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REDACTIONEEL 
BLIJDSCHAP
Als je wel eens een moeder of 
vader hebt gezien kort na de 
geboorte van een kind, dan weet 
je wat blijdschap is.  Zo beschrijft 
ook de bijbel de blijdschap als 
iemand opnieuw geboren wordt. 
Jezus noemt dat in zijn gesprek 
met Nicodemus.  Er is ‘meer 
blijdschap in de hemel over één 
zondaar die tot inkeer komt dan 
over 99 rechtvaardigen die geen 
inkeer nodig hebben’, zegt Hij 
ergens anders.

In dit magazine blikken we terug 
op de Alphacampagne van het 
afgelopen half jaar. Doordat 
de kerken van Haarlem samen 
optrokken, waren er ruim twee 
keer zoveel deelnemers als 
eerdere jaren. Meer dan 120! En 
niet één, maar tientallen van hen 
kwamen tot geloof! De meesten 
van ons hebben het niet eens 
in de gaten gehad. Maar in de 
hemel was het feest! 

Het blijft mij diep ontroeren als ik 
één van de vrienden tegenkom 
die deze keuze maakte in een 
groep waar ik ook bij mocht 
zijn. Wat een voorrecht. Wat 
bijzonder!  

Wij zijn ons er vaak niet van 
bewust hoe ongelooflijk veel 
liefde God, onze Vader, heeft. Hij 
houdt niet alleen van ons, maar 
ook van al die mensen die Hem 
nog niet kennen. Als we dat tot 
ons door laten dringen, mag het 
ons motiveren dat wij namens 
Hem Zijn liefde met deze mensen 
delen.

Overigens, na de zomer kun je in 
de herkansing: meld je dan aan 
bij één van de Alphacursussen. 
Om erbij te zijn als mensen Jezus 
zoeken. En vinden! Antwoorden 
op vaak diepe levensvragen en 
geloofsvragen. Diep verlangen 
naar een (meer) persoonlijke 
ontmoeting met de levende God. 
Of misschien wel om zelf die 
antwoorden te vinden, die 
ontmoeting met Hem.

Hans Luttik

AGENDA 
YOUTH FOR CHRIST TOUR 2017
Wanneer: 4 april 2017, 19.30 - 22 uur
Waar: YfC Alkmaar
Wat: Jongeren leiden hun leven 
steeds vaker buiten de kerk om. Hoe 
bereik je dat in die ontmoetingen 
God toch aanwezig is? 

JAAR VAN DE ONTMOETING
Wanneer: 18 april 2017, 20 - 22 uur
Waar: PG Immanuel, Medanstraat 32 
Wat: Wethouder Jur Botter van 
Welzijn gaat met de kerken in 
gesprek om hun rol te bespreken in 
de bestrijding van eenzaamheid en 
het versterken van ontmoeting.
Wie: Alle mensen in de kerk die 
bij dit onderwerp betrokken 
zijn: voorgangers, diakenen, 
gemeenteleden werkzaam in de zorg 
en mantelzorgers.

STRONGER - MANNENWEEKEND
Wanneer: 21 en 22 april 2017
Waar: De Pauwenhof in Voorthuizen 
Wat: Tweedaags mannenevent met 
als sprekers o.a. Daniël van Beek 
(Het Open Huis) en Gilbert Thera 
(re:connect)

INNOV8 CONFERENTIE
Wanneer: 16 en 17 mei 2017 
Waar: Belmont in Lunteren
Wat: Een conferentie voor 
jongerenwerkers met o.a. workshops 
volgens de pop-up trend en een 
pop-up-kloostermoment met Jos 
Douma. Hoofdspreker is Harmen 
van Wijnen: hoe functioneren kleine 
groepen als kerk voor jongeren? 

VISIEDAG GELOVEN IN DE STAD
Wanneer: 20 mei, 12 - 18 uur 
Waar: PG Immanuel, Medanstraat 32 
Wat: De hele kerk is nodig om de 
hele stad te bereiken met het hele 
evangelie 
Wie: Alle leiders in de kerk en in 
de samenleving: voorgangers, 
oudsten/raadsleden, ondernemers, 
bestuurders en professionals
 
VROUWENDAG KRACHTIGE 
VROUWEN, PRACHTIGE 
VROUWEN
Wanneer: 20 mei, 9.45 - 16.30 uur 
Waar:  Shelter Haarlem, Eksterlaan 1 
Wat: Ontdek als christenvrouw zijn 
kracht zodat je kunt meebouwen aan 
zijn Koninkrijk. 

VERSLA DE NACHT!
Wanneer: 16 april, middernacht - 7 uur
Waar: start bij de Groenmarktkerk, 
Nieuwe Groenmarkt 14 zie
Wat: Een spannende 
ontdekkingstocht
door het centrum van de stad voor 
jongeren vanaf 15 jaar.
Start  op Paasnacht 16 april om 0.00 
uur in de Groenmarktkerk, Nieuwe 
Groenmarkt 14.
Om 7.00 uur is het weer afgelopen.
In de nacht voor Pasen, herdenkt de 
kerk de nacht van Jezus’ dood en 
opstanding. Een feest waarbij het 
leven het overwint. En juist in deze 
speciale nacht, willen wij je uitdagen 
om samen wakker te blijven en de 
nacht te verslaan. Tot het licht wordt!
We zullen ontdekken welke verhalen 
de nacht onthult. We komen te 
weten waar een onderduikadres 
uit de oorlog is (het Corrie ten 
Boomhuis). We ontmoeten iemand 
die ’s nachts werkt en horen wat er 
in zijn of haar werk te beleven valt. 
Welke gebeurtenissen zich hebben 
afgespeeld in Haarlem. 

WELKOM HIER! HAARLEM
Wanneer: 22 april 2017, 13 - 17 uur
Waar: Philharmonie in Haarlem
Wat: Mensenrechtenorganisatie 
Justice and Peace organiseert met 
de gezamenlijke kerken van Haarlem 
en Stem in de Stad een middag van 
verbondenheid. Verbondenheid met 
elkaar en met de vluchtelingen om 
ons heen; om als stad de verbinding 
te zoeken in plaats van polarisatie. 
Om een positief geluid van hoop 
te laten horen. Een gevarieerd 
programma van muziek, presentaties, 
discussies, interviews, theater, in 3 
zalen; veel vrolijkheid en verdieping, 
proeven van diverse culturen, 
letterlijk en figuurlijk.
Welkom Hier! maakt lokale 
solidariteit en betrokkenheid voor 
iedereen toegankelijk.
Absolute aanrader om mee te maken
Doorlopend programma. Toegang 
gratis.

Meer informatie over alle 
bovenstaande bijeenkomsten en 
evenementen is te vinden op 
http://gelovenindestad.nl/agenda/

http://gelovenindestad.nl/agenda/
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BIDDEN VOOR HAARLEM 
Steeds meer christenen in Haarlem en omgeving 
zien kansen voor gebed! Ze komen in beweging en 
ontmoeten elkaar in krachtig gebed voor onze stad. 
Wat een mooie ontwikkeling!

In aanloop naar de gezamenlijke dienst van Geloven 
in de Stad op 9 oktober was voor het eerst een 
gebedsteam op de been met vertegenwoordigers uit 
maar liefst acht kerken.  Tijdens de voorbereidingsavond 
enkele dagen daarvoor merkten we het al het al: wat 
was het bemoedigend en verfrissend om te bidden 
met elkaar! Ieder had verschillende achtergronden, 
gebedsgewoonten en overtuigingen, maar we baden tot 
één Heer Jezus.

Dit smaakte naar meer en al snel kwam het team 
opnieuw samen om na te denken en te praten over het 
gedeelde verlangen om samen voor de stad te bidden. 
Dit resulteerde in drie hoofdlijnen in het gebed voor de 
stad: 
1. verlangen naar een eigen plek, huis van gebed, een 

centrum, waar we heen kunnen om (onder meer) te 
bidden

2. wens tot training, toerusting, ministrycursus
3. behoefte aan een netwerk van bidders en groepen 

om gebedsverzoeken en ervaringen te delen, om 
elkaar op te kunnen zoeken, samen te kunnen 
bidden.

Tijdens een tweede overleg is besloten om prioriteit 
te geven aan het vinden van een plek van gebed. 
Mogelijk kunnen bestaande gebedsmomenten 
gekanaliseerd worden, zoals het stadsgebed en mobiele 
gebedsplekken. Ook bleek er grote behoefte aan 

GEBEDSVUUR VOOR HAARLEM
Van 14 – 21 januari vond de Week van Gebed plaats 
in zes verschillende kerken: Kerk van de Nazarener, 
Shelter Haarlem, PG Immanuël, Wilhelminakerk, 
Evangelische Broedergemeente en Levend Woord 
Gemeente. Het thema was Verzoening. 
De gezamenlijke startavond was op zaterdagavond 
14 januari met leiders uit verschillende Haarlemse 
kerken. Er was ruimte om samen stil te zijn, te 
bidden in groepsverband en gezamenlijk te bidden 
voor alle leiders. Een kostbaar moment! In die 
week was het heel mooi om de verscheidenheid 
en unieke invulling van het gebedsuur te zien van 
elke kerk. Het viel op dat er naast afwisselende 
onderwerpen, er elke avond voor de burgemeester 
en overheid werd gebeden. Wat was het geweldig 
om een week lang samen te komen om te bidden 
in eenheid voor onze stad! We geloven dat God de 
kleine vlammetjes van elk gebed tot één groot vuur 
wil gaan maken voor Haarlem, en dat velen geraakt 
mogen worden door de liefde van God!

training (gebedspastoraat, prayer ministry). Deze twee 
initiatieven leiden bijna automatisch tot een netwerk 
dat bidders en gebedspunten met elkaar verbindt. 
Binnenkort vindt er een vervolgoverleg plaats over het 
realiseren van een huis van gebed. Hiervoor bestaat een 
sterke visie!

Wilt u meedenken of meebidden? 
Neem dan contact op met Els Toussaint  
06 3745 1830 gebed@gelovenindestad.nl



4

Jeanine Dommerholt leidde een cursus aan huis
“HET RAAKT MENSEN ALS JE JE HUIS OPEN 
STELT”

Jeanine Dommerholt is getrouwd met Fulco en 
samen zijn ze lid van de Kerk van de Nazarener. Met 
haar gezin is zij enkele jaren zendeling geweest 
in Moldavië via Operatie Mobilisatie. Jeanine 
leidde samen met anderen een Alphacursus 
in de Vogelbuurt in Haarlem. “Ik heb al meer 
Alphacursussen geleid in de kerk, maar deze cursus 
was anders dan anders.”

“Bij ons in de straat wonen christenen uit 
verschillende kerken. Met hen hebben wij mooie 
vriendschappen opgebouwd. Eén van onze vrienden 
kreeg een droom om iets in de wijk te gaan doen en 
ook Fulco had dit op zijn hart gekregen. Met elkaar 
hebben we toen een gebedsgroep opgericht om te 
zoeken naar Gods plan voor deze wijk.” Tijdens die 
gebedsavonden ontstond het verlangen om in de 
wijk een Alphacursus te beginnen.  

DREMPEL
De Alphacursus startte met acht deelnemers waarvan 
vijf de cursus uiteindelijk hebben afgemaakt. Jeanine 
zag de deelnemers tijdens de cursus veranderen. Ze 
gingen intensief op zoek naar God en deelden dit 
met andere mensen. Ze zijn gaan bidden en gingen 
het werk van God herkennen. “Ik merkte dat de 
drempel voor een Alphacursus aan huis lager is voor 
mensen die niet gewend zijn om in de kerk te komen. 
Het raakt mensen als je je huis open stelt, voor ze 
kookt, je leven met hen deelt.”

“Vier van de deelnemers hebben echt een keuze 
gemaakt voor God. Met hen doe ik nu de Betacursus 
die in ieder geval tot aan de zomer door zal lopen! 
Bij deze groep zijn inmiddels nog meer mensen 
aangehaakt die ooit een Alphacursus hebben gevolgd 
en willen groeien in hun geloof. Met heel mijn hart 
verlang ik ernaar dat nog meer mensen verbinding 
zoeken met God en met elkaar.”

Ben je geraakt en wil je meebidden voor de 
Vogelbuurt? Sluit je dan aan bij de gebedsgroep,  
iedere maandag om 20 uur, Lijsterstraat 24, Haarlem.

ALPHACAMPAGNE 
VERBINDING MET GOD EN MET ELKAAR
In het najaar van 2016 hebben de kerken van Haarlem een gezamenlijke Alphacampagne gevoerd. Vijftien kerken 
waren betrokken bij dertien Alphacursussen. Iedere dag kon ergens in de stad een Alphacursus gevolgd worden, 
op allerlei plekken over de stad verspreid. Ook waren er speciale Alpha’s: voor jongeren, voor tieners, voor 
senioren en voor zakenmensen. 

Vanaf 9 oktober – de gezamenlijke dienst van de kerken 
– kwamen minimaal tien weken lang groepen van soms 
zes of zeven, soms ruim 20 mensen, bij elkaar om na 
te denken over het christelijk geloof. Er werd gestoeid 
met thema’s als: Is het christelijk geloof saai, onwaar en 
achterhaald? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? 
en Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

Het is iedere keer weer bijzonder om te horen hoe 

de gesprekken de deelnemers aan het denken zetten 
over het geloof in Jezus, of de deelnemers nu gelovig 
zijn of niet. Dit keer gingen er, doordat kerken samen 
optrokken, ook nog eens twee keer zoveel cursussen 
als normaal van start en - vooral – waren er twee keer 
zoveel deelnemers. Ruim 120 mensen hebben aan de 
verschillende cursussen meegedaan. Enkelen van hen 
vertellen hieronder over hun ervaringen, stuk voor stuk 
inspirerende verhalen!
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Deelneemster Astrid: 
“IK HEB MEER INZICHT GEKREGEN”

“Ik heb altijd interesse gehad voor het christelijk 
geloof, maar ik deed er niet veel mee.” vertelt 
Astrid. Zij was één van de deelnemers van 
de Alphacursus bij Jeanine. “Ik heb het een 
verrijking gevonden om samen stil te staan bij 
levensvragen. Het heeft mijn denken over het 
geloof weer geactiveerd.”

“Ik had vraagtekens bij de manier waarop 
sommige christenen hun geloof in de praktijk 
brengen. Het was fijn dat ik dit nu op een nu 
op een ongedwongen manier met anderen kon 
bespreken. Mijn gevoel over God is niet veranderd 
door de Alphacursus. Ik voelde altijd al dat God 
bij mij is en mij beschermt. Wat wel veranderd is, 
is dat ik meer inzicht gekregen heb in waarom en 
hoe dingen in de Bijbel staan. Hoewel ik sommige 
dingen uit de Bijbel nog steeds wel lastig vind. 
Het waren bijzondere weken. Er werd met veel 
warmte over het geloof gepraat. Ik voelde me 
geaccepteerd en gehoord. Het was echt een 
warm bad.” 

Els Toussaint leidde een tienerAlpha
“GODS AANWEZIGHEID WAS MERKBAAR”

Ook Els Toussaint heeft een Alphacursus geleid, 
speciaal voor tieners. Tijdens de campagne 
kreeg Geloven in de Stad twee mailtjes van 
tieners die een Alphacursus wilden volgen. Het 
campagneteam legde de vraag neer bij enkele 
jongerenwerkers, waaronder Els. 

Els hoefde er niet lang over na te denken. “Ik had 
al langer het verlangen om iets met tieners te 
gaan doen. We begonnen met zes tieners, maar 
op de tweede avond waren er al elf. Tien van hen 
hebben de cursus afgemaakt. Eén van de jongeren 
maakte al snel een keuze voor God, dit veranderde 
hem en maakte hem rustiger.” 

“Tijdens de avonden was de aanwezigheid van 
God merkbaar. De tieners baden voor elkaar en 
kwamen de week daarna met mooie getuigenissen 
terug. Ze vertelden dat ze de kracht van gebed 
in hun leven hadden ervaren. Ik verlang ernaar 
om meer te investeren in jonge levens. Ik wil heel 
graag de liefde voor God en de Bijbel doorgeven 
aan de volgende generatie.”

Binnenkort start Els een nieuwe tienerAlpha in 
Velserbroek.
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BETTINA VAN RUISWIJK: 
JONGERENWERKER VOOR YOUTH FOR CHRIST 
Per 1 maart werkt Bettina van Ruiswijk als jongerenwerker bij 
Youth for Christ in Haarlem. Vorige maand is zij getrouwd en 
op de eerste dag van haar huwelijksreis kregen Bettina en Timo 
bericht dat ze een huis in Haarlem hadden toegewezen gekregen. 

In de afgelopen twee maanden had Bettina al aan een 
aantal trainingen en de stadconferentie van Youth for Christ 
deelgenomen. Nu is het dan echt zo ver en mag ze aan de 
slag. Arjo Barth, teamleider van YfC Haarlem: “Het klinkt misschien 
een beetje spannend of onvoorbereid, maar we willen graag aan 
de slag in een nieuwe wijk en hebben nog niet besloten welke wijk 
dat is. We zijn namelijk op zoek naar een plek waar we tot zegen 
kunnen zijn voor jongeren in de wijk én voor de kerk die zich met 
die wijk bezig houdt. Als YfC Haarlem zeggen we dat we christenen 
willen helpen om relevant te zijn in de levens van jongeren.”

Met de kerken gaat YfC de komende weken op zoek een plek 
waar jongeren extra liefde en aandacht nodig hebben. En waar 
christenen zijn die graag in aanraking willen komen met die 
jongeren en daarbij wat extra steun vanuit YfC willen ontvangen!

NIEUWE WERKERS IN DE STAD 
Het werk in de stad breidt zich uit. We mogen deze maand maar liefst drie enthousiaste nieuwe werkers 
verwelkomen die zich gaan inzetten voor het werk van de kerken in Haarlem en omgeving. Vanaf deze plek wensen 
we Bettina, Esther en Clementine veel zegen toe op hun nieuwe taak! Graag stellen we hen even aan u voor.

ESTHER BOTH
PROJECTCOÖRDINATOR BIJ GELOVEN IN DE STAD 
Esther Both, 32 jaar, is kortgeleden in Haarlem komen wonen. 
In april gaat ze trouwen met Harm Jan Mostert. Esther heeft 
ruim twee jaar gewerkt bij Mercy Ships en ook nog eens vijf 
jaar als teamleider in de zorg. Vanaf 1 maart werkt Esther drie 
dagen in de week bij Geloven in de Stad als projectcoördinator. 
Na een ruime inwerktijd om Haarlem te leren kennen, zal zij 
de verantwoordelijkheid voor verschillende projecten op zich 
gaan nemen.

CLEMENTINE KOPER 
TIJDELIJK AAN DE SLAG BIJ DE KERK VAN DE NAZARENER
Nadat Jan den Haan een jaar geleden afscheid nam als 
voorganger bij de Kerk van de Nazarener, heeft de gemeente 
de tijd genomen om zich te oriënteren op de toekomst. 
Inmiddels is een team op zoek naar een nieuwe voorganger of 
voorgangersechtpaar. Ondertussen blijft er natuurlijk veel werk 
liggen. Daarom heeft de kerk Clementine Koper per 1 maart 
aangesteld om de kerk tijdelijk te ondersteunen. 

Clementine is getrouwd met Daniel en moeder van twee stoere 
zoons David en Joshua.  Zij is voor veel Haarlemmers een oude 
bekende, onder meer door haar betrokkenheid bij de jeugdkerk 
Linkz, bij Sonrise en haar netwerk binnen verschillende Haarlemse 
kerken. Zoals zij zelf schrijft: “Ik kijk uit naar waar God ons leiden 
zal, ook in de samenwerking met de andere kerken.”
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“Het ondernemerschap zit in mijn bloed. Dat kan ook 
niet anders, met ouders en grootouders die alle zes 
ondernemers zijn.  Zolang ik mij herinner, ben ik bezig 
met ondernemen. Niet eens vanwege het succes en 
het geld, maar meer omdat ik altijd op zoek was naar 
vrijheid en de drang had om iets nieuws te creëren.” 
De Haarlemse ondernemer Serge Janssen van Daalen 
kwam tot geloof na het volgen van een Alphacursus. 
Maar daarvoor moest hij diep gaan.

Ik startte mijn eerste bedrijfje met mijn vriend Roel toen 
we twaalf waren. Auto’s wassen. Drie jaar later, op het 
hoogtepunt liet ik me uitkopen voor fl. 1.000,-. Ik kwam 
terecht op de hotelschool en nam een bedrijfje over 
om horeca-uitzendkrachten voor feesten en partijen 
te regelen. Dat liep als een trein. Dat jaar had ik een 
belastbaar inkomen van fl. 112.000,-. Een paar jaar nadat 
ik afgestudeerd was, bezat ik een goedlopend bedrijf 
met een miljoenen-omzet. Het leek of alles wat ik 
aanraakte, in goud veranderde. Maar God had een plan 
met me dat ik niet kon bevroeden.  
 
CRISIS
In 2007 ging er van alles mis. Een aandeelhouderskwestie 
leidde tot een slepende rechtszaak. Er waren 
huurdersgeschillen, een software-project bleef aandacht 
en geld vragen, klanten liepen weg. Toen kwam de 
kredietcrisis. In 2009 kwam ik in ernstige financiële 
problemen. Om toch te proberen de zaak te redden, trok 
ik alles uit de kast. Ik deed wat ik het beste kon. Dingen 
regelen, kordaat. Dat ik zo nu en dan eens een kortere 
weg nam dan goed was, was het offer dat ik bracht. Ik 
dacht dat later nog wel goed te kunnen maken. 

EENZAAM
Ik stond er alleen voor en voelde me eenzamer dan ooit. 
Bijna grenzeloos opportunistisch probeerde ik te redden 
wat er te redden viel. Maar langzamerhand begon ik ook 
zelf het vertrouwen te verliezen. In november 2011 viel 
het doek. Ik was alles kwijt en twijfelde aan alles. Ook 
aan mezelf en mijn huwelijk. Hoe konden we overleven 
van maar € 850,- per maand, met een gezin met drie 
kleine kinderen? Met veel kunst- en vliegwerk ging ik 
door met ondernemen, met partners die niet altijd even 
betrouwbaar of loyaal waren. Een voor een hebben ze 
mij uiteindelijk in de steek gelaten.

SERGE JANSSEN VAN DAALEN VOND HET ECHTE GOUD
“NA ALPHA KWAM ER RUIMTE VOOR HERSTEL”

ALPHA
In 2015 nodigde een vriend mij uit voor de Alphacursus. 
Omdat ik op een katholieke basisschool had gezeten, 
kon ik de inhoud prima volgen. Na een paar maanden 
raakte ik bevriend met Ruud, één van de andere 
deelnemers. Hij nodigde mij uit om te praten over 
zaken. Aan het einde van de middag zei hij op de man 
af:  ‘Serge, ik moet wat tegen je zeggen, iets dat ik 
sterk op mijn hart heb. Ik wil dat je weet dat God jou 
niet loslaat, dat hij jou beschermt en dat jij veel gaat 
betekenen in Zijn Koninkrijk.’ Alles wat Ruud toen tegen 
mij zei, klonk vanzelfsprekend. Ik wist dat het allemaal 
waar was, en dat geloof ik nog steeds. Ik realiseerde 
mij toen dat ik tijdens de cursus tot geloof gekomen 
was, dat ik het echt geloofde. Dat het geloof in Jezus 
werkelijkheid voor mij geworden was. 

HERSTEL
Ik ben op zoek gegaan naar een kerk. Sinds dat 
moment is er veel ruimte gekomen voor herstel. In mijn 
persoonlijke leven en in mijn relaties. Maar gelukkig 
ook zakelijk. Het faillissement is opgeheven, ik heb een 
investeerder gevonden die helpt om mijn levenswerk 
te voltooien. Die investeerder is ook christen net als 
de meeste mensen die bij mij werken. Het bedrijf 
ontwikkelt zich goed en gedegen. Er loopt een traject 
om schoon schip te maken met de oude schulden. De 
grootste problemen zijn voorbij.  

VERTROUWEN
Ik heb vooral geleerd om anders in het leven te staan, 
op een andere manier zaken te doen. En ook dat ik mij 
nergens zorgen over hoef te maken. Ik hoef niet meer te 
vertrouwen op mijn capaciteiten, maar mag vertrouwen 
op God. Jezus zegt het in de Bijbel:  ‘Om deze reden zeg 
ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over 
wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult 
aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het 
lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven: ze zaaien 
niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en 
geen schuur, het is God die ze voedt.’ Voor mij was Alpha 
echt nodig om tot geloof te komen. Ik heb gevonden 
waarnaar ik zocht: mijn Schepper. Wat is het geweldig dat 
ik met Hem een persoonlijke relatie kan hebben. En wat 
is Hij goed! Daarom weet ik dat het alleen nog maar beter 
wordt en dat God ook mij wil gebruiken in Zijn Koninkrijk.
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GELOVEN IN  
EEN GROENE STAD
Na het lezen van een boek over de impact die we 
als westerling hebben op onze aarde, vond Ties van 
Veelen (31) het hoog tijd om in actie te komen. Hij nam 
zijn eigen levensstijl onder de loep en nam het initiatief 
voor een lokale A Rocha-groep in Haarlem. 17 januari 
was de kick-off in het kantoor van Geloven in de Stad, 
waar een groep natuurliefhebbers uit verschillende 
kerken nadacht over de schepping, rentmeesterschap 
en duurzaamheid in onze omgeving.

Wat is A Rocha? 
A Rocha maakt deel uit van een wereldwijde christelijke 
beweging, die zich inzet voor onderzoek, bescherming 
en herstel van de biodiversiteit op aarde. In Nederland 
werkt A Rocha vanuit een netwerk van lokale initiatieven 
door christenen. Deze plaatselijke groepen adopteren 
natuurgebieden en helpen de eigenaar bij natuurbeheer.

Waarom moet de klimaatproblematiek zo hoog op de 
christelijke agenda? 
Omdat we met onze huidige levenswijze niet genoeg 
hebben aan één aarde. Sterker nog, als we allemaal 
zouden leven zoals we in Nederland doen, zouden we 
3,6 aardes nodig hebben om de mensheid te kunnen 
onderhouden! Toch is het in basis wat mij betreft niet 
een gevalletje ‘als we nu niet, dan…’ maar een opdracht 
vanuit het allereerste begin van de bijbel: Hij bracht ons 
in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te 
waken. (Gen 2:15)

COLOFON Dit magazine is een uitgave van het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem. eindredactie Jacomine Oosterhoff redactie Hans Luttik, 
Arnold Vaandering vormgeving Rianne Douma drukker Omniprint met bijdragen van Arianne Raamstijn, Els Toussaint, Esther Both, Jannick Vercamer, 
Jeanine Dommerholt, Myrna Bockhoudt, Ramona van den Hoed, Serge Janssen van Dalen, Ties van Veelen.
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Wat onderscheidt A Rocha van andere 
natuurwerkorganisaties? 
Het is een mooie manier om vanuit de kerken mensen 
enthousiast te maken voor de schepping en het behoud 
ervan. Het mooie van A Rocha vind ik dat het over 
verwondering gaat. Verwondering over de schepping, 
over de biodiversiteit die God gegeven heeft, over 
de wonderen van de natuur. Geen doemboodschap 
verkondigen, maar mensen eerst de schoonheid van 
de natuur laten ervaren. Ik denk en geloof dat met die 
verwondering vanzelf de bewustwording komt.

Welke activiteiten komen er in Haarlem? 
We zijn momenteel in gesprek met natuurbeheerders 
in de omgeving om te kijken of we een stuk natuur 
kunnen gaan adopteren. Hier zullen we dan een aantal 
keer per jaar een natuurwerkdag organiseren. Dit zijn 
laagdrempelige dagen voor het hele gezin waarbij 
we samen de handen uit de mouwen steken. Wat we 
precies gaan doen, is nog afhankelijk van het seizoen 
en de locatie. Maar ik droom van mooie ontmoetingen, 
zweetdruppels, een gezamenlijke maaltijd en kinderen 
die vogelhuisjes timmeren in ‘ons’ stukje natuur. 

Wat doe je zelf? 
Wat ik zelf probeer, is om in ieder geval zoveel mogelijk 
eco-neutraal te leven. Als je bizar veel auto rijdt, ga 
dan niet op vliegvakantie (wist je dat een retourtje Bali 
per persoon overeenkomt met 1,5 jaar autorijden?). 
De grootste impact op de aarde hebben we met het 
kopen van al onze spullen door mijnbouw, productie, en 
transport. Je slaat al een enorme slag als je wat minder 
nieuwe spullen koopt. Daarom doen we thuis een 
half jaar de ‘Buy Nothing New Challenge’ (Google dat 
vooral). Een half jaar lang geen nieuwe spullen kopen. 
Goed voor de creativiteit en bewustwording van hoe 
makkelijk we spullen kopen. Je kunt dit ook prima een 
maand proberen.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van A 
Rocha Haarlem? Volg ons op Facebook of stuur een 
mail naar haarlem@arocha.nl.
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