Activiteitenverslag 2016
Met veel plezier presenteert Geloven in de Stad hierbij het activiteitenverslag over 2016.
Er is dankbaarheid voor het 15-jarig bestaan en ook in 2016 hebben veel activiteiten plaatsgevonden en
heeft Geloven in de Stad veel ontwikkelingen doorgemaakt, waarmee wij zowel missionair als
maatschappelijk betrokken zijn bij Haarlem en de omringende plaatsen.
Ontwikkelingen Geloven in de Stad – Visie en organisatie
In 2016 is een vervolg gegeven aan de vernieuwing van de structuur en het functioneren van de organisatie
Geloven in de Stad. De regio Kennemerland kent een levendige christelijke gemeenschap. Ruim 20 kerken
en christelijke organisaties uit deze gemeenschap vormen samen het netwerk Geloven in de Stad en voelen
zich, over kerkmuren heen, verbonden met elkaar. 1
Geloven in de Stad:
inspireert kerken en christenen om steeds weer nieuwe wegen en manieren te vinden om relevant te
zijn in de samenleving;
- verbindt christenen en kerken met mensen en groepen in de stad; overal in de stad zijn mensen actief
om van de stad een mooiere plek te maken, op sociaal, cultureel en politiek gebied;
- ondersteunt christenen om hun verlangen en visie voor de stad om te zetten in concrete initiatieven en
activiteiten.
Geloven in de Stad verlangt naar meer impact in de stad. Dat vraagt andere vormen van samenwerken en
organiseren. Meer initiatieven gedragen door meer kerkgemeenten samen. Een belangrijke focus is het
starten van nieuwe vormen van kerk-zijn. Door deze visie ontwikkelt Geloven in de Stad zich op dit moment
snel. Dit betekent dat meer coördinatievermogen en organisatiekracht nodig is. Geloven in de Stad is
daarom op zoek naar mensen die graag hun gaven en talenten inzetten om God te dienen in Haarlem en is
er grote vraag naar een assistent voor de coördinator.
Vanuit de koers van Geloven in de Stad en de actualiteit zijn in 2016 de volgende speerpunten gehanteerd:
a. Vraagstuk vluchtelingen en statushouders. Dit kreeg geregeld plenaire aandacht in de GIDSraad, maar
bovenal werd een scala van initiatieven ontwikkeld of begeleid (zie verder “Gasten in de Stad”) .
b. Nieuwe gemeentevormen. Dit raakt de kern van GIDS en vraagt om doorzetting op wat er in 2015 als
basis is gelegd, o.a. vanuit het Festival nieuwe gemeente vormen in maart 2015.
c. Jongerenwerk breed binnen de GIDS-kerken (en daarbuiten). Geregeld plenaire aandacht in de
GIDSraad. Een YouthLink-werkgroep coördineert initiatieven met verschillende jongerengroepen.
d. De jaarlijkse Visiedag.
De aanpassing van de structuur van Geloven in de Stad is in 2016 een feit. Naast de GIDSvisiegroep en de
GIDSraad is in 2016 een afzonderlijk GIDSbestuur actief geworden.
GIDS heeft in april 2016 een visiedag georganiseerd voor alle betrokkenen van deelnemende
kerken/gemeenten en organisaties. Er is nagedacht over wat het betekent om kerk te zijn in deze tijd:
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De actuele lijst van deelnemende kerken en organisaties staat op de website: http://gelovenindestad.nl/wie-doen-mee/.
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Hoe kunnen we elkaar en onszelf helpen om volgende stappen te zetten?
Moeten we toe naar andere vormen?
Hoe houden we elkaar in beweging?
Hoe kunnen we het jongerenwerk versterken? Het is een zorg dat de betrokkenheid van jongeren
afneemt. Het aantal jongeren in de kerk loopt terug. We hebben nagedacht wat we daar samen aan
kunnen doen: wat zegt God, wat kunnen we van anderen leren? Welke lessen kunnen we doorgeven?

Veranderingen
Verzelfstandiging Het Open Huis
De verzelfstandiging van Het Open Huis is een feit geworden. Dit is samen met de Goede Herderkerk
gevierd in een feestelijke dienst op zondag 17 januari 2016.
Huisvesting Geloven in de Stad
Per 1 mei 2016 is het kantoor van Geloven in de Stad verhuisd van de Gonnetstraat 26 in Haarlem naar de
Amsterdamstraat 59 in Haarlem.
Wijzigingen voorgangers
Bij meerdere kerken zijn voorgangers vertrokken dan wel nieuw gestart. Ingrijpend voor iedereen was het
overlijden van ds. Bart van Veen van de Petrakerk in IJmuiden.
Nieuwe of geïntensiveerde activiteiten
Gebed
Een enthousiaste groep mensen uit een groot aantal van de GIDS-gemeenten is in 2016 twee keer bij elkaar
geweest om samen te bedenken hoe een hernieuwde impuls gegeven kan worden aan het gezamenlijk
gebed van de kerken. Er zijn ideeën voor een netwerk, Huis van Gebed, training en ondersteuning.
Dit zal een vervolg krijgen in 2017.
Blijvend is het stadsgebed dat op elke 1e vrijdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur wordt gehouden
in het gebouw de Fjord van de Levend Woord Gemeente. Er wordt gebeden voor de stad en voor de kerken
in de stad. Ook wordt gebeden voor hooggeplaatsten, het koninklijk huis, de burgemeester en wethouders
en voor christenen in de Gemeenteraad.
Gasten in de stad
Namens Geloven in de Stad en de Raad van Kerken heeft de coördinatiegroep Kerk en Vluchtelingen
Haarlem al het werk gecoördineerd dat Haarlemse kerken voor vluchtelingen hebben gedaan. In totaal
hebben maar liefst 45 kerken in Haarlem hun deuren wijd open gezet voor vluchtelingen en statushouders.
Activiteiten zijn op elkaar afgestemd, er heeft onderlinge ondersteuning met menskracht en ideeën
plaatsgevonden en er is bij de gemeente aandacht gevraagd voor deze nieuwe groep Haarlemmers.
Er zijn verschillende ontmoetingsmomenten en feesten met muziek, eten en dans georganiseerd waarbij de
organisatie en de financiën door de kerken zijn gerealiseerd. Ook werden bijdragen verkregen van sponsors
en particulieren. In oktober is er een mooi feest gegeven ter afsluiting van de periode De Koepel.
Vrijwilligers van Hotel De Koepel en vrijwilligers hebben hierbij samengewerkt.
De coördinatiegroep Kerk en Vluchtelingen Haarlem heeft vervolgens versneld initiatieven voorbereid om
vanuit de kerken de statushouders te verbinden aan kerk(mensen) en andere mensen in de stad.
Jongeren events
In 2016 zijn twee events voor jongeren georganiseerd. Op 10 juni 2016 was Dimas Salabberios uit New York
te gast. De avond was heel inspirerend voor alle aanwezigen. Voorafgaande aan de avond was er een
ontmoeting tussen Dimas Salabberios en voorgangers en jongerenwerkers.
Aansluitend aan de gezamenlijke dienst op 9 oktober 2016 was er in het Kennemer Sportcenter een
jongeren event voor alle jongeren vanaf 12 jaar. Via sport en spel was er ontmoeting met elkaar.
Bezoek aan conferentie Movement Day Global Cities 2016 in New York
Vanuit Nederland hebben 30 deelnemers deelgenomen aan de conferentie Movement Day Global Cities

2016. Daarvan kwamen er 4 deelnemers uit Haarlem. Er is veel inspiratie opgedaan en er wordt vol
verwachting uitgekeken naar een vervolg.
Alpha Campagne
In september 2016 is een wereldwijde campagne van de Alpha-cursus gestart. Ook in de regio Haarlem is in
een groot aantal kerken voor diverse en speciale doelgroepen een Alpha-cursus verzorgd. Door de
bundeling van krachten, deskundigheid en ervaring is de effectiviteit van de Alpha-cursussen vergroot.
Door als kerken samen op te trekken, was het mogelijk om elke dag op een vast tijdstip een Alpha-cursus
aan te bieden. Er is dankbaarheid dat door deze aanpak twee keer zo veel deelnemers als normaal
meededen: ruim 120 deelnemers in 12 cursussen.
Pioniersplek Velserbroek
Al een aantal jaren is een groep christenen met elkaar onderweg in Velserbroek om samen te zoeken hoe zij
in hun eigen woonomgeving inhoud aan hun geloof kunnen geven. In het voorjaar 2016 heeft deze groep
een onderzoek gedaan naar de behoeften van inwoners van Velserbroek. Door straatinterviews,
huisbezoeken en interviews met sleutelfiguren en lokale organisaties is een beeld gevormd. Rond de zomer
is een rapport gepresenteerd. De kern van het rapport is dat Velserbroekers gemiddeld heel tevreden zijn
over hun woonplaats, maar dat vrij vaak verbinding gemist wordt. Iets waar juist ruimte is voor de kerk.
In 2017 zal onderzocht worden of er in Velserbroek een pioniersplek gestart kan worden.
Voortgang en ontwikkelingen bij bestaande activiteiten
Gezamenlijke dienst in het Kennemer Sportcenter
Voor de vierde keer is een gezamenlijke dienst van de deelnemende kerken in het Kennemer Sportcenter
gehouden. Op 9 oktober 2016 waren ongeveer 2000 mensen aanwezig. De organisatie van deze diensten
versterkt de onderlinge band tussen gemeenteleden uit verschillende kerken en zorgt voor bewustwording
dat er samen één Kerk van Jezus Christus is in Haarlem en omgeving.
Serve the City
Zowel in het voorjaar als in het najaar van 2016 heeft Serve the City een geslaagde dag gehad. Op twee
zaterdagen hebben vrijwilligers diverse projecten mogelijk gemaakt in Haarlem, Heemstede en IJmuiden.
Er waren heel veel blije en dankbare gezichten.
In het voorjaar werden vijf projecten in samenwerking met stichting Present georganiseerd waaronder ook
een aantal in het kader van Mix, Match & Meet waarbij statushouders gekoppeld werden aan Haarlemmers.
Deze onderlinge samenwerking is goed verlopen.
Sonrise
Sonrise is en blijft na bijna vijftien jaar nog steeds de meest zichtbare en invloedrijke activiteit die door
Geloven in de Stad wordt georganiseerd. De zegen die rondom Sonrise wordt ervaren, is nog steeds heel
groot. Dat bleek ook in 2016 toen op tien plekken in de regio een gave week werd georganiseerd waar veel
jongeren en ouderen van buiten maar ook van binnen uit de kerk geraakt en geïnspireerd werden.
Bijzonder was in 2016 de conferentie met bijna 200 deelnemers die met Athletes in Action op het terrein
van het Haarlem Stadion werd georganiseerd.
Stichting Present
Vanaf 2007 is stichting Present actief in Haarlem. Het is even wat stil geweest maar in 2016 is stichting
Present weer volop actief aan de slag gegaan. Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets
hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt
stichting Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen
die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of
voor langere tijd.
Stichting Steun Het Inloophuis wordt Stichting Maatschappelijk Centrum Het Open Huis
Stichting Steun Het Inloophuis heet voortaan Stichting Maatschappelijk Centrum Het Open Huis. Naast de
inloop van Het Open Huis is er al jaren een (p.t.) maatschappelijk werker in dienst. Alle verdere activiteiten

worden georganiseerd met vrijwilligers. Zo zijn er taallessen, twee open maaltijden per maand, financiële
en administratieve hulp, een kledingwinkel die tegen een kleine vergoeding kleding verkoopt, een
voedselbank, een buddyproject waar eenzame mensen regelmatig een vaste bezoeker ontmoeten en
taakgestraften die met hulp van de reclassering worden begeleid bij de terugkeer in de maatschappij.
YouthLink Communities
Discipelschap vorm geven in het jongerenwerk. En daarbij inspireren om missionair te zijn. Dat was het doel
van de YouthLink Communities die door Geloven in de Stad samen met Navigators / LEF werd georganiseerd.
Dat blijkt lastiger dan gehoopt. Het concept klopt. De deelnemers worden geïnspireerd en toegerust. Het
verloop van medewerkers in het jongerenwerk blijkt echter een aanslag te doen op het commitment van de
deelnemers. Waardoor de continuïteit van de communities onder druk staat. Dat is een punt van aandacht
na de afronding in 2017. In 2016 is een team uit de Fonteinkerk nieuw met het traject gestart.
Externe contacten
• Raad van Kerken Haarlem. Sinds enkele jaren is Geloven in de Stad actief lid van de Raad van Kerken.
Mede daardoor zien we dat de contacten tussen de twee groepen kerken beter worden.
• Contacten met de gemeente Haarlem. Met name door de betrokkenheid bij het werk van YfC hebben wij
ook actieve positieve contacten met verschillende afdelingen van de Gemeente Haarlem. Er ontstaat
steeds meer ruimte bij de overheid voor samenwerking met kerken. Ook zijn er contacten met
gemeenteraadsleden, waaronder ChristenUnie en CDA.
• Platform vrijwilligersorganisaties. Sinds enige tijd is Geloven in de Stad deelnemer van dit platform, waar
alle regionale vrijwilligersorganisaties (zeer groot en erg klein) elkaar ontmoeten.
• Schuldhulpmaatjes. Al enkele jaren participeert Geloven in de Stad in het project Schuldhulpmaatjes dat
is ondergebracht bij Stem in de Stad. Het project draait geweldig. Doordat een vertegenwoordiger in de
Beleidsgroep ontbreekt, is de betrokkenheid van Geloven in de Stad op dit moment beperkt.
Zorgen
In de ontwikkeling van Geloven in de Stad zijn er ook de nodige zorgen over verschillende aspecten:
Er zijn veel mooie inspirerende ontwikkelingen. Toch is ook duidelijk merkbaar dat we kerk zijn in een sterk
seculariserende wereld. Dat biedt kansen, maar is regelmatig ook echt lastig: jongeren die worstelen met
geloofsvragen, kerken die krimpen door overlijden van oudere leden en beperkte instroom van nieuwe
gelovigen. Mede daardoor is het aantal beschikbare vrijwilligers steeds kleiner, vaak ook gemeenteleden
met hele drukke levens.
Nog sterker zien we die ontwikkeling in het jongerenwerk van de kerken: het totaal aantal jongeren dat bij
de Haarlemse kerken is betrokken is de afgelopen 10, 15 jaar substantieel kleiner geworden en zowel voor
de jongeren binnen als buiten de kerk is onze impact beperkt
Verwachtingen naar de toekomst
De sterke indruk die wij hebben is dat er allerlei randvoorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling en
ruimte om zegen te ontvangen, onder andere:
• De “muren” tussen kerken verdwijnen steeds meer; er is steeds meer onderlinge liefde, betrokkenheid
en zorg; er is bereidheid en ruimte om elkaar te steunen en samen op te trekken.
• Door maatschappelijke activiteiten en betrokkenheid van de kerken in de afgelopen jaren – via onder
meer Het Open Huis, Kerk & Vluchtelingen, YfC, stichting Present, Serve the City, is er veel goodwill
gekweekt bij de overheid, welzijnspartners en anderen in de stad.
• Als kerken leren we steeds meer principes hoe we relevant het evangelie vorm kunnen geven en
vrijmoedig kunnen laten horen in deze tijd.
Kortom – we hebben greppels gegraven in de woestijn (2 Kon. 3) zoals we opgeroepen werden in 2001 – en
we zien er naar uit, we willen klaar zijn om Gods zegen te ontvangen.
1 september 2017
Bestuur Geloven in de Stad

