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JASON UPTON WORSHIP AVOND
Wanneer: 23 oktober van 19.30 tot 
22.00 uur
Waar: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1 
in Haarlem 
Wat: Een aanbiddingsavond waarin 
de singer/songwriter Jason Upton 
de mensen tot aanbidding leidt door 
middel van muziek, zang en spreken. 
Hij wil de mensen meenemen naar 
het hart van de Vader. Zijn muziek en 
boodschap weerspiegelt zijn levende 
relatie met God.

DANSSCHOOL HEAVENLY
Wanneer: 26 oktober om 15.30 
(Heavenly Kids) en 19.00 uur 
(Heavenly Teens & Adults)
Waar: PG Immanuël, Medanstraat 32 
in Haarlem 
Wat: Dansschool Heavenly wil 
kinderen, jongeren en volwassenen 
met dans en een vriendschapsband 
dichter bij God te brengen. 
Informatie en aanmelden: 
dansschoolheavenly@gmail.com.

HEARTBEAT WEEKEND 2016 – 
THEMA WALLS DOWN
Wanneer: 28 t/m 30 oktober
Waar: Conferentiecentrum De 
Kroeze Danne in Ambt Delden (bij 
Hengelo) 
Wat: Een weekend lang kunnen 
jongeren (16-28 jaar) op reis met 
Jozua: een moedig man die God 
gehoorzaamde en door Gods kracht 
het volk leidde om het Beloofde 
Land in te nemen. Wat maakt 
hem zo sterk en radicaal, in een 
omgeving van twijfel, ongeloof en 
ongehoorzaamheid? Samen ga je 
op zoek naar Gods principes voor je 
eigen leven. 
Informatie en aanmelden: www.
heartbeatweekend.nl. 

SERVE THE CITY KLUSDAG
Wanneer: 29 oktober
Waar: op heel veel locaties in 
Haarlem en omgeving 
Wat: Klusser, kletsers, knutselaars 
en kokers: er zijn weer mensen die 
graag verrast willen worden door 
jouw talenten en tijd. Het belooft 
weer een bijzondere dag te worden 
met ontmoetingen tussen allerlei 
mensen. Wil jij een stukje van 
jouw leven delen met een ander? 
Informatie en aanmelden: www.
scthaarlem.nl/projecten.  

INTERKERKELIJK STADSGEBED
Wanneer: 4 november, 2 december 
en iedere eerste vrijdag van de 

maand van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Levend Woord Gemeente, 
Buurthuis Fjord, Paul Krugerkade 6 in 
Haarlem 
Wat: We bidden voor de eenheid 
onder christenen in Haarlem, maar 
ook voor het verspreiden van het 
evangelie. En als we samen bidden 
voor de noden in de stad wordt er 
kracht aan verleend. “Zoek de vrede 
voor de stad ... en bid voor haar tot de 
Heer, want in haar vrede zal uw vrede 
gelegen zijn.” (NBG - Jeremia 29:7)

LANDELIJKE DAG VAN 
AANBIDDING
Wanneer: 5 november vanaf 10.00 
uur
Waar: De Basiliek in Veenendaal 
Wat: In samenwerking met Worship 
Central uit Londen wordt deze dag 
door Mozaiek0318 georganiseerd. 
Onderwijs over aanbidding en 
toerusting, seminars en workshops 
(o.a. stemgebruik, band coaching 
en techniek), ontmoeting met 
andere aanbiddingsleiders zijn de 
belangrijkste ingrediënten. ’s Avonds 
is er een aanbiddingsconcert. 
Informatie en aanmelden: www.
mozaiek0318.nl. 

NATIONALE SYNODE
Wanneer: 5 november van 10.30 uur 
tot 17.00 uur
Waar: Grote Kerk, Lange 
Geldersekade 2 in Dordrecht 
Wat: Jezus zegt: “Laat al mijn 
volgelingen één zijn.” Een 
bijeenkomst waarmee de eenheid en 
verbondenheid met christenen uit 
vele geloofsgemeenschappen wordt 
gedeeld: vrijgemaakt, bevindelijk 
gereformeerd, baptist, luthers, 
evangelisch of orthodox. Samen 
gaan de aanwezige christenen op 
zoek naar wat hen bindt.
 
MARRIAGE-COURSE
Wanneer: 10 november en 6 
vervolgavonden op een donderdag
Waar: Fonteinkerk, Schoterweg 14 in 
Haarlem 
Wat: Tijdens zeven romantische en 
inspirerende avonden ontdek je hoe 
jouw relatie nog sterker kan worden. 
Je krijgt tips, tools en verdieping 
voor meer inzicht in jezelf, je partner 
en je relatie en jullie groeien zo een 
stap dichter naar elkaar toe. Voor 
iedereen die wil werken aan (en 
investeren in) zijn relatie. Er is plaats 
voor 9 stellen en vol = vol! 
Informatie en aanmelden: 
fiekeroskam@hotmail.com.

ZALIG 
ZINGEN!

Houd je van 
zingen? Dan 

is het Zalig Zingen Project 
(ZZP) wellicht iets voor jou! 
Het repertoire bestaat uit 
gospels en black gospels en 
het project staat onder leiding 
van zangeres en zangcoach 
Talitha Grotenhuis-Nawijn. De 
pianobegeleiding is in handen 
van Jonathan Tetelepta.
Er zijn 14 repetities op de 
dinsdagavond (eens per veertien 
dagen) en één avondvullend 
concert op 17 juni 2017. De 
eerste repetitieavond is al op 1 
november.

Locatie voor de repetities 
en voor het concert is PG 
Immanuël, Medanstraat 32 in 
Haarlem. 
Deelname kost €150.  
Mail voor meer informatie 
en voor aanmelding naar 
zaligzingen@gmail.com. 

WIE WAT WAAR
Er gebeurt genoeg in de ge-
meentes die bij GIDS betrokken 
zijn. Lees dit korte overzicht en 
u bent weer up-to-date!

AFSCHEID
Op zondag 18 september heeft 
Paul Wiersma als predikant af-
scheid genomen van de Begijn-
hofkapel. Op dit moment heeft 
hij een fulltimebaan in de ver-
zekeringswereld en is hij met de 
opleiding klinisch pastorale vor-
ming gestart.

WELKOM
Sinds 1 september is Myrna Bock-
houdt coördinator vrijwilligers en 
vluchtelingen met als standplaats 
Stem in de Stad. Daarnaast is zij 
coördinator van het GIDS Zorglo-
ket. Lees meer over haar op blz. 8.  
Dit seizoen zij er drie stagiairs bij 
Youth for Christ Haarlem: Merce-
des (sociaal pedagogisch werk/
mbo), Babette (pedagogiek/hbo) 
en Raymond (sociaal pedagogi-
sche hulpverlening/hbo).

AGENDA 
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GELOVEN IN DE STAD – DAT BEN JIJ, DAT ZIJN WIJ

Laat je inspireren door onze nieuwe website!
 
Met:
• Nieuws en verslagen
• Getuigenissen
• Inspirerende artikelen, clips en muziek
• De agenda van alle kerk-activiteiten in Haarlem

>>> Met wekelijkse updates.
>>> Mis je iets?  Meld het: info@gelovenindestad.nl!

Een nieuw logo, een nieuwe website, maar vooral: 
een nieuwe stap in het werk van Geloven in de Stad.  
Zoals de zin onder het logo zo mooi weerspiegelt: 
vanuit het netwerk Geloven in de Stad willen we elkaar 
inspireren, verbinden en ondersteunen.  

Stadsgenoten laten zien hoe goed het is om met God 
te leven en Jezus te volgen. Dat is ons verlangen. 
Samen vormen wij Geloven in de Stad, het netwerk 
van christenen in de regio Kennemerland. We voelen 
ons, over kerkmuren heen, verbonden met elkaar. We 
ondersteunen en inspireren elkaar om ons geloof te 
delen met de mensen om ons heen en om onze liefde 
voor de stad in daden om te zetten.

INSPIREREN
Geloven in de Stad inspireert kerken en christenen 
om steeds weer nieuwe wegen en manieren te vinden 
om relevant te zijn in onze samenleving. We willen 
christenen geestelijk toerusten om hun geloof te delen 
en zich in te zetten voor de stad. “Hiertoe organiseren 

“GELOVEN IN DE STAD
HIER STAAN WE VOOR.” 
Stadsgenoten laten delen in de waarde van een leven 
in de voetsporen van Jezus Christus. Dat verlangen 
brengt ons bij elkaar. Samen zijn wij Geloven in de 
Stad. Het netwerk van christenen in de regio Kenne-
merland. We voelen ons, over kerkmuren heen, ver-
bonden met elkaar. We ondersteunen en inspireren 
elkaar om ons geloof te delen met onze stadsgeno-
ten en om onze liefde voor de stad in daden om te 
zetten.

NIEUW! 
WWW.GELOVENINDESTAD.NL

we allerlei activiteiten, zoals nu ook de gezamenlijke 
kerkdienst om de bezoekers te inspireren om Gods 
liefde te laten zien in Haarlem en omgeving.”

VERBINDEN
Overal in en rond de stad zijn mensen en groepen 
actief op sociaal, cultureel en politiek gebied. Geloven 
in de Stad wil christenen en kerken met deze mensen 
en groepen verbinden, zodat er sterke en vruchtbare 
netwerken ontstaan. Samen willen we dienstbaar en 
doelgericht werken aan een stad waarin Gods liefde 
zichtbaar wordt. 

ONDERSTEUNEN
Geloven in de Stad wil christenen ondersteunen om hun 
verlangen en visie voor de stad om te zetten in concrete 
plannen. Ook willen we bestaande activiteiten een extra 
impuls geven. Verder stimuleren we dat initiatiefrijke  
christenen over kerkmuren heen gebruik maken van 
de ervaring en talenten die in de verschillende kerken 
aanwezig zijn.
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GIDS-DIENST 2016: KRACHTIG LEVEN
De tijdelijke afsluiting van de Westelijke Randweg 
op 9 oktober jl. weerhield mensen er niet van om 
zondagmorgen massaal de gezamenlijke GIDS-dienst 
in het Kennemer Sportcenter te bezoeken. Ruim 2000 
christenen uit 20 verschillende kerken in en rond 
Haarlem maakten de dienst mee. Onder hen bijna 300 
kinderen die genoten van een apart kinderprogramma.

Hans Luttik opende de dienst na het zingen van het lied 
“10.000 redenen”:  we komen hier bij elkaar omdat we 
veel reden voor dankbaarheid hebben.  Eén reden is dat 
“we binnen Geloven in de Stad nu al 15 jaar intensiever 
samenwerken met een groeiend aantal kerken in 
de stad. En dan gaat het niet om het netwerk of de 
organisatie maar om ons verlangen om te leren als één 
Kerk samen op te trekken, dienstbaar te zijn aan onze 

stad en vooral de mensen die hier wonen. Samen de 
liefde van God zichtbaar en hoorbaar maken.”  

YOUTHLINK-EVENT
Na afloop van de dienst bleven tientallen jongeren 
hangen in de sporthal. YouthLink, de jongerenafdeling 
van Geloven in de Stad, had binnen de recordtijd van 20 
minuten een deel van de zaal omgebouwd tot een event 
voor jongeren met een stormbaan, een pannakooi, een 
archery tag en een frietkraam met plek om elkaar te 
ontmoeten en te chillen.

REACTIES
Els zegt “Wat een geweldige dienst!  Bij de opening zat 
ik met tranen in mijn ogen en keek ik mijn buurvrouw 
aan, zij had hetzelfde! Zo een aanwezigheid van God 
in ons midden, en wat bijzonder om dat met zovelen 
te delen! Ik zie ook vol verwachting uit naar meer van 
Jezus in Haarlem!!”

Vanessa en Peter bezoeken voor de 4e keer deze 
kerkdienst. “Ineens zie je mensen die bij je in de buurt 
wonen van wie je niet wist dat ze ook christen zijn. 
Hier herken je elkaar als broers en zussen in het geloof. 
Eenheid in verscheidenheid, dat is het mooie van deze 
kerkdienst. En we geloven echt dat God Haarlem ziet 
en ons allemaal wil gebruiken om van Haarlem een 
mooiere plek te maken.”

Henk: “Ik vond dit één van de meest aansprekende 
en krachtige GIDS-bijeenkomsten. Mooi om mee te 
maken en samen zonder oordeel en positief en “op 
God gericht” bij elkaar te zijn. Ik moest tijdens de 

KRACHTIG

LEVEN

09–10–2016  //  10:00–12:00 UUR

KENNEMER SPORTCENTER HAARLEM  //  GELOVENINDESTAD.NL

INSPIREREN    –    ONDERSTEUNEN    –    VERBINDEN
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KRACHTIG LEVEN
Walfried Giltjes, voorganger van de Shelter Haarlem, 
hield een toespraak over het thema ‘Krachtig leven.’ 
“Christenen zijn geen superhelden. Maar als we 
bewust worden wat God door ons heen kan doen, 
dan maakt ons dat ongelooflijk krachtig. Mensen die 
naar u kijken, zien iets van Gods kracht.” 

Hij gaf vier kenmerken van krachtig leven:  keuzes 
maken, in Christus zelfverzekerd zijn, vrijmoedig 
functioneren in de gaven van de Geest en tenslotte 
vasthouden aan waarheden uit Gods woord.

dienst regelmatig de tranen van m’n wangen vegen. 
Het emotioneerde mij - zittend naast broers en zussen 
uit de gereformeerde en protestantse kerken; voor en 
achter mensen uit de evangelische kerken. Wat een 
Zegen.”

Een medewerker van het sportcomplex verzucht: 
“Het is alweer de vierde keer dat deze kerkdienst in 
onze sporthal gehouden wordt en ik vind het iedere 
keer weer een feestje. Ik ben helemaal niet kerkelijk, 
maar hou erg van gospel. En het verloopt altijd zonder 
problemen.”

Speciale gast in het orkest – Victor: violist, sinds 2 
maanden in Nederland na zijn vlucht uit het verwoeste 
Aleppo in Syrië.

NO LONGER SLAVES 
Het lied “No longer slaves“ is gebaseerd op 
Romeinen 8: 15: “Broers en zussen, jullie hebben de 
Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst 
te leven. Jullie hebben de Geest ontvangen om Gods 
kinderen te zijn en om God te kunnen aanroepen 
met Abba, Vader. De Geest zelf verzekert ons dat we 
kinderen van God zijn.”
Zo vaak bepaalt angst ons denken, onze keuzes. 
Angst voor de ander, voor afwijzing, voor 
gezondheid, de dood. Angst voor ons eigen falen. 
Als we Jezus gaan volgen worden we ons vaak nog 
meer van onze kwetsbaarheid, beperkingen bewust.  
We mogen leren te leven als een kind van God. Een 
kind dat op ieder moment mag roepen Vader, pappa, 
Abba.
Het lied “Niet langer een slaaf van angst, maar een 
kind van God” is voor sommigen een belijdenis. Voor 
anderen een gebed. 
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AMAZING KIDS
De kinderen hadden een eigen 
programma verzorgd door 
Amazing Kids & Teens, dat in 
een spetterende show met zang, 
dans en theater vertelt over 
God. Daarnaast was er een apart 
programma voor de kleuters en 
opvang van de baby’s en peuters.  
Zo’n 300 kinderen, begeleid 
door ruim 75 vrijwilligers hadden 
een super morgen. “Mama, ik wil 
wel iedere week naar zo’n kerk” 
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BEAR GRYLLS
Deze lokale campagne is onderdeel van een 
wereldwijde campagne met de van tv bekende 
avonturier Bear Grylls. Hij heeft een paar jaar 
geleden zelf een Alpha gedaan en zegt daarover: 
‘Hoe kun je een avontuurlijk leven leiden? De eerste 
stap is altijd het moeilijkst. Daar heb je de meeste 
moed voor nodig. Ik heb geleerd om niet voor die 
angst weg te rennen maar het gewoon te doen. 
Mijn christelijk geloof gaat een beetje op en neer, 
zoals iedere relatie. Er zijn worstelingen en twijfels, 
maar het bracht zo vaak licht op een donker pad, 
warmte op een koude berg en kracht in een uitgeput 
lichaam. Ik weet nog dat ik de top van de Everest 
opkroop en de sneeuw van mijn masker veegde om 
de ronding van de aarde te zien. Maar een eenvoudig 
geloof vinden dat mijn leven versterkt? Dat was mijn 
grootste avontuur.’

DE ALPHA-CURSUS
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten plus 
een weekend gaan de deelnemers het avontuur aan 
om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. 
De cursus is gratis en vrijblijvend.  Op de website 
www.alphacursushaarlem.nl zijn alle locaties en tijden 
aangegeven. 
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te 
onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke 
setting. Er is ruimte voor al je vragen. 

GEINTERESSEERD?!
Hoewel de cursussen allemaal al gestart zijn, bestaat 
bij een aantal nog de mogelijkheid om aan te sluiten. 
Neem dan contact op met Ilonka Wilms: 
0255 - 51 13 78 of info@gelovenindestad.nl. 

Meer informatie op alphacursushaarlem.nl  of 
www.facebook.com/alphahaarlem.

ALPHA CAMPAGNE:  
13 CURSUSSEN TEGELIJK IN DE REGIO  
Deze maand zijn er op 13 verschillende plekken 
tegelijk in allerlei kerken en groepen Alpha 
cursussen gestart.  Iedere avond is er ergens in de 
stad een cursus. Soms ook overdag. Met speciale 
cursussen voor jongeren, tieners en studenten. 
Maar ook voor ondernemers en voor senioren. 

DE ALPHA-CAMPAGNE
Doel van deze campagne is om zoveel mogelijk mensen 
de kans te geven om met deze cursus kennis te maken. 
En om christenen zoveel mogelijk kans te geven hun 
vrienden en familie uit te nodigen en mee te nemen.

Redactioneel
 
SAMEN MEER IMPACT

Als Kerk van Haarlem – allerlei gemeenten samen 
optrekkend in de stad – leren we steeds meer om één 
te zijn. We willen graag dat ons geloof, ons kerk zijn, 
onze eenheid impact heeft in onze stad. Dat mensen 
daardoor meer zien, horen, ervaren van de liefde van 
God, de waarheid van het evangelie.  

Samen hebben we méér impact
In dit bulletin een impressie van de GIDS-dienst van 
zondag 9 oktober jl. waar we allemaal die eenheid 
konden beleven. En informatie over de Alpha-
Campagne. Doordat we dit keer met elkaar tegelijk 
de Alpha-cursus organiseren, zijn er twee keer zoveel 
deelnemers. Zo’n 120 mensen trekken de komende 
weken met elkaar op om meer te ontdekken over het 
christelijk geloof. 
Willemien en Myrna vertellen hoe we als kerken 
samen veel meer betekenen voor vluchtelingen. 
Door samen op te trekken wordt Jezus meer zichtbaar 
in Zijn Kerk. 
 
Hans Luttik
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ONTMOET … 
MYRNA BOCKHOUDT  
EN WILLEMIEN RUYGROK
Zeg je ‘vluchtelingen’ dan kom je al snel in contact met 
Willemien en Myrna. Twee heel verschillende vrouwen die 
zich met hart en ziel inzetten voor de statushouders en 
vluchtelingen in deze stad. Samen vormen ze een ijzer-
sterk koppel. “We letten niet op de verschillen, we kijken 
juist naar wat ons verbindt.”

Nog steeds vindt Myrna Bockhoudt haar dooptekst heel 
toepasselijk: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwin-
naars door Hem die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8 vers 
37). “Ik heb in mijn leven al heel wat obstakels gehad en 
steeds weer ga ik de strijd aan en overwin. Ik weet: ik ga 
het aan en het komt goed. Er is iemand die mij helpt. Met 
de hulp van Jezus kan ik de wereld aan. ”

Myrna doet veel vrijwilligerswerk, onder andere in het 
pastoraal team van de Begijnhofkapel (haar baptistenge-
meente). Sinds kort is ze in dienst bij Stem in de Stad als 
coördinator vrijwilligers en vluchtelingen. “Het is mijn taak 
bruggen te bouwen. Ik ben er niet alleen voor de vluch-
telingen, ik ben er ook voor de vrijwilligers. Als bruggen-
bouwer. Ik koppel mensen aan elkaar en ondersteun ze 
zodat er een langdurige relatie kan ontstaan. In veel ker-
ken zijn er mensen die ‘iets’ willen doen met, rond en voor 
vluchtelingen. In de ene kerk twee mensen, in de andere 
drie. Het is mijn taak die mensen met elkaar in contact te 
brengen. Samen kun je wat betekenen. Samen is er meer 
draagkracht, meer potentie.”

“Natuurlijk: veel statushouders zijn niet christelijk, maar 
dat is voor mij geen punt. Het zijn mensen. Het zijn Haar-
lemmers. Het zijn mensen met een hart, met behoefte aan 
contact. En nee, ik ga niet evangeliseren, dan jaag ik men-
sen weg. De opdracht van de kerk is volgens mij dat je er 
voor de mensen moet zijn en ze vrij moet laten. Maar... als 
mensen mij vragen waarom ik doe wat ik doe, dan heb ik 
wel een verhaal.”

De naam van Willemien Ruygrok – de andere helft van het 
koppel – is onlosmakelijk verbonden met de vluchtelingen 
in Haarlem. Zeg je ‘vluchtelingen’, dan wordt de naam van 
Willemien er vaak in één adem bij genoemd. Ze is overal 
te vinden, als de bedenker en organisator van allerlei ac-
tiviteiten. Haar belangrijkste drijfveer komt voort uit haar 
gevoel voor rechtvaardigheid. “Onrecht en onrechtvaar-
digheid, dat maakt mij strijdbaar,” aldus Willemien.

“Ik ben opgegroeid en nog steeds betrokken bij de doops-
gezinde kerk. Hier werd het gevoel voor strijdbaarheid en 
rechtvaardigheid er met de paplepel in gegoten. Al heel 
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jong wist ik dat ik lesbisch was. Dat was in de jaren 60 nog 
een groot taboe. Ik werd gemarginaliseerd en gediscrimi-
neerd. Toen heb ik aan den lijve ondervonden hoe onrecht 
voelt. Hoe het is om buitengesloten te worden.”

“Nog steeds strijd ik met hart en ziel tegen onrecht en voor 
de belangen van mensen – of het nu gaat om homo’s, 
gehandicapten of vluchtelingen. Wel heb ik in de loop der 
jaren mijn strategie aangepast. Stond ik vroeger op de bar-
ricaden, nu probeer ik vooral slim te opereren. Dan zorg 
ik ervoor dat de mensen die het voor het zeggen hebben, 
eerst mij aardig gaan vinden. Dan geef ik ze wat ze nodig 
hebben. Pas daarna vraag ik of ze ook de vluchtelingen 
zouden willen geven wat ze nodig hebben. Op deze ma-
nier bereik ik meer.”


