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GIDS 2020
GIDS – Geloven in de Stad, de
beweging van onze gezamenlijke
kerken – draait inmiddels al tien
jaar lang. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar hoe blij we ook
zijn met het huidige werk, treft ons
ook de onrust: is dit het dan? Is het
de bedoeling dat we als kerken
‘gewoon’ doorgaan met het organiseren van activiteiten als Sonrise,
de kerstmissie, gebedsweek, Linkz!,
en dergelijke? Echt heel zinvol en
zegenrijk, maar bereiken we op die
manier wat we hopen en bidden:
dat Haarlem en omstreken Jezus
Christus leert kennen?
Beelden
De afgelopen maanden zijn de stuurgroep, voorgangers, kerkenraden
en oudstenraden van Geloven in de
Stad een intensief proces van gebed
en gesprek doorgegaan. Tijdens dit
proces zagen we beelden van een
andere manier van samen kerk-zijn in
deze stad. Het beeld van één hemel
waaraan allemaal kleinere en grotere
sterren licht uitstralen. Het beeld van
allerlei verschillende schepen die samen
één vloot vormen. Het beeld van één
lichaam waarin elk lid een eigen functie
en taak heeft.
Als GIDS 2020 iets is, is het een andere
manier van kerk-zijn in Haarlem en
omstreken. Het uitgangspunt is niet de
eigen gemeente, maar het geheel, de
ene kerk van Jezus Christus. Niet ieder
voor zich, maar een diep besef van
samen werkelijk één te zijn in Hem. We
zijn niet alleen lid van gemeente A of
B, maar ook deel van het ene lichaam
van Christus te Haarlem. Daarbij wordt
het unieke en eigene van de eigen
gemeente niet vergeten, maar gezien
als iets kostbaars waar Haarlem als
geheel bij gebaat is en mee gediend
kan worden.

Nieuwe mogelijkheden
Maar GIDS 2020 houdt meer in dan
dat kerken ontdekken hoe ze met hun
kracht anderen kunnen dienen. En
dat ze ontdekken wat ze niet in hun
pakket hoeven te hebben, omdat
anderen daarin voorzien. Het gaat ook
om ruimte bieden aan gemeenteleden
waardoor nieuwe missionaire mogelijkheden kunnen ontstaan. Eén van de
pijnlijkste gevolgen van de kerkelijke
verdeeldheid is, dat christenen in de
buurt elkaar vaak niet kennen. En als
we dat wel doen crossen we iedere
zondag allerlei kanten op om naar onze
eigen gemeente te gaan. Daarmee
bouwen ze die gemeente en dat is
goed allicht, maar wat beteken je
zo voor de eigen buurt? Waar christenen elkaar leren zien als deel van het
Ene Lichaam, worden verbindingen op
het meest kleinschalige niveau mogelijk, dat van de buurt!

buurt tot zegen te zijn. En daar door
hun gemeente in aangemoedigd
worden!
Maar GIDS 2020 zou ook iets anders
kunnen zijn, iets wat we niet voorzien,
nog weer verrassender!

GIDS 2020 kan dus betekenen dat
christenen uit verschillende kerken
naar wegen zoeken om samen de

Jan Mudde
Voorganger Wilhelminakerk en lid van
stuurgroep Geloven in de Stad

Proces
Het gaat vooralsnog niet om concrete
doelen of actiepunten. GIDS 2020 is
nog volop in ontwikkeling; het is meer
een droom dan een blauwdruk, meer
een geloofsstap dan een beleidsstuk.
Als voorgangers, als gemeenten, als
volgelingen van Jezus’ zijn we samen
in een proces. Zondag 21 april – onze
samenkomst in het Kennemer Sportcenter – is een nieuwe stap in dat
proces. We geloven dat de Geest ons
hierin leidt en dat Jezus van ons vraagt
samen in geloof een stap te zetten: tijd
om verder te trekken… onze voeten op
het water!
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Op zoek naar geloofshelden
‘Sonrise moet geen doel op zich zijn,
maar een middel’, is wat er dit jaar
sterk klinkt binnen de kerken die begonnen zijn aan Sonrise 2013. Natuurlijk is dat zo – dat vinden we allemaal
– maar hoe breng je dit in de praktijk
als je al een aantal jaar met één en
hetzelfde draaiboek werkt?
Om Sonrise echt een middel te laten
zijn dat God kan gebruiken om zijn
Koninkrijk zichtbaar te maken, hebben
we geloofshelden nodig. Gewoon, alledaagse mensen, jong en oud, die een
verschil willen maken in het leven van
kinderen, tieners en hun ouders. Mensen met geloof, passie en op zoek naar
Gods hart. Geloofshelden die met de
talenten en de gaven die God gegeven
heeft, invulling willen geven aan hun
leven als christen. Sonrise 2013 kan

voor jou een middel zijn om Jezus te
delen met anderen.
Is het je trouwens opgevallen dat
geloofshelden als Noach, Abraham,
Jakob, Gideon, Simson, en David hele
gewone mensen waren? Door hun
geloof stegen ze uit boven hun eigen
zwakheid en kregen ze wat God hen
had beloofd! Doe je ook (weer) mee
dit jaar?

Sonrise 2013
Conferentie voor alle deelnemers:
3 t/m 6 juli 2013
Startdienst: 7 juli 2013
Actieweek: 8 t/m 12 juli 2013
Feestelijke afsluiting: 13 juli 2013

Help, ik ben een man!
Moet je nu als man stoer zijn of juist
soft? Vraag jij je dat ook wel eens af?
Dan ben je niet de enige! Veel mannen worstelen met hun identiteit. Als
je antwoord wilt op vragen als: ‘Hoe
zit ik nu eigenlijk in elkaar?’ en ‘Wat is
Gods plan met mij als man?’, dan is dit
boek van Jan Pool echt iets voor jou.
Een van de grootste uitdagingen voor
de hedendaagse man is het herontdekken van zijn rol. Hoe kun je als man
met daadkracht én gevoeligheid jouw
unieke plek innemen in de wereld van
je gezin, werk en samenleving?
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Jan Pool vertelt de dingen op zijn eigen
openhartige en kwetsbare manier en
schuwt ook een onderwerp als seksualiteit niet. Verder komen onderwerpen
aan bod als: het ontwikkelen van een
gezonde mannelijke identiteit, waarom
mannen en vrouwen zo veel verschillen,
de ontwikkelingsfasen tijdens de puberteit en midlifecrisis, het combineren van
de verschillende rollen die jij als man
geacht wordt te vervullen en het effect
van een hechte relatie met God.

Gezocht:
flitsende types
Ben je beeldend ingesteld? Houd je
van foto’s maken of filmen? Zou je
ons willen helpen in het bewaren van
belangrijke momenten voor de kerken
van Haarlem? We zijn namelijk op zoek
naar een aantal flitsende vrijwilligers
die af en toe activiteiten vast zou willen
leggen op beeld. Denk aan activiteiten
als de gezamenlijke dienst op 21 april,
GoingDeep, Voorgangerslunches en
Sonrise. Als een aantal mensen zich
meldt, hopen we dat we een leuk
clubje bij elkaar hebben met passie
voor fotograferen en/of filmen, die
elkaar per activiteit kunnen afwisselen.
Klik je met deze oproep? Leuk! Stuur
dan een mailtje naar
redactie@gelovenindestad.nl.
We horen graag van je.

IBAN
Iedereen in Nederland krijgt een nieuw
banknummer, een Europees banknummer. Dit geldt ook voor Geloven in de
Stad. Onze nieuwe rekeningnummers
zijn:
ING Rekeningnummer: 655098550
IBAN: NL48INGB0655098550
BIC: INGBNL2A
Dit is het nieuwe nummer van Steun
mensen in Beweging:
IBAN: NL89INGB0004226939

Het boek ‘Help, ik ben een man’ is
vooral voor mannen geschreven, maar
zal ook vrouwen helpen te begrijpen
hoe mannen in elkaar zitten.
Prijs: €15,95. Verkrijgbaar bij de
Bijbel-In, Gasthuisvest 17a, of bestel
via www.bijbelin.nl (boven €10,- geen
verzendkosten!).

Elke zondag is weer feest bij re:connect! Het blijft druk en iedere week zijn er weer nieuwe gezichten en ook nieuwe mensen
die zich willen ‘aansluiten’.

Een nieuwe kerk in Haarlem

re:connect

Een nieuwe kerk in Haarlem! Vanaf februari 2013 komt re:connect iedere
zondag samen in de Philharmonie in Haarlem. Wat begon met bijbelstudieavonden aan huis, is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een samenkomst op zondag. De ingrediënten van de dienst zijn: muziek, gebed, een
overdenking en samenzijn.
“Een paar weken geleden bezocht een
nieuw gezin met twee kids, beiden 10
jaar, voor het eerst onze samenkomst.
Na afloop kwamen ze naar me toe en
zeiden ze: ‘We hebben eindelijk een
leuke kerk gevonden!’ Waarna hun
ouders zeiden: ‘We denken dat we
vaker gaan komen.’ Hoe leuk is dat?”
vertelt Gilbert Thera, één van de initiatiefnemers, blij. “Dat is waar we naar

streven. Het gaat erom dat mensen
zich ergens thuis voelen en zich geliefd
voelen door God en de andere mensen
die er zijn. Dat geeft een veilige basis
en omgeving voor mensen om vrienden
mee te nemen.”
Ben je benieuwd naar meer informatie
over samenkomst, tijden, locaties en
meer? www.reconnect.cc

De ‘droomkerk’ van
re:connect
Wij dromen van een kerk in Haarlem waar mensen (re)connecten met
God en met elkaar.
Wij geloven in een kerk in Haarlem
die groot genoeg is om impact te
hebben op de stad en klein genoeg
wil zijn om mensen een veilige en
geborgen plek te bieden.
Wij geloven in de kracht van de
massa om anderen te kunnen helpen, maar we geloven ook zeker in
het connecten met het individu.
Wij dromen van een kerk in
Haarlem die niet alleen gelooft in
de God van genezing, doorbraak en
herstel, maar die God ook als Vader
introduceert in haar stad. De God
die houdt van iedereen, ook van
hen die denken Hem niet nodig te
hebben.
Wij dromen van een kerk waar
we geloven in God en in elkaar.
Waar talent geplant wordt en kan
uitgroeien tot een sterke boom. Een
boom die bescherming kan bieden
aan mensen die willen schuilen als
het regent of die willen rusten in de
schaduw.
Wij dromen van een kerk in
Haarlem die God bekend en gewild
maakt in haar stad.
En wij hopen en geloven dat wij
op een dag zo’n kerk kunnen zijn.
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GIDS 2020: Het is tijd
Je las er al over op de voorpagina: GIDS 2020. Ofwel, hoe ziet de kerk in Haarlem en omstreken eruit in 2020?
Het afgelopen halfjaar zijn de kerken van Geloven in de Stad met elkaar in gesprek over de toekomst van onze
samenwerking. Gaan we met elkaar verder omdat we dat ooit tien jaar geleden afgesproken hebben, of hebben we een gezamenlijke roeping voor onze stad? En zo ja, welk commitment willen wij samen aangaan voor de
komende jaren? In de afgelopen maanden waren er gesprekken met alle kerkenraden en oudsten, en er waren
bijeenkomsten voor voorgangers en later ook alle kerkenraden en oudstenraden. Op deze pagina’s geven we
een blik achter de schermen van GIDS 2020. Verwacht geen eenduidig verhaal; het zijn meer gedachten, hoop,
teksten en beelden die op deze dagen naar voren zijn gekomen.
Vertrekpunt
We zijn ons bewust dat we bevoorrecht zijn. Daar zijn we dankbaar voor.
We leven in een unieke periode van de
kerkgeschiedenis van Haarlem. Er is een
openheid tussen christenen die bijzonder is, en er is een geestelijke ruimte
om als kerken de liefde en het leven
van Jezus Christus samen te delen met
de mensen om ons heen. Maar we zijn
nog niet waar we wezen willen! De
mensen buiten de kerk merken nog
veel te weinig van de kerk, van het
Koninkrijk van God.
Die kerk, dat zijn we samen. Géén van
onze gemeentes is in staat om zonder
de anderen deze roeping te vervullen.
Samen mogen we Kerk zijn. Dat is
wat we in Haarlem Geloven in de Stad
hebben genoemd. In alle veelkleurigheid zoals God ons verschillend heeft
gemaakt, net als de mensen in de stad.
“Traditie is het doorgeven van het
vuur; niet het aanbidden van de as”
Het is tijd om verder te trekken! God
zegt dat in Deuteronomium 1: 6-8
tegen Zijn volk en nu tegen ons. Niet
tevreden waar we nu zijn. Hij heeft een
doel verderop voor ons.
Missie van de Kerk
God heeft een missie! Precies: niet de
kerk heeft een missie, maar God heeft
een missie. Hij heeft een Kerk nodig
om Zijn missie te volbrengen. Daarmee
is deze kerk de hoop voor de wereld.
Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar
omdat de problemen van onze stad
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Zo willen we samen kerk zijn:
de Kerk die steeds meer zichtbaar
wordt samen als één Lichaam
in een veelkleurige variatie
overal in de stad

ten diepste niet op te lossen zijn door
overheidsmaatregelen, beter onderwijs,
betere voorlichting en dergelijke; hoe
belangrijk dat ook kan zijn. Wat we
nodig hebben is een verandering van
onze harten. En die Hoop biedt het
evangelie van Jezus Christus. De kerk is
de rentmeester van die boodschap van
Hoop. Die bediening van Hoop is aan
Zijn kerk toevertrouwd; aan ons dus.
De kerk als een vloot
Als we dromen, dromen we van de
Kerk als een vloot: een verzameling
grote en kleine schepen – de grote
kunnen veel vervoeren, maar zijn log
en kunnen niet overal komen. De
kleinere zijn wendbaarder en kunnen
overal aanleggen. Er zijn snelle en trage

schepen, modernere en klassiekere. En
zo meer. Dit kunnen kerken, gemeentes zijn – bestaande en nieuwe – of
gezamenlijke initiatieven: denk aan
Alpha-groepen, kinderclubs, huwelijkscursussen, huizen van licht, meidengroepen en nog veel meer. Eigenlijk
alle plekken waar we als christenen uit
allerlei kerken samen relaties bouwen
met mensen en groepen in de stad, om
zo ons leven te delen, en het Leven dat
we in Christus ontvangen hebben, door
te geven.
Urgent
Tijdens de retraite werden de voorgangers getroffen door de profetie van
Haggaï, waarin opgeroepen wordt om
samen te bouwen aan het huis van

Desmond Tutu: Droom je dromen….!
“Trek je niets aan van het cynisme van ons oudjes. Laat je niet intimideren door het succes van
anderen.
Voor je het weet, ben je volwassen en vergeet je je
dromen.
Want God heeft een plan voor jou …”

om verder te trekken!
God. Niet alleen bezig zijn met je eigen
kerk of groep, maar samen werken aan
zijn Koninkrijk. In Haggai 1: 5-10 zegt
de Heer: “Maar is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis
nog een ruïne is!” We moeten meer in
gezamenlijkheid onze prioriteiten (Gods
prioriteiten) zoeken en uitvoeren.
Niet meer maar anders
Als we ons deel in de missie van God
willen volbrengen, als we merken dat
de Kerk nog niet die impact heeft waar
we naar verlangen, als we zulke overvolle agenda’s en superdrukke levens
hebben – dan moeten we niet méér
gaan doen, maar zullen we moeten
zoeken om anders kerk te zijn.
Gewoontes gaan vanzelf
Maar hoe word je nu meer missionair,
meer aanstekelijk over het geloof?
Verandering gaat helaas nooit vanzelf; gewoontes gaan vanzelf! Voor
het bereiken van verandering moet je
bewuste keuzes maken, stappen zetten, volhouden, elkaar ondersteunen,
gericht aandacht geven. Want: dat wat
je aandacht geeft, groeit!
Loslaten
Zijn wij bereid onze vormen, structuren,
gewoontes ter discussie te stellen, of
misschien wel los te laten?
Zodat God ons een nieuwe richting
kan wijzen? Dat zal soms een pijnlijk
of moeilijk proces zijn. Want ‘loslaten’
gaat nooit over onbenullige dingen,
maar altijd om gewoontes of activiteiten die we belangrijk vinden. Maar
is ook dat niet ‘ons kruis opnemen’?

“Hoeveel kerken en geloofsgemeenschappen ik ook bezoek, mijn
conclusie is steeds weer dezelfde:
daar waar kerken krampachtig
kerk zijn, maar de kernboodschap
op losse schroeven komt te staan,
is krimp en stagnatie. En ook het
omgekeerde: daar waar kerken
zich niet vastklampen aan de vorm,
maar wel aan de inhoud, is groei.”
Monique Samuel
(blogger, kerkzoeker)

Zoals Franciscus I, de nieuwe paus,
treffend zei: “Wanneer wij zonder
het Kruis op weg gaan, wanneer wij
zonder het Kruis bouwen en wanneer
wij een Christus zonder Kruis belijden,
dan zijn we geen discipelen van de
Heer. Dan zijn we werelds, dan zijn
we bisschoppen, priesters, kardinalen,
Pausen, maar geen discipelen van de
Heer.”

trouwen, elkaar kennen, openheid.”
“We moeten met onze verhalen
over God het geklets bij debronnen
overstemmen. (Rechters 5:11).”
“Het is menens: neem land in, overstem, bid, bouw….. En er is hoop:
trouw, dichtbij, overwin, eenheid…..!”
“Samenwerking en samenkomen van
verschillende gemeenten en leiders
ongeacht het type was een wens of

Als we willen dat we als Kerk meer impact hebben in de stad – met onze overvolle agenda’s en superdrukke levens – dan moeten we niet méér gaan doen,
maar zullen we dingen anders moeten gaan doen. We moeten leren
anders kerk te zijn.
Reacties tot nu toe
Het proces van GIDS 2012 maakt behoorlijk wat los. Het zorgt voor vragen,
maar ook voor enthousiasme. Hier een
aantal van de reacties van voorgangers
en kerkenraadsleden:
“We erkennen en ervaren de noodzaak
van verandering.”
“We moeten van kerk-mentaliteit naar
koninkrijk-mentaliteit.”
“Het is mooi om te zien wat er is: ver-

droom, maar het gebeurt nu gewoon!”
“We hebben heel veel in onze mars! Ik
hoor prima ideeën. Samen zijn we in
staat veel te bereiken.”
“De bewustwording groeit om dingen
samen te doen. Samenwerking op
tal van gebieden geeft meer resultaat.”
“Een mooi beeld vind ik van de vloot:
grote en kleine schepen, die allemaal
dezelfde richting opvaren. Verschillende
kerken, maar één God.”

“Een nieuwe vorm van christendom verspreid zich met een overweldigende
missionaire dynamiek, de hoofdstroom van christelijke denominaties daarbij
vaak wat verloren achterlatend. De weg vooruit zijn kleine gemeenschappen
waar vriendschap wordt geleefd en verdiept voor God. We zien mensen die
spreken over kleine geloofservaringen in hun werkplek en binnen de kring van
familie en vrienden en die op die manier getuige zijn in een nieuwe verbondenheid tussen de kerk en de samenleving.” (Paus Benedictus XVI)
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Eén dag klaarstaan
voor stadsgenoten

De afdeling Diaconaal werk
Stem in de Stad streeft naar het tot stand brengen van verbondenheid tussen
mensen. Ze willen daarmee voorkomen dat mensen worden uitgesloten. Ze zetten
in op verbinding zoeken, verbinding maken en verbinding houden, ook als er niet
direct oplossingen zijn of mensen herhaaldelijk in dezelfde valkuilen stappen.
baskerville

Het voorjaar is begonnen. Iedereen
kijkt uit naar de zon met haar warmte.
We willen eropuit in de natuur, nieuwe
energie opdoen. Misschien ook wel
wat klusjes uitvoeren die al een tijdje
liggen te wachten of met vrienden
afspreken die je al zo’n tijd niet hebt
gezien. Vanzelfsprekend toch, of niet?!
Voor sommige mensen voelt de lente
niet aan als een tijd van hoop, van
genieten, van samen dingen doen. Zij
komen nog maar weinig buiten, hebben geen vrienden om gezellig samen
iets mee te doen of hun lichaam laat
hen in de steek waardoor die klusjes
maar blijven liggen.
Voor die mensen willen wij een dag
van onze vrije tijd apart zetten en er
een mooie voorjaarsdag van maken!
Doe je mee?!
Kijk op de website voor de projecten
en schrijf je in: www.stchaarlem.nl
Op zaterdag 27 april:
Serve the City Haarlem!

Deze werkwijze maakt dat al vanaf het allereerste begin het diaconaal werk fungeert als een vangnet voor mensen, die elders buiten de boot (dreigen te) vallen.
Voor veel mensen is de afdeling met haar spreekuren een laatste strohalm.
Momenteel is er een tekort aan spreekuurvrijwilligers, waardoor het aantal
momenten moest worden gekort. Wilt u meehelpen om weer te groeien van één
naar twee spreekuurmomenten per week? Hebt u een hulpverleningsachtergrond
en tevens de bereidheid om de sociale kaart van Haarlem u eigen te maken?
Meld u aan!
Mail naar diaconaalwerk@stemindestad.nl ter attentie van Petra de Vries, coördinator. Zij neemt contact met u op om in een persoonlijk gesprek meer te vertellen.

Omzien, naar wie? Present verbindt!

Youth for Christ:
wij zijn er voor meiden!
Youth for Christ is altijd enthousiast voor jongeren. We ontmoeten ze, bouwen
een relatie op en helpen jongeren waar zij dat nodig hebben. In de afgelopen
jaren hebben we ook veel meiden geholpen. Onder andere door drie meidenclubs die met de methodiek ‘SuperWoman’ werken. Meiden leren door
SuperWoman hun grenzen te stellen, voor zichzelf (en hun gezin) te zorgen en
hun talenten in te zetten in de maatschappij.
Inmiddels hebben we aardig wat ervaring met meidenclubs en vooral met
meiden die normaal niet in de kerk komen. Door die ervaring coachen we nu
bijvoorbeeld de leidsters van de SuperWoman-club van de Wilhelminakerk.
De Wilhelminakerk heeft geïnvesteerd in jonge tienermeiden: het programma
wordt uitgevoerd door leidsters uit de Wilhelminakerk en die worden weer
gecoacht door onze meidencoach Sonja Nagtegaal.
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Wij willen ook graag vrijwillig andere gemeenten en enthousiaste vrouwen helpen met het opzetten of verbeteren van hun meidenclub. Neem voor vragen en
meer informatie over de mogelijkheden contact op met Arjo Barth, teamleider
YfC|Haarlem: 06-22436577 of arjo.barth@yfc.nl

Serve the City en
Stichting Present zijn
partners. Stichting Present slaat een brug tussen mensen die
iets te bieden hebben en mensen die
daarmee geholpen willen worden. We
zijn makelaar in sociale betrokkenheid.
Samen met jou willen we bouwen aan
een samenleving waarin meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar
elkaar om te zien. Present gelooft dat
veel mensen een ander willen helpen,
maar het soms lastig vinden die ander
te bereiken. Daarom koppelen wij het
talent van groepen vrijwilligers aan
mensen die onvoldoende gezondheid,
netwerk of geld hebben om het zelf te
redden. We werken altijd samen met
maatschappelijke organisaties, zoals
zorgcentra of opvanghuizen. In 2012
koppelden we het aanbod van bijna 50
groepen vrijwilligers.
Aan een ander uitdelen van wat jij
hebt gekregen is vaak heel eenvoudig.
Wil je je ook één dag inzetten of heb
je interesse om je bij ons team aan te
sluiten? Ga naar www.stichtingpresent.
nl/haarlem of mail:
bestuur@stichtingpresent-haarlem.nl
PS: Er zijn veel mogelijkheden om als
kerk of bedrijf met ons samen te werken… Neem contact op!”

Column

Maak kennis met…
Ad van Nieuwpoort
Sinds november 2012 is Ad van Nieuwpoort predikant in de protestantse
kerk te Bloemendaal en Overveen. De hoogste tijd om met deze ‘nieuwe’
dominee kennis te maken.
Kan je jouw stijl in werken, preken
en predikant zijn omschrijven?
Voor mij is de Bijbel het één en het al.
Ik beschouw mijn ambt heel concreet
als Dienaar van het Woord. Als het
daar over gaat dan ben ik van de partij.
Terug naar de bronnen! Dat is mijn
adagium. Dat betekent vaak wel ook
dat wij bereid moeten zijn ons heilige
huisjes te verlaten zoals Abram Ur der
Chaldeeën verliet. Over de Bijbel liggen
lagen stof van interpretatie die eraf geblazen moeten worden. Allerlei dogmatische vooronderstellingen verhinderen
vaak dat de Bijbel zelf aan het woord
komt. Mijn grootste uitdaging is om de
Bijbel zelf aan het woord te laten. Als
dat gebeurt dan gebeurt er iets beslissends. Of je jezelf nu gelovig noemt of
niet. In die Bijbel gaat het over ons, hier
en nu. Daar ben ik van overtuigd. Dat is
wat mijn werk bepaalt.
Wat is je hoop en je verwachting
voor de gemeente in Bloemendaal?
Mijn hoop en wens voor de mensen
in het dorp, dan wel in de stad er
omheen, is dat onze kerk een huis van
bezield verband wordt waar mensen
worden geïnspireerd tot waarachtig
mens-zijn. Dat het een huis wordt waar
iedereen zich welkom weet en dat
wat daar gebeurt zijn uitstraling mag

Op weg

“Wanneer wij zonder het Kruis op
weg gaan, wanneer wij zonder het
Kruis bouwen en wanneer wij een
Christus zonder Kruis belijden, dan
zijn we geen discipelen van de Heer.
Dan zijn we mondain, dan zijn we
bisschoppen, priesters, kardinalen,
Pausen, maar geen discipelen van
de Heer.”
Nog een citaat van Paus Franciscus

Verandergoeroes
Vroeger, toen de dieren nog spreken
konden, gebruikten mensen van de
gemeente Haarlem de Pelgrimkerk
voor een stedelijk vernieuwingscongresje. Dat heette toen nog niet zo,
maar allerlei stedenbouwers, planologen en sociaal geografen zetten
hun beste kerkbeentje voor om over
de toekomst van de stad Haarlem te
spreken. Multifunctioneel gebruik
van de kerk. Prachtig.
Bij het inschrijven voor de bijeenkomst ontstond een flinke rij. Tijd
om om je heen te kijken.
Mijn oog viel op een klein bordje
aan de kerkwand in de gang. Er
stond een bijbeltekst op. Op precies
te zijn Hebreeën dertien gedeeld
door veertien:

hebben naar de omgeving. En dat de
Bijbel vertaald wordt naar de alledaagse
praktijk.

Want wij hebben hier geen
blijvende stad, maar
wij zoeken de toekomstige.

Wat is een gekke eigenschap van je?
Ongeduld en graag controle houden...
Een valkuil.

‘Toevallig’ stonden de twee grootste
veranderingsgoeroes van de stad
voor mij. Ik stootte hen aan om hun
op de hoogte te brengen van mijn
zojuist opgedane kennis. Enigszins
verbouwereerd riep de een tegen
de ander: ‘Nou, dat hadden we
ook wel eens wat eerder mogen
weten!’.

Wat verwacht je – of hoop je – voor
de samenwerking met andere kerken
in de regio?
Dat we elkaar versterken in verscheidenheid.
De nieuwe paus zei onlangs:
“Als we lopen zonder het kruis, zijn we
werelds en geen discipelen van de Heer.
We kunnen lopen wat we willen, we
kunnen bouwen wat we willen, maar als
we Jezus Christus niet in het oog houden
is er iets mis. Dan worden we een gepassioneerde ngo (non-gouvernementele
organisatie, red.) en geen kerk.”
Wat is je reactie op deze uitspraak?
Ik ben het nooit eerder zo eens geweest
met de Paus.

Christenen weten het al eeuwen,
als het goed is. Maar dat weerhoudt
hen er niet van om toch mee te
bouwen aan de stad, die ons ‘gegeven’ is, als het goed is.
Nu maar eens uitvinden wie de
echte verandergoeroes zijn. Ik hoop
dat ik het weet. Dat is pas echt multifunctioneel gebruik van de kerk:
geloven in de stad!
Bert Grotenhuis
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Column

“Het geloof legt de
grondslag voor alles
waarop we
hopen, het overtuigt
ons van de
waarheid van wat
we niet zien.”
Hebreeën 11:1
Paul Abspoel

Wij geloven in de stad
Wij zijn mensen die geloven en wonen in de stad
En we geloven dat God zegen wil geven aan de stad en de mensen in
de stad
Voor wie de datum nog niet gereserveerd heeft in zijn agenda: op
zondag 21 april vieren we onze tweede gezamenlijke dienst in de Kennermer Sporthal. Na al het enthousiasme van de vorige keer kon een
tweede editie niet uitblijven. En daarvoor zijn jullie, maar ook de buren,
uitgenodigd! Laat het in je buurt weten hang deze poster op, zodat
mensen weten waar we te vinden zijn op deze bijzondere zondag. Niet
als een reclameposter, maar om aandacht te vragen; als beeld; als een
kleurrijke aanleiding voor gesprek met de buren, collega’s of vrienden.
En dat is heel makkelijk:
Posterplakken in slechts vijf stappen!
1. Pak plakbandjes.
2. Zoek een prominente plek in huis, in de bieb, op school, etc…
3. Hang de poster op.
4. Bid voor de mensen die de poster zullen zien.
5. Praat erover met je buren/vrienden/…
Kaarten Wij geloven in de stad
Vanaf 7 april worden er ook kaarten verspreid waarmee je je
vrienden, collega’s, buren en familie persoonlijk kan uitnodigen.
Check je gemeente!

COLOFON
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