitter van de club. 
Arjo: “Ook de samenwerking met het Haarlem-stadion 
was super. Geen half uur meer lopen naar een sport- 
terrein, maar gelijk je tent uitstappen en een balletje 
kunnen trappen. Alles was in de buurt en dat scheelde 
veel tijd en energie. Het mooie weer werkte ook goed 
mee om er een geweldige conferentie van te maken.” 

Elke ochtend werd er op de tribune een ochtendpraise 
gehouden. Een heel aantal mensen die betrokken zijn 
bij de kerk en die in de buurt rond het stadion wonen, 
kwamen melden dat ze heerlijk konden meegenieten 
van deze mooie praise. 
Zoals de AiA-yell klinkt: “Voor de Koning! Amen!”

VOORBEREIDINGSCONFERENTIE: EEN FEEST! 
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