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DE ZOMER KOMT ERAAN! 
TIJD VOOR VERSCHILLENDE 
UITDAGENDE CONFERENTIES. 
EEN MOOIE GELEGENHEID OM 
ANDEREN TE ONTMOETEN EN 
ELKAAR TE BEMOEDIGEN!

DOWN TO EARTH
Wanneer: 14  juni van 20.00-21.30 uur 
Waar: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1 in 
Haarlem 
Aanbiddingsavond waarbij de aanwezi-
gen het verlangen hebben om zich hele-
maal uit te strekken naar God. 

CHARIS BIBLE COLLEGE HAARLEM
Wanneer: 16  juni van 19.45-22.00 uur
Waar: Immanuël, Medanstraat 32 in 
Haarlem 
Charis Bible College maakt deel uit van 
de internationale bijbelscholen van An-
drew Wommack. Hij geeft al ruim twintig 
jaar radicaal onderwijs over genade en 
geloof. Het is een deeltijdschool met 
wekelijkse lessen.
Informatie: Greta van der Leer, tgfvan 
derleer@gmail.com of http://andrew 
wommack.nl. 

KERKENNACHT
Wanneer: 19 juni vanaf 19.00 uur
Waar: verschillende kerken in Haarlem
12 bands uit de Haarlemse popscene 
treden op in 10 prachtige Haarlemse 
kerken. Meer over dit bijzondere festival 
op pagina 3 en 6.

AGLOW HAARLEM
Wanneer: 25 juni van 9.30-11.30 uur
Waar: Kerk van de Nazarener, Zijlweg 
218 in Haarlem
Inspirerende ontmoeting met vrouwen 
uit verschillende kerken die samen God 
ontmoeten en Hem aanbidden met 
zang, muziek, woord en gebed. Het is 
een veilige plek om te ontdekken dat je 
kostbaar bent voor God en je mede- 
mens. Elke maand is er een andere 
spreekster die met haar kleur laat zien 
wie God werkelijk is. Spreekster op de 
laatste ontmoeting voor de zomer is 
Henny Souisa.

STADSGEBED
Wanneer: 3 juli van 19.30-21.00 uur
Waar: Immanuël, Medanstraat 32 in 
Haarlem
Speciale avond van het stadsgebed 
waarbij we met alle Sonrise-deelnemers 
bidden voor de stad en de Sonrise- 
wijken.

 

SONRISE 
Wanneer: 6 juli tot en met 10 juli van 
14.00-16.30 uur en 19.00-21.00 uur
Waar: 12 verschillende locaties  
(zie verder pagina 4 en 5)

REVEILWEEK
Wanneer: vanaf 18 juli, 25 juli en  
1 augustus
Waar: NEM in Voorthuizen of De Kroeze 
Danne in Delden
Al meer dan 40 jaar organiseert Near 
East Ministry Reveilweken. Het zijn ge-
loofsopbouwende conferenties met 
bijbelstudies, seminars, aanbidding, 
gespreksgroepjes en programma’s voor 
kinderen, jongeren en volwassenen.
Het thema voor 2015 is ‘Mission (im)
possible?’ Het gaat over leven volgens 
de Bergrede. In deze weken kun je ont-
dekken wat Jezus wil zeggen en hoe je 
vanuit zijn onderwijs kunt leren leven.

NEW WINE ZOMERCONFERENTIE
Wanneer: van 18 juli tot en met 24 juli
Waar: Walibi-terrein in Biddinghuizen
New Wine organiseert alweer voor de 
twaalfde keer een zomerconferentie. 
Het thema van dit jaar is ‘Rijk in God’. 
Jezus leert ons dat we rijk zijn in Hem, 
maar op een totaal andere manier dan in 
de samenleving. Ook hier zijn program-
ma’s voor alle leeftijdsgroepen. 

VRIJ ZIJN ZOMERWEEK
Wanneer: van 18 augustus tot en met  
7 augustus
Waar: Vakantiepark Pagedal in Stadska-
naal
Deze conferentie heeft als thema ‘God’s 
ordinary people’. In het bijbelboek 
Handelingen lezen we dat God heel 
gewone mensen gebruikt om buiten-
gewone dingen voor Hem te doen. Laat 
je deze week uitdagen, bemoedigen en 
toerusten om grote dingen van God te 
verwachten.

STADSGEBED
Wanneer: 4 september van 19.00-20.00 
uur
Waar: Begijnhofkapel, entree Jansstraat 
59 in Haarlem
 
 
 
 
 

ROYAL MISSION
Wanneer: 15 september, vanaf 19.45-
22.00 uur (inloop 19.30 uur) 
Waar: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1, 
Haarlem
Goed nieuws: per september start de 
parttime bijbelschool Royal Mission ook 
in Haarlem. De eerste module van het 
eerste jaar behandelt het onderwerp ‘De 
geheimen van het Koninkrijk ontdekken’. 
Deze eerste avond vindt plaats op dins-
dagavond. 
Meer informatie over aanmelden en 
data: http://royalmission.nl/school/ 
parttime-school/

AGLOW HAARLEM
Wanneer: 24 september van 9.30 tot 
11.30 uur
Waar: Kerk van de Nazarener, Zijlweg 
218 in Haarlem
Inspirerende ontmoeting met vrouwen 
uit verschillende kerken.  

RE:CONNECT CONFERENCE
Wanneer: 30 oktober vanaf 19.30 uur tot 
en met 31 oktober 22.00 uur
Waar: Kerk van de Nazarener, Zijlweg 
218 in Haarlem
Inspirerende conferentie met Philip en 
Holly Wagner, voorgangers van Oasis 
Church in Los Angeles (VS).  Er zijn ver-
schillende lezingen, onder andere over 
de dynamiek binnen relaties en wat de 
Bijbel hierover zegt. De conferentie 
wordt afgesloten met een worship- 
concert.
Philip zegt dat het volgen van Jezus ons 
eraan herinnert dat we drive moeten 
hebben om mee te bouwen aan de lo-
kale kerk. Holly moedigt vrouwen aan 
om te zijn wie God wil dat ze zijn (God-
Chicks). 

AGENDA

TIP DE REDACTIE

Heb je ook een leuk 

agendapunt voor het 

Infobulletin? Mail: 

arnold@geloven 

indestad.nl.



3

Op 26 april jl. waren 
we met ruim 2200 
mensen bij elkaar in het 
Kennemer Sportcenter 
voor een gezamenlijke 
kerkdienst. En we 
werden geraakt.  Door 
de prachtige muziek, 
door de toespraak, 
door de gebeden, de 
momenten van stilte... 
Uit de reacties blijken 
dit voor iedereen 

verschillende momenten te zijn geweest. Maar wat 
bij iedereen indruk heeft gemaakt is de ontmoeting 
met elkaar en (mede daarin) de ontmoeting met onze 
levende Heer. 

In dit Infobulletin een korte terugblik, maar vooral een 
vooruitblik: betrokken zijn bij de stad. Binnenkort barst 
Sonrise weer los, kunnen we stadsgenoten ontmoeten 

tijdens de Kerkennacht. Er is nog veel meer te vertellen, 
maar dan komen we ruimte te kort: dat houden jullie 
tegoed voor volgende nummers. 

We vinden het enorm leuk om jullie het Infobulletin van 
Geloven in de Stad te mogen aanbieden in een nieuwe 
jas. Dat is in gang gezet door de voorbereidingen op 
de kerkdienst, maar die nieuwe vorm is ons zo goed 
bevallen dat we het graag zo houden. We zijn benieuwd 
naar jullie reacties: reageer vrijmoedig naar info@
gelovenindestad.nl. Maar bovenal hopen we dat dit 
Infobulletin jullie opnieuw inspireert voor God en Zijn 
Koninkrijk!

Hans Luttik

IEDERE TWEE JAAR, IN HET EERSTE WEEKEND VAN 
DE ZOMER, VINDT DE KERKENNACHT PLAATS. 
EEN UNIEK EVENEMENT WAARBIJ KERKEN 
WERELDWIJD HUN DEUREN OPENZETTEN VOOR 
IEDEREEN DIE NIEUWSGIERIG IS OF ZICH WIL 
BEZINNEN. UITGEDAAGD DOOR HET THEMA ‘KERK 
BINNENSTEBUITEN’ HEBBEN DE HAARLEMSE 
KERKEN BESLOTEN OM NU EENS NIET DE EIGEN 
BOODSCHAP CENTRAAL TE STELLEN, MAAR TE 
LUISTEREN NAAR WAT MUZIKANTEN UIT DE 
HAARLEMSE POPSCENE TE VERTELLEN HEBBEN. 

In tien prachtige Haarlemse kerkgebouwen zullen twaalf 
artiesten en bands optreden. Iedere kerk is verschillend 
in sfeer en traditie, net zoals iedere artiest een eigen 
sfeer en geluid meebrengt. De Haarlemse Kerkennacht 
begint op 19 juni om 19.00 uur met een Taizéviering in 
de Oud-Katholieke Kerk. Daarna kan ieder zijn eigen 
route kiezen langs de kerken die Haarlem rijk is. In het 
programma is genoeg ruimte om in de pauzes van kerk 
te wisselen.

 19 JUNI

BELEEF DE KERKENNACHT

Kijk voor meer  informatie en  het volledige  programma op http://kerkhaarlem.nl/kerkennacht.

VAN DE 

REDACTIE

mailto:info@gelovenindestad.nl
mailto:info@gelovenindestad.nl
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Thema 
VOORBEREIDINGSCONFERENTIE
Het thema dit jaar is: Ken je kracht, dan zal 
je impact hebben. Tijdens de conferentie 
ga je ontdekken wat God je heeft gegeven 
en waar Hij je heeft geplaatst. Ook bespre-
ken we het principe ‘eerst ontvangen, dan 
doorgeven’. Wat is jouw kracht?
We kijken naar de drie pijlers van impact: 
houding, identiteit en actie. Welke houding 
heb je? Ben je bereid te ontvangen? Met 
de focus op God gericht kun je vervolgens 
kijken naar je identiteit: wat is jouw plek? 
Samen willen we ontdekken wat God voor 
je in petto heeft. God vraagt ons naar ver-
mogen bij te dragen, maar Hij gaat met ie-
dereen een andere weg. Tot slot is het tijd 
voor actie. 
Alleen als je doorgeeft wat je van God hebt 
ontvangen, zul je impact hebben.

Praktisch
VOORBEREIDINGSCONFERENTIE 
Alle teams die aan Sonrise meedoen, komen van 1 tot en met 4 juli 
bij elkaar om zich voor te bereiden. De conferentie duurt drie dagen 
en levert zowel geestelijke voeding als praktische lessen. Het belang-
rijkste is dat deze tijd apart gezet is voor de deelnemers en God, in 
aanbidding, en rust en voor het luisteren naar Gods Woord.  

Inspirerende workshops & sprekers
Elke dag staan er  drie workshops op het programma die aansluiten 
bij het thema. ‘s Avonds zetten inspirerende sprekers je aan het 
denken en is er veel ruimte voor worship. Ook besteden we tijdens 
de hele conferentie veel aandacht aan stille tijd, gebed, teamtijd en 
teambuilding. 

Let op: nieuwe locatie
Voor het eerst is de conferentie niet meer in IJmuiden. Dit jaar is 
de conferentie verdeeld over de zalen van de Goede Herderkerk 
(Rechthuisstraat 9) en Immanuël (Medanstraat 32). De diensten zijn 
elke avond om 19.15 uur in Immanuël.

NOG 22 NACHTJES SLAPEN… SONRISE!OP MAANDAG 6 JULI BARST SONRISE WEER LOS. OP HEEL VEEL VELDEN EN PLEINEN IN HAARLEM  
EN OMSTREKEN WORDT GESPORT, GEKNUTSELD EN GEPRAAT. DOOR ONSZELF TE LATEN ZIEN,  HOPEN WE DAT WE IETS VAN GOD KUNNEN LATEN ZIEN.



5

COOLE FEITEN
Dit is het 14e achtereenvolgende 
jaar dat we Sonrise in Haarlem en 
omgeving organiseren.Dit jaar zijn 
we met Sonrise aanwezig op 12 
locaties in 6 plaatsen.

Er komt een groep uit Letland naar 
ons kikkerlandje om mee te draaien 
in de sportteams.

Waar de naam Sonrise vandaan 
komt? Die verwijst naar het 
verlangen dat we als gemeenten 
hebben voor de wijk: de opkomst 
van Gods Zoon om zo zijn liefde te 
kunnen laten zien.

En vergeet niet: samen als gemeente 
vormen we het Lichaam van Christus 
(1 Korinthe 12). Sonrise is dus de 
gelegenheid om onze talenten en 
gaven aan de wijk te laten zien.

Check voor de laatste foto’s, nieuwste filmpjes en gaafste verhalen steeds www.sonrisehaarlem.nl en  
www.facebook.com/SonriseHaarlem. Verder kom je veel informatie tegen op de Facebook-pagina’s van 
de verschillende locaties. Tip: like de Facebook-pagina’s en de nieuwste berichten en foto’s verschijnen 
automatisch op je Tijdlijn.
Wie weet wordt door jullie retweets een van onze berichten op Twitter wel trending topic!

Bid mee 
DE MUIS EN DE OLIFANT
Sonrise is met twee werkwoor-
den samen te vatten: bidden en 
werken. Door te werken en te 
bidden mogen we – samen met 
God – een krachtige beweging 
tot stand brengen. Het is als het 
verhaal van de muis en de oli-
fant, die samen over een brug 
lopen. De hele brug kraakt door 
het gewicht van de olifant. Aan-
gekomen aan de andere kant 
zegt de muis tegen de olifant: 
‘Wow, wat hebben we die brug 
doen schudden!’
Onthoud dus: God gaat met 
je mee naar het plein of veld, 
waarbij we mogen weten dat 
God degene is die de beweging 
brengt. 
Meebidden? Meld je dan aan via 
gebedswerk@gelovenindestad.nl

HET PROGRAMMA
Zondag 5 juli  
10.00 uur    Begroeting van 

de sporters 
in de eigen 
gemeenten

19.00 uur    Opening 
Sonrise in de 
Wilhelminakerk

Maandag 6 juli t/m vrijdag 10  juli
14.00 - 16.30 uur    Sport, spel en 

kinderwerk voor 
6 t/m 12 jaar

19.00 - 21.00 uur    Sport en/
of andere 
activiteiten voor 
13+

Donderdag 9 juli of vrijdag 10 juli
18.30 - 21.00 uur   Buurtbarbecue 

of -maaltijd

Zaterdag 11 juli  
16.00 uur    Afsluiting Sonrise 

in PG Immanuël

Zondag 12 juli 
10.00 uur   Afscheid van 

de sporters 
in de eigen 
gemeenten

DOE MEE! 
Wil jij impact hebben op je omgeving? Verlang je 

naar meer van God? Meld je dan aan voor Sonrise. 
Je gaat dan samen met leeftijdsgenoten aan de 
slag binnen een team bij jou in de buurt. Je start 

op 1 juli met de voorbereidingsconferentie. 
Meld je aan via sonrise@gelovenindestad.nl

Locatie

Amsterdam Slotermeer

Heemstede Indische Buurt

Beverwijk Meerestein

Hoofddorp Floriande

Velserbroek Peilkruidbuurt

Haarlem Leidsebuurt

Haarlem Boerhaavewijk

Haarlem Houtvaartkwartier

Haarlem Patrimoniumbuurt

Haarlem Slachthuisbuurt

Haarlem Rozenprieel

Haarlem Planetenwijk

Sonrise (algemeen)

Contactpersoon

Pieter Nugteren

Hans Neerken

Mirjam Popping

Johan Koningen

Aukje Veenstra

Jenneke van der Kist

René Engelshoven

Elly van der Ende

Margreet Peschar

Rob Sjouke

Linda van Dongen

Marja Zomer

Arnold Vaandering

Telefoonnummer

06 - 4022 7887

06 - 5397 8641

06 - 2947 8201

06 - 5219 9649

06 - 4590 9040

06 - 1017 2019

06 - 1022 6709

06 - 1846 5729

06 - 1069 9565

06 - 3482 7553

06 - 1460 8339

06 - 3037 7156

06 - 2509 3244

EXTRA HANDJES
Lijkt het je leuk mee te doen aan Sonrise, maar weet je niet hoe? 
Misschien is een van deze vacatures wat voor jou.
-  Keuken- of schoonmaakhulp tijdens de 

voorbereidingsconferentie 
-  Hulp op één van de elf locaties - extra handen, altijd welkom
-  Host  of hangchristen - zodat iedereen zich thuis voelt
-  Bidder - want zonder gebed...
-  Journalist of fotograaf - inspireer anderen met mooie beelden en 

krachtige verhalen
Meld je aan via sonrise@gelovenindestad.nl.
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BOEKENTIPS
 DAGBOEK |  
EEN NIEUWE START
Maak jij na de zomer 
een nieuwe start 
in de brugklas? Of 
ergens anders? Dan 
mag dit dagboekje 

niet ontbreken op je nachtkastje. Je 
leest er over bijbelse personen die 
van God een nieuwe kans kregen. 
Ze maakten een nieuwe start, met 
knikkende knieën, met vallen en 
opstaan. Herkenbaar? 

ISBN: 9789033800764

AGENDA |  
#ITSMYLIFE
De coolste christelijke 
schoolagenda 2015-
2016 bevat interviews, 
selfies van onder 
andere Elbert Smelt 

(Trinity), Joram Kaat (EO Beam) 
en David de Vos, vette artikelen, 
veel foto’s, quotes en natuurlijk 
visjes die een glimlach om je mond 
toveren of een frons tussen je 
wenkbrauwen. O ja, er is ook nog 
genoeg ruimte voor aantekeningen, 
kalenders, roosters en cijferlijsten. 
ISBN: 9789078893240

TIJDSCHRIFT |  
ZOMER
Voor je tent, in je 
achtertuin of aan 
het zwembad: 
je zomer is niet 
compleet zonder 

de ZOMER, het vrouwenmagazine 
van Sestra. In deze editie natuurlijk 
veel reisverhalen en tips om 
buiten te koken. Maar ook een 
30-dagenproject ‘omzien naar de 
schepping’ of creatieve ideeën om 
direct mee aan de slag te gaan. 
Genieten. ISBN: 9789491844355

ROMAN | IK ZAL  
VERBORGEN ZIJN
Nog maar zeventien 
jaar was de Haarlemse 
Eline Rosenhart toen 
ze haar eerste roman 
schreef. En nu is er 

een tweede. Ik zal verborgen zijn is 
indrukwekkende roman over twee 
joodse vrouwen die strijden voor 
hun volk, de een in de tijd van het 
Perzische rijk, de ander tijdens en 
na de Tweede Wereldoorlog. 
ISBN: 9789029721066

GELOOFSOPBOUW | 
MEESTERWERK
In Meesterwerk schrijft 
John Ortberg over 
vragen als ‘Wie ben 
je in Gods ogen?’ en 
‘Hoe word je de beste 

versie van jezelf?’ Het boek gaat 
over gebrokenheid, over identiteit 
en over Gods doel met je leven. 
Een werk- en gespreksboek om de 
tijd voor te nemen, geschreven met 
humor en diepgang.  
ISBN: 9789033800825

CHICKLIT | ELKE DAG 
PRINSESSENTAART
Julie Sanders is 25, 
chaotisch en onzeker. 
Net afgestudeerd en 
nu op zoek naar de 
Echte Baan, de Ware 

Liefde en Gods plan met haar leven. 
Een toevallige ontmoeting eindigt 
in een date met Jurre, een stoere, 
charmante jongen – en overtuigd 
atheïst. En dat leidt tot veel 
hilarische situaties en bijzondere 
discussies. ISBN: 9789033800221

DUBBELROMAN |  
DE LAATSTE DANS  
& TOEGIFT
Een dubbelroman van 
Karen Kingsbury, een 
van de meest gelezen 
christelijke auteurs. 
Abby en John lijken 

het perfecte paar: geliefd door 
hun kinderen, bewonderd door 
hun omgeving en benijd om hun 
goede huwelijk. Maar dan krijgt 
John gevoelens voor een andere 
vrouw. In het tweede boek, Toegift, 
lijkt de liefde het gewonnen te 
hebben. Maar een vreselijk ongeluk 
verandert alles. ISBN: 9789029724289

ZOMERVAKANTIE! TIJD VOOR EEN HEERLIJK BOEK  
IN EEN LUIE STOEL. HIER ALVAST ZEVEN TIPS.  
De boeken op deze pagina zijn verkrijgbaar bij de Bijbel In.

COLUMN
KERK BINNENSTEBUITEN
Door: Jacomine Oosterhoff 

In de hal van de Fonteinkerk bereiden we op een zonni-
ge vrijdagmiddag de Kerkennacht voor. Johan Schelling 
en ik, twee meiden van The Syrens en fotograaf Stefan 
Witte. Een bont gezelschap. De meiden van The Syrens 
kunnen zich nauwelijks herinneren dat ze ooit in een 
kerk geweest zijn. Ze vertellen ons dat hun muziek over 
van alles gaat, maar niet over God of over geloof. Ook 
beeldkunstenaar Stefan Witte heeft lange tijd geen kerk-
dienst meer bezocht. Zijn allermooiste beelden zijn die 
van schaars geklede vrouwen. Vind ik.

Aan deze kunstenaars leent de Fonteinkerk een avond 
haar gebouw. Waarschijnlijk komen er flink wat men-
sen op af die niets met God hebben. Haarlemmers die 
nog zelden een kerk van binnen zien. Spannend. Wat 

een kans, denk ik, automatisch in standje missionair. 
Misschien kunnen we eindelijk een mooie folder maken 
over wat we geloven? Ergens een hoek inrichten voor 
gesprek en bezinning? Of concertgangers uitnodigen 
voor de kerkdienst van die zondag? 
Dan hoor ik naast mij dominee Johan Schelling ineens 
zeggen: “Eigenlijk vind ik het vooral spannend wat dit 
doet met ons, kerkmensen.” Daar zit ik, met mijn zen-
dingsdrang. Wat was het thema ook alweer? Kerk bin-
nenstebuiten. Ik moet denken aan de Gidsdienst van 26 
april. Geraakt. 

Wat een kans, denk ik. Om ons, als kerkmensen, te laten 
raken door wat Haarlem te bieden heeft. Om in de kerk 
voor een keer niet onze eigen boodschap te verkon-
digen, maar te luisteren naar het verhaal van de ander. 
Zonder oordeel mensen welkom heten en hun verhaal 
laten doen. Het buitenste komt binnen, zodat het bin-
nenste naar buiten kan. Zoiets. We gaan de kans grijpen, 
tijdens de Kerkennacht. Raak ons met jullie muziek, Sy-
rens. En verras ons met jouw kijk op de wereld, Stefan. 
Jullie krijgen de ruimte. Onze ruimte. 
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TERUGBLIK OP DE GIDS-DIENST VAN 26 APRIL

“IK BEN GERAAKT!”

WAT RAAKT JOU? WAT ZET JOU AAN HET DENKEN EN 
WAARDOOR KOM JIJ IN BEWEGING? DE GEZAMEN-
LIJKE KERKDIENST VAN GELOVEN IN DE STAD BRACHT 
VOLDOENDE STOF TOT NADENKEN. EN INSPIRATIE 
VOOR ACTIE. VELEN WAREN GERAAKT DOOR ZÓVEEL 
MENSEN DIE SAMEN KWAMEN OM SAMEN GOD TE 
EREN. DOOR DE MUZIEK, DE GEBEDEN, DE TOE-
SPRAAK, DE MOMENTEN VAN STILTE AAN BEGIN EN 
EINDE VAN DE DIENST. ZOVEEL VERSCHILLENDE MO-
MENTEN.  ALS WE ALS KERK VAN HAARLEM SAMEN KO-
MEN EN ONS HART OPENEN VOOR ONZE HEER DAN 
WORDEN WIJ GERAAKT.  OP PAGINA 8 EN HIERONDER 
EEN BLOEMLEZING VAN ENKELE REACTIES. 

Ben & Gerry: “Geraakt vandaag door de veelkleurigheid, 
het uitdagende woord, het enthousiasme van de muzie-
kanten en het koor, de organisatie en zelfs het samen 
opruimen. Een bijzondere dag! We zien alweer uit naar 
2016 met nog meer Haarlemmers.“

Anne:  “Wat een feest! Geraakt door het mooie gebed 
van dominee Schelling en de woorden van Hans Maat. 
Mooi om zoveel bekenden te zien!” 
 
Manya: “Het samenzijn vond ik bijzonder.”

Michiel:  “Echt geraakt vanochtend! Wat ga ik doen om 
me te laten gebruiken door God in mijn dagelijks leven?” 

Erwin:  “Een enorm krachtige, inspirerende dienst die 
aanzet tot ‘acts’!” 

Hanneke: “Wat was het mooi vanmorgen! Heerlijk ge-
zongen en geraakt door de spreker die ons een vriende-
lijke maar dringende “schop onder de kont” gaf!” 

Ilonka:  “Had gelijk kippenvel bij het eerste lied, toen 
iedereen zijn stem verhief...... en het lied van You’re 
Holy,..... echt gaaf.” 
 
Liset: “Wow, wat een geweldige dienst. Supergaaf om 
met zoveel mensen God te prijzen. Nu de uitdaging om 
in onze omgeving aan het werk te gaan, heb er zin in.”

Geraakt
ben ik door de ‘eeuwige 
wind’ die in Haarlem waait.
Waar ik ook fiets, op 
klinkers of asfalt;
hoe ik ook fiets, race of 
city;
wanneer ik ook fiets, van 
’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat,
altijd wind.

Geraakt
ben ik door de wind 
die ik steeds maar weer 
tegenkom.
Of ik nu op bezoek ga of 
thuis kom;
of ik aan het werk ben of 
ontspan;
of ik vrolijk ben of moe,
altijd tegenwind.

Geraakt
ben ik door de beweging 
van de wind.
Ik zie vlaggen aan de 
huizen en golven in het 
water;
ik zie blaadjes dwarrelen 
en hoor takken kraken,
ik zie tulpen buigen en 
vogels zweven,
tomeloos beweging.

Geraakt
ben ik door de overmacht 
van de wind.
Ik zie haastige mensen, 
slenterende mensen,
opgewekte mensen, oud 
geworden mensen,
Turkse mensen, 
Aerdenhoutse mensen,
allemaal waaien ze met de 
wind mee of tegen.

Geraakt
ben ik door het raadsel van 
de wind.
Als ik haar niet tegenkom, 
voel ik haar in m’n rug;
als ik haar niet voel, kan ik 
haar zien;
als ik haar niet zie, kom ik 
haar onverwachts tegen:
de onzichtbare wind.
 

Geraakt
ben ik door de mensen 
van de wind.
Eeuwen lang waaide de 
wind door de Bavo.
Vele generaties al 
wandelden in de wind 
langs het Spaarne.
Elke seconde kust de wind 
de graven in de duinen.
En voorbij blies de wind de 
mensen.

Geraakt
ben ik door mijn verzet 
tegen de wind.
Steeds weer krom ik mijn 
rug en kraak m’n trappers.
Elke keer slaat mijn hart op 
hol en hap ik naar adem.
Meters verder mopper ik 
opnieuw: ‘die eeuwige 
wind hier’.
En ik durf maar niet 
opgeven
m’n verzet tegen de wind.

Geraakt
ben ik door een fluistering 
van de wind.
Ik hijgde weer: ‘ook altijd 
die eeuwige wind tegen’.
En hoorde als een stem 
achter mij:

‘Wat zucht je over je 
zuurstof,
wat foeter je op je 
ruggesteun,
wat vecht je tegen 
elementen?

Die Wind
van alle tijden voor je,
langs alle mensen om je 
heen,
in alle vlaggen van geluk,
op alle golven van 
vermoeidheid,
door alle kerken in de stad,
om alle graven in de hof,
over alle stenen in de 
straat,
bij alle werk en rust,
die Wind ben Ik.’

Ik ben
door de wind
geraakt.

“GERAAKT”
Door: Johan Schelling 

Sinds vorig jaar woont Johan Schelling dicht bij de kust 
en geïnspireerd door het thema van de gezamenlijke 
dienst schreef hij over wat hem raakt.

http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=487
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=487
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=487
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=487
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=487
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=451
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=451
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=451
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=449
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=437
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=437
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=427
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=427
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=470
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=470
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=470
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=472
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=472
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=472
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=472
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=431
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=431
http://geraakt.gelovenindestad.nl/?p=431
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GERAAKT!
WAS HET HET KOOR, DE LIEDEREN, DE GEZAMEN- 
LIJKE VOORBEDE OF DE DUIDELIJKE BOODSCHAP 
VAN HANS MAAT OVER HET VERLATEN VAN JE COM-
FORT ZONE? OF WERD JE GEWOON GERAAKT DOOR 
HET SIMPELE FEIT DAT JE DAAR STOND, SAMEN MET 
2000 ANDERE CHRISTENEN UIT HAARLEM EN OMGE-
VING? HOPELIJK TRILT DE DIENST NOG LANG NA IN 
JE HART. WAT HEEFT HET BIJ JOU IN GANG GEZET?

Bekijk op je gemak  

alle foto’s van de 

dienst of luister 

de preek van Hans 

Maat nog eens 

terug op geraakt.

gelovenindestad.nl.
© Ties van Veelen

© Ties van Veelen

© Ties van Veelen

© Ties van Veelen

© ThirzaFotografie

JAN-KEES: “WAT MIJ RAAKT IS DE EENHEID 
DIE JE SAMEN ERVAART TIJDENS DEZE  

GEZAMENLIJKE DIENST.”

TINI: “TOEN IK BINNENKWAM WAREN 
MIJN MAN EN IK OVERWELDIGD DOOR DE 

PRACHTIGE MUZIEK EN HET GROTE AANTAL 
MENSEN. HET ROERDE MIJN HART EN IK 

MAAKTE EEN VOORSTELLING VAN HOE HET 
ZAL ZIJN WANNEER DE HERE JEZUS TERUG 

KOMT OM ZIJN BRUID TE HALEN.”

GILBERT:  “GERAAKT DOOR HET MOMENT 
TOEN DE ZAAL VOOR HET EERST DE ZIN 
ZONG: “GREATER THINGS ARE YET TO 

COME, GREATER THINGS ARE STILL TO BE 
DONE IN THIS CITY”; TOEN BRAK ER IETS IN 

MIJ. WANNEER 2000 MENSEN DIT SAMEN 
BIDDEND ZINGEN, DAN KAN IK NIET ANDERS 
DAN UITKIJKEN NAAR EEN BEWEGING VAN 

GOD DOOR ZIJN KERK IN DEZE STAD.”

HARM JAN: “HET WAS MOOI OM MET 
ZOVEEL GELOVIGEN SAMEN TE MOGEN 

ZIJN, HEM TE LOVEN EN TE PRIJZEN,  
EN OM OP ZEER ENTHOUSIASTE EN 

OVERTUIGENDE WIJZE UITGEDAAGD  
TE WORDEN OM UIT JE COMFORT  

ZONE TE STAPPEN!”

http://www.gelovenindestad.nl
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