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Het thema ‘Ken je kracht, dan zal je 
impact hebben’ sloot zeer goed aan 
bij ons team. Iedereen in ons team 
is naar zijn of haar kwaliteiten inge-
deeld. Zo heeft Melissa een groot 
hart voor hangjongeren; een kwali-
teit die ze deze week intensief heeft 
gebruikt. Ook hebben we geleerd dat 
we geen energie hoeven te verspillen 
aan dingen waar we minder sterk in 
zijn. We mochten ons focussen op de 
talenten en kwaliteiten die God ons 
heeft gegeven.

MOOIE MENSEN
We zijn dit jaar weer geraakt. Voor-
al door de kinderen en jongeren uit 
Velserbroek. Normaal fiets je langs die 
jongeren heen, maar nu mochten we 
ze echt leren kennen. En kwamen we 
erachter wat voor mooie personen 
het zijn. Hierdoor is onze liefde voor 
de jeugd uit Velserbroek gegroeid.
Maar we zijn deze week ook geraakt 
door de persoonlijke ontwikkelingen 
van teamleden. Sommigen werden 
uitgedaagd hun grenzen te verleggen, 

om hun comfortzone te verlaten en 
nieuwe dingen te leren. Ook vertelde 
een aantal teamleden over moeilijke 
thuissituaties en hoe God hen daarin 
heeft mogen helpen. We zijn verwon-
derd en geraakt. We hebben nieuwe 
talenten mogen ontdekken.“

Sonrise 2015! Een week waarin er 
bijbels zijn uitgedeeld, er is gebeden, 
er met kinderen bijbelverhalen gele-
zen zijn, er enthousiast is gesport en 
we samen met God mensen hebben 
mogen raken en Gods liefde hebben 
mogen doorgeven.
 
DOOR HET HELE PARK
Iedere dag begonnen we in een grote 
kring om te bidden voor een goede 
middag. Onze enthousiaste sporters 
hadden een yell ingestudeerd die 
tegelijk dienst deed als warming-up. 

Er was veel te doen: onder andere  
volleybal, voetbal, basketbal en knut-
selen. 

We hebben veel armbandjes – als 
symbool voor Gods kracht en onein-
dige liefde – uitgedeeld aan de kin-
deren. Ook was er een sneltekenaar 
die een mooi portret van de kinderen 
maakte. Al tekenend daagde hij ze uit 
om met God te praten, en gaf hij ze 
een bemoedigende tekst mee op hun 
tekening.

STA OP EN VOETBAL
Het was ook een week van gebedsge-
nezing. Bij teamleden én op het plein. 
Iemand die lange tijd stil moest zitten 
vanwege pijn in de knieën, heeft weer 
mogen voetballen. Wij hebben echt 
ervaren hoe groot God is. Als wij ver-
trouwen in hem hebben, is alles mo-
gelijk! Ons gebed is dat iedereen die 
op het Zaanenpark is geweest, zijn of 
haar hart zal openstellen voor wat er 
écht toe doet: het (leren) kennen van 
Jezus als een eerlijke, liefdevolle en 
onvoorwaardelijke vriend.
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Een van de sporters gaf een Nieuwe 
Testament cadeau aan een meisje 
uit het Rozenprieel. Zij was er echt 
enorm blij mee en was er na thuis-
komst meteen uit gaan lezen. Nog 
diezelfde avond kreeg de sporter een 
WhatsApp-berichtje of ze de vol-
gende dag even konden praten. Het 
meisje had een aantal vragen over 
het geloof...
 
 

MOOI DRAMA
Het team had een uitnodiging ge-
maakt voor ‘Het grote feest van God’. 
Op donderdag bleek tijdens een dra-
mastukje dat op die uitnodiging ook 
de prijs voor het feest stond. Een prijs 
kon niemand betalen. Maar als je de 
uitnodiging accepteerde, dan werd 
die hoge prijs schoongewassen. Je-
zus heeft de prijs voor ons betaald. 
Zodat iedereen die wil naar het grote 
feest kan…  

OM TE ONTHOUDEN
-   Grappig: in het Engels praten en 

bidden met elkaar leidt af en toe 
tot hilarische momenten. Zo werd 
de ‘vossenjacht’ omgedoopt tot 
‘foxhunt’ en werd plots de meiden-
avond benoemd tot ‘ladieshunt’. 

-   Mooi: aan het begin van de week 
viel het een van de medewerkers 
van het buurthuis op dat de kinde-
ren zo lief met elkaar samen speel-
den, zonder vervelend of extreem 
stoer te doen. 

-   Geleerd:  blijven bidden! De focus 
van het team, om elkaar scherp te 
houden, was heel groot en heel 
sterk. Het was super om te weten 
dat er 24-uur werd gebeden. Toen 
iemand midden in de nacht ziek 
werd, was het fijn te weten dat er 
voor ons gebeden werd.

In de Leidsebuurt was Sonrise dit jaar 
een heel nieuw avontuur. Niet alleen 
de locatie was veranderd. Ook het 
programma onderging een meta-
morfose. Gelukkig heeft de verhui-
zing van het Brouwersplein naar het 
Leidseplein goed uitgepakt! Er kwa-
men veel nieuwe mensen, die ge-
noten van het nieuwe programma. 
Raketten en kleding maken, reuzen-
bellen blazen en ballonnen knopen, 
voor iedereen was er wat leuks te 
doen. Hoogtepunt was wel de don-
derdagavond. Hoeveel mensen zou-
den er komen eten? Misschien wel 
75? Het aantal overtrof alle verwach-
tingen! Ruim 90 mensen kwamen 
donderdagavond naar de maaltijd! 
Wat een feest! 

“Ik geloof niet in God en ik wil er 
ook niet over praten”, zei een van de 
kinderen maandag. Maar dit meisje 
kwam iedere dag trouw. Ze lunchte 
mee en koos een van de teamleden 
uit als beste bidder. Er gebeurden nog 
meer kleine wonderen op het Leid-
seplein. Een meisje vroeg steeds veel 
aandacht. Tot ze van een teamlid een 
mooi compliment kreeg. Ze werd er 
stil van en wist even niet meer wat ze 
moest zeggen. Weer een ander kind 

wilde graag dat er voor haar gebe-
den werd. Na afloop zei ze: “Ik voel 
me helemaal blij en heb helemaal 
kippenvel…” En wie krijgt er geen 
kippenvel bij het lezen van de gebe-
den aan de gebedsboom? ‘God, hoe 
moet ik een raket bouwen?’ ‘Dank u 
voor de mooie reuzebellen’ en ‘Be-
dankt dat we gaan barbecueën’. Al-
les was nieuw op het Leidseplein: de 
locatie, het programma, het team. 
Maar God bond iedereen samen rond 
dezelfde missie. 
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Heel bijzonder hoe op het allerlaats-
te moment “out of the blue” in een 
sportersteam voorzien is…… 
Twee meiden hadden er geen vre-
de over om naar een conferentie te 
gaan, toen de Sonrise mogelijkheid 
langs kwam; hoe twee neven wil-
den wel mee gaan doen, en drie heel 
jonge meiden vormden een “juni-
or-team”; een vakantie viel korter uit
Een sporter vraagt een jongen of hij 
ook een bijbel wil hebben. Zijn ogen 
lichten op “Ja, graag !!!”
 
Aan het einde van de gemeenschap-
pelijke buurtavond is er de mogelijk-

heid om een graffiti schilderij te ma-
ken…. Arend geeft aan dat het voor 
kinderen vanaf 11 is. Maar de groep 
is niet te houden en er staan toch 30 
kindertjes van alle leeftijden te drin-
gen. Arend staat te kijken dat een 
heel klein jongetje (nog niet zo heel 
sterk in z’n vingers) toch maar liefst 
drie heel mooie schilderijtjes wist te 
produceren.
 
FOCUS
Een andere sporter vertelt dat fo-
cussen op God genoeg is. God leidt 
je naar de juiste plaats waar je een 
zegen voor iemand mag zijn. Ze ver-

woordde haar focus op God met: 
“We kennen allemaal wel: “What 
would Jesus do?”, maar nog beter is: 
‘What is Jesus doing now?’ We mo-
gen focussen op wat Jezus in onze 
levens doet.”

EENHEID
Wat bijzonder is aan deze week is dat 
het sportteam steeds hechter is ge-
worden. Ze gaan veel met elkaar in 
gebed en kunnen daardoor juist heel 
open naar elkaar toe te zijn. Ze heb-
ben elkaar echt zien opbloeien.

Het was een week vol mooie mo-
menten. Kinderen vlogen ons bij 
aankomst op het veld om de hals! We 
mochten bidden voor een jongen die 
ook aangaf een Bijbel te willen ont-
vangen en zei dat hij volgend jaar als 
sporter mee wil doen in ons park! Er 
waren stoere tienerjongens die het 
‘stiekem’ heerlijk vonden om liefde 
te ontvangen en het jammer von-
den als de avond al weer voorbij was. 
 
BIJZONDERE ONTMOETINGEN
Een buurtbewoner bedankte ons 
voor een gesprek en zei dat ze zeker 
naar de buurtmaaltijd en inloopoch-
tend wilde komen, en misschien wel 
naar een kerkdienst. Ouders, opa’s 

en oma’s die een kinderbijbel wilden, 
zodat ze de andere verhalen ook 
konden (voor)lezen. 
Bijzonder ook dat ons team, zonder 
goede voorbereiding en teambuil-
dingtijd, toch heel snel een eenheid 
was. De onderlinge band was ont-
spannen en vriendschappelijk. Ieder-
een pakte aan en hielp. Er werd gela-
chen en gehuild. En het Engels (ons 
team had twee buitenlandse leden) 
vormde voor de meesten geen be-
lemmering. Een geweldig team!

 MOOIE UITSPRAKEN
-   “Ja, ik was er niet. Balen, ik moest 

mee naar de Primark. Maar dit is 
veel leuker en gezelliger!”

-   “Ik mocht van mijn ouders op 
scoutingkamp, maar ik wilde liever 
naar Sonrise!”

-   “Mam, deze mevrouw is serieus 
echt lief.”

-   Een van de ouders: “Mijn kind mag 
alleen naar dit veld om te voetbal-
len als jullie er zijn. Want jullie van 
de kerk zijn te vertrouwen.”

-   Kippenvelmoment: tijdens het bid-
den stond op Buienradar een enor-
me piek met zware regen. En na 
het bidden was hij ineens laag. Dat 
gebed was flitsend snel verhoord!
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Dit was het tweede jaar dat we Son-
rise organiseerden in de Slachthuis-
buurt. Als wij terugkijken op de afge-
lopen week, dan zien we een week 
vol sport en spel – vol moeiten en 
wonderen. De zondag voordat de 
sportweek begon, gingen wij met 
het complete team flyeren in de wijk. 
Zo kwamen wij bij het zigeunerkamp 
terecht dat aan ons veld grenst. Het 
afgelopen jaar hadden we een goed 
contact met hen. Sommige men-
sen van het kamp hadden zelfs hun 
vakantie gewijzigd om bij Sonrise te 
kunnen zijn. Een zieke vrouw kwam 
naar buiten en zei: “Ik mag van de 
dokter eigenlijk mijn bed niet uit, 
maar jullie zijn toch van dat kerkge-
beuren?” Toen wij dit bevestigden, 
vertelde ze dat ze het supergaaf vindt 
dat wij er dit jaar weer zijn. “Ik ga ze-
ker komen, ik kijk hier al lange tijd 
naar uit.” De volgende morgen stond 
ze bij onze tent!

GEBEDSVERHORING EN 
GESPREKKEN
We hebben goede gesprekken gehad 
over Jezus. Er is veel voor de jongeren 
gebeden. Er waren ook gebedsgene-
zingen, waar we erg dankbaar voor 
zijn. Maar naast de goede gesprekken 

en gebedsgenezingen was er veel 
onrust bij de jongeren. Er werd veel 
alcohol en drugs gebruikt, waardoor 
de sfeer soms best dreigend kon zijn. 
Maar God was erbij. Wij zijn dankbaar 

voor de openheid van de kinderen 
om over Jezus te horen. Ook zijn wij 
blij dat de sfeer tijdens de week lang-
zaamaan steeds beter werd en de 
dreigende sfeer wat afnam.

VEEL TE LIEF VOOR KINDEREN
“Ik dacht al, ze zijn vast religieus, want 
ze doen anders.” Een mooier compli-
ment kun je niet krijgen. Het kwam 
van een moslimechtpaar enigszins 
nors langs de kant naar het sporten 
zaten te kijken. “Ik dacht het gisteren 
al,” zei de vrouw. “Jullie zijn veel te 
lief voor kinderen.” De les van Am-
sterdam was dat je alleen al door po-
sitieve aandacht aan de kinderen te 
geven Jezus liefde uitstraalt. En dat 
je nooit mag afgaan op een eerste 
indruk. Want nors was dit echtpaar 
allerminst.

SAMENGERAAPT DOOR GOD
Er gebeurden wonderen in Amster-
dam. Grote en kleine. Een wonder 
was dat het steeds precies om 14.00 
uur stopte met regenen. Maar ook 
dat lichamelijke klachten van som-
mige teamleden na gebed een aan-
tal keer verdwenen. En dat kinderen 
spontaan naar de sporters toe ren-
den om een folder in ontvangst te 
nemen. Het was niet nodig om naar 
hen toe te gaan. Teamleider Rob bad 
tot God om bevestiging van zijn rol. 
Die middag nog sprong een jongetje 
bij hem achterop de fiets, die vertelde 
dat hij genoot van de dramastukjes 
en het zondaarsgebed had meege-

beden.  ‘Een samengeraapt zootje’, 
zo omschreef een van de teamleden 
het team. Maar het zootje werd door 
God samengesmolten tot een hechte 
groep. Zoveel verschillende karakters 
en talenten, maar allemaal even no-
dig in het Koninkrijk van God. 
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Topdrukte bij Sonrise Hoofddorp! 
De eerste dag zijn er al 60 kinderen 
en genieten 50 jongeren en 20 vol-
wassenen van het toneelstuk. Waar 
komen al die mensen op af? Een be-
zoeker is duidelijk: “Bijna alles is gratis 
hier,” verzucht hij. “Zelfs Jezus”. En 
inderdaad. De koffie is gratis en hij 
mag ook een gratis bijbel mee naar 
huis nemen. En dan is er ook nog een 
roos met een kaartje, waarop staat: 
‘Vertrouw op Gods woord, dan heb 
je impact.’ 

DIEP ONDER DE INDRUK
De week in Hoofddorp heeft im-
pact. Zowel op de gasten, als op de 
teamleden zelf. Teamleden offeren 
zomaar een week van hun vakantie 
op om mensen te vertellen dat God 
van hen houdt. Ze zijn aardig voor 
iedereen en blijven enthousiast spor-
ten. Alleen dat al maakt indruk. Diepe 
indruk maakt ook de genezing van 
teamlid Nadine, na het gebed van 
haar team. Het inspireerde het team 
de rest van de week om veel van God 
te verwachten.

GELOOF ALS EEN KIND
Sommige kinderen beginnen met 
schroom aan de dag. “Ik vind dit ei-
genlijk helemaal niet leuk.” Maar vijf 
minuten later zeggen ze al: “Wow, we 
zijn er nog steeds. Het is gaaf hier!” 
En ze hebben gelijk. Er is een veilige 
sfeer, veel gezelligheid en ook veel 
lol. Zeker om de standbeelden, waar 
een van de kinderen verbaast over 
uitroept: “Leefde je eigenlijk wel toen 
je een standbeeld was?” Het geloof 
van een kind. Wat kunnen we daar 
toch veel van leren!

Dit jaar was het thema bij ons: ‘Je 
bent een held’. Daarom hebben we 
aan alle kinderen een polsbandje ge-
geven met de tekst ‘Voor God ben jij 
een held!’. Het was een hit: de kinde-
ren waren trots op hun polsbandjes. 
Omdat er genoeg vrijwilligers waren, 
is een deel van de sporters de wijk 
ingegaan om daar contact te leg-
gen met tieners. Bij een Cruijff-court 
werden nieuwe contacten gelegd. 
Zendingsmissie Sonrise: Sonrise op 
Locatie dus! 
Ook bijzonder was dat we moch-
ten bidden met een jongen die een 
probleem heeft met drugs. Dit was 
een mooie ervaring. Minstens net zo 
mooi als die opmerking van een van 

de sporters, die zei: “O, ik heb ff mijn 
getuigenis verteld.” Alsof het niks 
was. Wow! 

NIET OORDELEN
De BBQ-avond was een bijzonde-
re avond voor ons team. Alle spor-
ters durfden uit hun comfortzone 
te stappen en in gesprek te gaan 
met buurtgenoten. Er werden goe-
de gesprekken gevoerd met ouders 
die jarenlang alleen vanaf de zijkant 
meekeken; nu voelden ook zij zich 
welkom op de barbecue. 
Het mooiste leermoment vond plaats 
tijdens het uitdelen van de evaluatie-
briefjes. Waar wij altijd dachten dat 
de buurtbewoners erg kritisch en 
sceptisch waren, bleken ze juist erg 

enthousiast over Sonrise en over het 
geloof. Voorgaande jaren bleven de 
gesprekken met ouders van kinderen 
vaak uit, omdat we bang waren voor 
de oordelen die zij misschien zouden 
hebben. Dit bleek onnodig. Echt een 
leermoment!

-   Buurtbewoner: “Ik ben niet zo ge-
loverig, hoor.”

-   Zijn er nog gebedspunten? “Ja, dat 
we nou eindelijk weer gaan voet-
ballen!”

-   Zoon: “Heee pap, kom je mee 
voetballen?” 

-   Vader (40+): “Nee joh, daar ben ik 
toch veel te oud voor?”

-   Zoon: “Ja, maar Rolf (sporter, 27) 
doet toch ook mee!”
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“God houdt van jou!” zegt de kleine 
Abdul glunderend tegen de teamlei-
der. De boodschap van een dag eer-
der is bij hem in ieder geval geland.
Op en buiten het Sonriseplein ge-
beuren mooie dingen. Gesprekken 
met islamitische tieners over Jezus. 
Stoere jongens die hun snoep delen 
met kinderen die ze niet kennen (wat 
ze anders nooit doen). 
Gesprekken met moeders, bidden 
met meiden.
 
Tijdens de vossenjacht verbazen een 
paar tieners zich over de hoge leef-
tijd van Mozes. “Noach werd nog veel 
ouder. Hij was wel zeshonderd jaar 
oud.” Dichter bij de waarheid dan hij 
weet, zegt een van de jongens: “Zes-

honderd? Dan kan ik wel voor eeuwig 
leven!” 

ONTSPANNEN SFEER
Saamhorigheid typeert de sfeer bij 
Sonrise in het veelkleurige Schalk-
wijk. Het valt ook op bij de ouders 
die het plein bezoeken: “Het is hier 
ontspannen, ze hebben plezier en 
de kinderen zijn veel positiever dan 
we gewend zijn.” Mensen uit allerlei 
landen leren elkaar kennen en gaan 
respectvol met elkaar om. Ook het 
team, dat voor het eerst meedoet 
aan Sonrise, is eendrachtig. Sommige 
teamleden geven voor het eerst een 
getuigenis aan een grote groep. Een 
hele ervaring. En iedere dag begon 
met een hoogtepunt: samen met 
sporters, teamleden en een groot 
aantal (moslim)kinderen in een kring 
bidden om Gods zegen. Hij heeft dat 
gebed meer dan verhoord!

Na een intensieve voorbereiding en 
een geweldige startdienst ging Sonri-
se 2015 eindelijk van start. Het sport-
team stond te popelen, maar vond 
het tegelijkertijd ook wel spannend. 
Vrijwel meteen vanaf het begin kwa-
men er kinderen het sportveld op en 
werd er volop gevoetbald en gebas-
ketbald. In de tent kon je knutselen 
en je laten schminken. Er hing die re-
laxte vakantie-achtige Sonrise-sfeer 
op het veld. Een paar sporters deden 
op een middag een toneelstukje over 
‘Op reis gaan’. De boodschap: om tot 
rust te komen hoef je helemaal niet 
naar een ander land, die rust vind je 
bij God! 

VERSLAG VAN DE (WOENS)DAG
“Vanmorgen zag het veld er somber-
tjes uit met al die regen, maar in de 
middag klaarde het gelukkig op. Na 
een leuk openingsspel, gaven we drie 
clinics: voetbal, hockey en drama. In 
de knutseltent gingen we met de kin-
deren de mantel van Jozef versieren 
met mooie lapjes stof. Aan de andere 
kant van de tent was alles klaar gezet 
voor de high-tea voor volwassenen. 
Toen gingen we een toneelstukje op-
voeren. Het ging erover dat je al je 
lasten aan God mag geven. Hij wil ze 
voor je dragen en Hij houdt van jou. 
Dat maakt het verschil. Deze bood-
schap willen we aan deze kids mee-
geven.” 

MOOIE LEERMOMENTEN
- Je kunt alles nog zo goed plannen, 
je zult altijd moeite en weerstand te-
genkomen. Deze week hebben we 
geleerd te vertrouwen op Gods plan-
nen. Als iets niet volgens ons plan 
verloopt, dan zorgt een aanpassing 
van het plan juist voor een onver-
wacht leukere uitvoering. 
- Richt je op kwaliteit, in plaats van op 
kwantiteit. Er waren misschien min-
der kinderen dan andere jaren, juist 
daardoor was er de ruimte om meer 
één-op-één-gesprekken te voeren 
met die kinderen, jongeren en hun 
ouders. 
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COLOFON
Aan dit nummer werkten mee: Arianne Raamstijn, Arnold Vaandering, Drukkerij Omniprint (drukker), Hans Luttik, 
Jacomine Oosterhoff, Jannick Vercamer, Merle van Herk, Michael Koeleveld, Rianne Douma (vormgeving),  
Risanne Koeleveld en heel veel teamleiders, fotografen en stukjesschrijvers

Dit InfoBulletin is een uitgave van de Beweging Geloven in de Stad in Haarlem. Gonnetstraat 26 2011 KA Haarlem,  
023-5518559.  www.gelovenindestad.nl 
ING bankrekening NL48INGB0655098550 t.n.v Geloven in de Stad in Haarlem. ANBI erkend, KvK inschrijfnr 34300579.

WONDERLIJKE WEKEN
Sonrise 2015: het waren twee wonderlijke weken. 

Wonderlijk was de conferentie. Daar ontdekten we dat 
God ons niet gemaakt heeft om ergens stilletjes in een 
donker hoekje te zitten. God heeft ons gemaakt om elke 
dag een licht te zijn en impact te hebben. Dat is niet in-
gewikkeld of zwaar, met extra taken of activiteiten, het 
is juist eenvoudig – gewoon door er te zijn. Door te be-
seffen hoe groot en machtig onze God is. Hoe dichtbij 
en persoonlijk. Dat is je kracht waarmee je impact kunt 
hebben. Nu, tijdens Sonrise, maar vooral ook daarna. 

Wonderlijk was het weer, werkelijk alles kwam voorbij. 
Van hittegolf, storm, warm, regen, kurkdroog, onweer 
tot prachtig sportweer. 

Wonderlijk was het ook om te zien hoe in een paar 
dagen tijd verlegen, introverte jongeren veranderen in 
verlegen, introverte jongeren die vrijmoedig over hun 
geloof in Jezus durven te vertellen. 

Wonderlijk was het dat meerdere malen een spreker iets 
vertelde, wat diezelfde dag of iets later precies van toe-
passing bleek te zijn. 

Wonderlijk omdat jongeren (en ouderen) niet alleen 
hoorden over God die Zijn kracht verleend aan onze 
woorden, onder meer door wonderen, maar dat ze het 
ook voor hun ogen zagen gebeuren. Bijvoorbeeld als 
er voor elkaar werd gebeden en er meerdere malen 
mensen genazen van duidelijk zichtbare blessures of 
kwalen.

Wonderlijk om zoveel open gesprekken te hebben – 
met jongeren, met kinderen, met ouders – om bijbels 
uit te delen, te bidden met bezoekers van alle leeftij-
den. Het blijft wonderlijk dat harten en levens opengaan 
wanneer we eenvoudig aanwezig zijn. Door te sporten, 
liefde te geven, vriendelijk te zijn en plezier te maken. 

EN NU BEGINT HET PAS…
Als er een ding is wat we deze wonderlijke weken heb-
ben geleerd, dan is dat: als wij beschikbaar willen zijn 
met onze beperkingen maar vooral met onze mogelijk-
heden, dan zal God daar Zijn kracht aan toevoegen. Dat 
merken we tijdens de wonderlijke Sonrise-weken. Maar 
dat is net zo waar de rest van het jaar. Deze weken zijn 
voor ons allemaal inspiratie om onszelf beschikbaar te 
blijven stellen. En van God te verwachten dat Hij er zijn 
wonderlijke kracht aan toevoegt.

Hans Luttik

http://www.gelovenindestad.nl

