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In een indrukwekkende dans verbeeldde Dansgroep Hearts Aligned onder leiding van Lotte Verbeek
het lied Pieces. “Hij geeft zijn hart niet ten dele, Hij heeft zichzelf helemaal gegeven.”

GIDS DIENST

2018

Zondag 22 april jl kwamen zo’n 2.000 mensen bij elkaar
in het Kennemer Sportcenter, waaronder ook een kleine
300 kinderen. Rond het thema Mensen van hoop voor
de stad werd gezongen, geluisterd, gebeden. Liederen
rond Jezus, die onze hoop is. er was mooie muziek, indrukwekkende dans, inspirerende liederen. Het was mooi
om overal in de zaal mensen uit verschillende kerken met
elkaar te zien bidden - voor de stad en voor elkaar - dat de
hoop die in ons is tot zegen van anderen zal mogen zijn.
Een vijftal sprekers sprak ieder vanuit een eigen invalshoek over het thema. Hoop als onmisbaar onderdeel
om in geloof en liefde te leven. Hoop omdat we kinderen van God zijn die soms door pijn en verdriet heen
gaan, maar weten dat God erbij is en zal zijn. Hoop die
concreet zichtbaar wordt in de woorden van bemoediging en liefde waardoor jongeren (en ouderen) weer
perspectief krijgen.
Hoop op de komst van het Koninkrijk om in werk en
relaties en je buurt of omgeving te blijven zoeken naar
gerechtigheid, vrede en blijdschap, die er vaak nog niet
is maar er zeker wel zal komen.
Hoop op het zichtbaar worden van de kinderen van God
die met de ogen van Jezus en met de barmhartigheid

van Jezus kijken naar de mensen om ons heen en hun
behoeften en vragen.
In de tennishal verzorgde Matthijs Vlaardingerbroek
opnieuw een supergave ochtend voor de kinderen van
4 tot 12 jaar. Steeds weer een fenomenale prestatie. De
kinderen hadden een topochtend.
De dienst is iedere keer weer een moment van bewustzijn dat we samen kerk van Jezus in onze stad mogen
zijn. We mogen geraakt worden door de uitdaging die
God ons heeft gegeven om Zijn liefde zichtbaar te maken en zijn woorden te laten horen in onze woonplaats.
En dat is nodig. In een clip van enkele straatinterviews,
zomaar op een maandagmiddag in Haarlem, vertelden
meerdere mensen dat christenen best wel wat duidelijker mogen zijn over wat zij geloven en zichzelf mogen
laten zien in de stad. Dat werd bevestigd door jonge
vrouwen die aangaven dat zij persoonlijk eigenlijk geen
christenen kennen.
22 april was opnieuw een uitdaging: een uitnodiging om
als kerk (meer) zichtbaar te worden in onze stad.

“Hoop is niet een begrip, hoop is een persoon: Jezus!”
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Overal in de zaal kleine groepjes mensen die met elkaar
in gebed waren. Bidden voor elkaar; bidden voor leiders
in de stad en voor rechtvaardigheid, vrede en blijdschap
in de stad. Na de dienst was een interkerkelijk team van
bidders beschikbaar om ook nog persoonlijk voor mensen te bidden.

Matthijs Vlaardingerbroek

Nadat zaterdagavond een groot aantal jongeren elkaar
al had ontmoet tijdens de Wild Saints avond, die voor
de gelegenheid in de sporthal was, ging de ontmoeting
zondagmorgen verder: een eigen jongerenvak in de
zaal; na afloop chillen met frites & fris (alleen dan zonder fris) en tot slot een voetbaltoernooi met tientallen
jongeren op het voetbalveld aan de overzijde.

Naast samenzang waren er ook muzikale
rustmomenten in de dienst

Tientallen vrijwilligers zorgden voor een geweldige ochtend voor zo’n 300 kinderen. Aandacht, plezier, inhoud.
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VISIEDAG
MET DE

neus OP DE feiten

Ieder jaar organiseert Geloven in de Stad een inspiratiedag. Een dag waarop voorgangers en andere leiders
uit kerken of organisaties bij elkaar komen om samen
na te denken over een onderwerp. Dit jaar was het
thema: samen impact hebben in de stad.
In de ochtend stonden Claire Morssink en Klara de Graaf
van de GGD Haarlem op het podium. Zij vertelden over
ontwikkelingen en trends in de samenleving van Haarlem en de regio: eenzaamheid, schuldenproblematiek,
verslavingen, gebroken gezinnen, armoede. Wat speelt
er, bij wie en hoe ernstig? Ook duidden ze de verwachtingen voor de komende jaren: wat is er te verwachten?
De presentatie van Claire en Klara maakte indruk en riep
veel reacties op. “Je wordt je plots bewust van sommige
problemen en omvang ervan,” aldus een van de deelnemers. Ook de reactie van burgemeester Jos Wienen
maakte veel indruk. Goed was het om te horen hoe Het
Open Huis, Present Haarlem en Stem in de Stad actief
inspelen op de uitdagingen. Hun korte presentaties waren duidelijk en verhelderend.

ZO VEEL TE DOEN
Daarna hebben we samen nagedacht over de vraag:
‘Wat betekent dit voor ons als kerken in de stad?’ Alle
kerken kennen een meer of minder actieve diaconie,
voor de eigen leden, maar ook voor mensen buiten
de kerk. Er is veel maatschappelijke betrokkenheid, bij
vluchtelingen, armen, voedselbank en veel meer. Maar
stoppen we onze schaarse tijd en geld en energie in de
juiste dingen? Gebeurt er niet veel dubbel werk? En vallen er niet grote gaten om ons heen?
De dag was niet bedoeld om meteen een actieplan te
formuleren, maar vooral samen bewust te worden van
de uitdagingen én de kansen, zodat we de komende
maanden hiermee verder kunnen gaan. Dat is zeker gelukt!
Op de pagina hiernaast staan enkele opmerkelijke feiten
en trends die de GGD deelde, alsmede een aantal reacties van enkele deelnemers.

“Waanzinnig dat Geloven in de Stad via dit soort dagen zoveel kerken
en mensen uit verschillende kerken in beweging krijgt. Om dat een
concreet vervolg te geven, vind ik lastig. De balans voor kerken
tussen enerzijds je eigen gemeente leiden en anderzijds uitstappen
naar de stad om je heen, lijkt me best pittig.“
Berend Gunnink

“Als we een groot,
open hart koppelen
aan goede organisatie
kunnen we echt
impact hebben.”
Jos Wienen,
burgemeester van
de gemeente Haarlem
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“Mijn droom? Het lijkt me gaaf dat Het
Open Huis (HOH), gesteund door de kerken, verder mag groeien in Schalkwijk. Dat
het vooral maatschappelijke impact heeft,
maar dat daardoor ook veel mensen God
leren kennen. Ik vond het gaaf dat de GGD
noemde – niet eens met zoveel woorden,
maar het is wel iets wat we vanuit HOH
vaker horen – dat door de informele zorg
kerken zich onderscheiden van andere
organisaties die soortgelijk werk doen. Als
kerken gaan beseffen hoe veel impact ze
zouden kunnen hebben op mensen door
alleen maar maaltijden te organiseren, een
inloop te houden of op andere manieren
relaties te bouwen met mensen uit de
wijk, dan kan dat mooie dingen opleveren. HOH is tenslotte ook maar begonnen
met een droom, een paar gezinnen, één
keer per week een inloop en één keer per
maand een kerkdienst.”
Berend Gunnink

Conclusies 2017
• Steeds zwaardere casussen met complexe problemen
• Een toename van zware vervuilingen van woningen
• Stijging van het aantal nieuwe cliënten zonder inkomen en
toename van de schuldenproblematiek.
• De vergrijzing gecombineerd met reductie van bedden in de GGZ
en verpleeghuizen doen problematiek toenemen: meer verspreid
wonende kwetsbare groepen
• Hoge(re) drempels bij instellingen
• De reguliere zorg begeleidt als gevolg van bezuinigingen, steeds
minder OGGZ cliënten
• Schuldenproblematiek leidt tot veel (dreigende) huisontruimingen

Enkele maatschappelijke trends
• Individualisering; nadruk op zelfredzaamheid

“Het wonder van samen kerk
en gemeente zijn in de stad.
Ik ben getroffen door de
bereidheid, het commitment
om als verschillende
kerkelijke pluimage, er
samen voor te gaan.”
Aline Kramer

• toename van het aantal kwetsbare burgers
• vergrijzing
• toename chronische ziek(t)en
• Groeiende druk op mantelzorgers
• vermindering van inzet van vrijwilligers en informele hulp
• verminderde tolerantie voor afwijkend gedrag
• groot verschil in gezonde levensverwachting tussen hoge en lage sociaal
economische positie (10 jaar korter bij lagere positie!)
• eenzaamheid is een toenemend probleem onder alle leeftijdsgroepen
• steeds meer mensen met suïcidale gedachten; toenemend aantal suïcides
• sociale media hebben grote impact op het sociale leven: sociale
verbanden veranderen of verdwijnen
• gebruik van mobiele telefoon en sociale media leiden tot toename
verslavingsproblemen bij jongeren
• jongeren zijn moeilijker te bereiken door organisaties, zij organiseren
zichzelf in een steeds veranderende context

“De presentaties gaven me in eerste instantie een gevoel van machteloosheid.
En dan? Er is de wens om meer te doen
voor sociaal zwakkeren, maar er is ook de
vraag hoe we dat reëel haalbaar maken
met grote verschillen tussen gemeenteleden en sociaaleconomisch zwakkeren.
Anderzijds was ik onder de indruk van het
bestaande aanbod. Ik ben wel nieuwsgierig hoeveel mensen uit de gemeente
individueel al actief zijn. Hoe kunnen we
hen versterken en meer aandacht/betrokkenheid hiervoor vragen?”
Nathanja Licht

Suïcide
• 6% van de inwoners in Kennemerland heeft suïcidale gedachten = ruim
24.000 inwoners van 19 jaar en ouder
• Suïcidale gedachten komen het meest voor bij 19 t/m 34 jarigen (9%)
• Inwoners met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben
5 x zo vaak depressieve klachten en 16-24% van hen heeft suïcidale
gedachten. Geen verschil tussen mannen en vrouwen.
• In het Voortgezet Onderwijs denken 2 leerlingen per klas regelmatig
aan zelfmoord

"De dag roept ook veel
vragen op. Want hoe gaan
we dat allemaal doen? Het is
zoveel. Dus: “Heer wat mag
ik doen, wat mag GIDS, wat
mag mijn gemeente doen?”
Wendy Hoorn
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Agenda
In dit Magazine is er aandacht voor
interessante evenementen die de
komende maanden plaatsvinden.
Meer informatie is te vinden op
http://gelovenindestad.nl/agenda.
VROUWENCONFERENTIE
DESTINED TO REIGN
Wanneer: 28 april
Waar: De Basiliek in Veenendaal
Wat: Iedere vrouw is ‘bestemd om
te regeren’, samen met Jezus. Daarom mag zij ook de geur van Jezus in
haar directe omgeving verspreiden.
Er zijn verschillende spreeksters en
er is uiteraard aanbidding. Thema:
Jewel in His Crown, naar Zacharias
9:16-17.
STADSGEBED
Wanneer: 4 mei en 1 juni en iedere
eerste vrijdag om 19.00 uur
Waar: Levend Woord Gemeente,
Paul Krugerkade 6, Haarlem
Wat: Een uur bidden voor de eenheid onder christenen in Haarlem en
het verspreiden van het evangelie.
WORSHIP & PRAISE
Wanneer: 8 en 15 mei
Waar: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1
in Haarlem
Wat: Twee seminaravonden in de
serie Kingdom Life. Wat is nu lofprijzing en aanbidding en welke vormen zijn er? Hoe pas je die toe in je
dagelijks leven?
FEEST VAN DE GEEST
Wanneer: 10 mei, 12-13 mei en 1921 mei
Waar: verschillende kerken
Wat: Kunstenaars maken voor elk
kerkgebouw een specifiek kunstwerk
met als gedachte het Pinksterfeest.
Tot de deelnemende kerken behoren de Pelgrimkerk, de Fonteinkerk
en de Groenmarktkerk.
RAW 2018
Wanneer: 11-13 mei
Waar: Paasheuvel in Vierhouten
Wat: Een ruig, maar christelijk tienerweekend met survivalbanen,
grappige spellen en extreme activiteiten. Maar ook sporten, chillen en
gamen. Thema: The Unshakeables.
Elke dag heb jij een keuze hoe je
jouw leven wilt leven. Laat je echter niet gek maken door alles om
je heen, maar sta op voor Jezus.
Sprekers zijn onder andere Martin
Koornstra en Hester Zoutman.
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OPWEKKING 2018
Wanneer: 18 - 21 mei
Waar: Walibi in Biddinghuizen
Wat: Een grote, meerdaagse conferentie met een hoofdprogramma en
parallelprogramma’s voor alle leeftijdsgroepen. Het thema: One Way.
Alleen door de kracht van de heilige
Geest kunnen we zo leven dat er
maar één weg is, Jezus zelf. Door de
vrucht en de kracht van die heilige
Geest zijn we in staat krachtige getuigen van Hem te zijn. Voor velen
zijn de Sing-in op zondagmorgen
en de gezamenlijke viering van het
avondmaal een hoogtepunt op deze
Pinksterconferentie.
Info: www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie
WILD SAINTS - JONGERENEVENT
Wanneer: 19 mei en 16 juni
Waar: Eksterlaan 1 (gebouw Shelter-Haarlem) te Haarlem
Wat: Elke laatste zaterdagavond van
de maand is er dit jongerenevent
met een boeiende spreker,
gave aanbidding en uitdagende
activiteiten. Na afloop is het Café ’t
Heilig Boontje geopend.
BBQ + MOVIE
Wanneer: 25 mei
Waar; Shelter Haarlem, Eksterlaan 1
Wat: Het vrouwennetwerk Together
Unique organiseert een heerlijke
barbecue met aansluitend ontspanning met een cabaretvoorstelling
van Julia Rosenhart. Tot slot wordt
onder het genot van popcorn en M
& M's de speelfilm Unconditional
(Onvoorwaardelijk) vertoond. De
film laat zien hoe God door mensen
hoop in de wereld kan brengen. Dit
thema sluit prachtig aan bij de gezamenlijke dienst.
EOJD 2018
Wanneer: 28 mei
Waar: Gelredome in Arnhem
Wat: Een dag vol muziek, ontmoeting, aanbidding en toerusting voor
jongeren. Thema: Walk on Water.
Jezus nodigt je uit om met Hem
te wandelen, of dat nou over een
zandpad, op tegels of op het water is. Hij is er bij als jij de volgende
stappen zet.
Met optredens van onder andere For
King & Country (liedjes vol persoonlijke verhalen) en Matt Redman (bekend van het lied 10.000 redenen).

TREASURE HUNTING
Wanneer: 15 juni
Waar: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1
Wat: Een seminaravond in de serie
Kingdom Life. Het is een vorm van
profetische evangelisatie, waarbij
het gaat om het luisteren naar God
voor aanwijzingen (bijvoorbeeld
woorden of beelden). Hoe benader
je mensen en situaties naar wie je
geleid wordt?
SONRISE 2018
Wanneer: 18 - 28 juli
Waar: op verschillende locatie in
Haarlem, Heemstede, Velserbroek,
Beverwijk en Hoofddorp
Wat: Een mooie en gave week
waarin we als kerken impact willen hebben in de wijk waarin onze
kerken staan: voor kinderen, voor
jongeren en ouderen, maar ook
voor mensen die onze hulp of onze
aandacht nodig hebben. Deze week
wordt voorafgegaan door een driedaagse voorbereidingsconferentie in
IJmuiden.
NEW WINE 2018
Wanneer: 21 - 27 juli
Waar: Landgoed Velder in Liempde
Wat: Een grote, meerdaagse conferentie met een hoofdprogramma
en parallelprogramma’s voor alle
leeftijdsgroepen. Het thema: Proef
het Koninkrijk! In elke plaatselijke
gemeente mogen we nu al iets
proeven van Gods Koninkrijk. Jezus zendt ons uit om in onze eigen
wijken en straten dit Koninkrijk te
verkondigen en zichtbaar te maken:
verzoening, recht, vrede, genezing,
herstel en bevrijding in Jezus’ naam.
We mogen elkaar en andere uitnodigen: proef en geniet van de goedheid van de Heer!
Info: https://zomerconferentie.
new-wine.nl
VRIJ ZIJN ZOMERWEEK 2018
Wanneer: 29 juli - 3 augustus
Waar: Pagedal in Stadskanaal
Wat: Een vakantieweek voor het
hele gezin met een hoofdprogramma en parallelprogramma’s voor
alle leeftijdsgroepen. Het thema:
Faith is Rising! Ons geloof is geen
vaststaan gegeven, maar beweegt
voortdurend. We verlangen naar
groei, dat de heilige Geest dit in ons
wil bewerken. Je geloof wordt deze
hele week opgebouwd en er vinden
geestelijke doorbraken plaats.
Info: www.vrijzijn.nl/conferenties/
vrij-zijn-zomerweek/

OP

visite

Naast het terugdringen van honger en armoede wereldwijd en het daadkrachtig aanpakken van de opwarming van de aarde, zullen we de komende decennia
geconfronteerd worden met toenemende vergrijzing.
Deze vergrijzing – van onze samenleving en onze kerken – neemt nieuwe uitdagingen met zich mee.
De toename van het aantal ouderen gaat een steeds
grotere druk op voorgangers, mantelzorgers, ouderlingen en diakenen uitoefenen. Daar komt bij dat ruim 30
procent van de 65-plussers zich eenzaam voelt. Maar
liefst 85 procent van deze groep vindt het lastig om
deze gevoelens bespreekbaar te maken. Ouderen geven
aan zich in toenemende mate vervreemd te voelen van
kerk en samenleving. Hoe gaan wij hier als kerken mee
om in een tijd van individualisering? En, wat voor een rol
speelt de jeugd hierin?
De jeugdvereniging (JV) van de Goede Herderkerk
(leeftijd: van 16 tot 24) is sinds ongeveer een jaar een
succesvol initiatief gestart. Wie weet ook een goed idee
voor andere jeugd of jeugdleiders?
OUDERENAVOND
Jurijn Jongkees, voorzitter van de JV, vertelt. "Normaal
gesproken doen wij op onze JV-avonden twee van de
drie keer een Bijbelstudie, gemaakt door een of twee
leden van de jeugdvereniging. De derde avond hebben
we een vrije avond. Dan gaan we bijvoorbeeld bowlen,
schaatsen, spelletjes doen, lasergamen, karten of hebben we bijvoorbeeld een activiteit met het regionale
CGK-netwerk (Refolution). Elke avond sluiten we af met
een borrel en eventueel nog een afterborrel in de stad.
Onlangs hebben we echter besloten om eens in de twee

à drie maanden een ouderenavond te organiseren. Het
verraste ons de eerste keer hoe succesvol dit was. We
hebben nu een aantal standaardadresjes, waar we om
de zo veel tijd op visite gaan. Bovendien komen er nog
steeds nieuwe adresjes bij.
IN GESPREK
Elke keer staat er een ander groepje jongeren op zaterdagavond met een bloemetje bij de ouderen voor de
deur. Zo’n bezoekje wordt niet alleen vanuit de ouderen
als heel erg leuk en positief ervaren, maar ook het aantal
aanmeldingen vanuit de JV is altijd hoog. Een win-winsituatie. Jong en oud blijft door deze bezoekjes op leuke
en ontspannen wijze verbonden. Bovendien begrijpen
ze elkaar ook beter wanneer ze met elkaar in gesprek
gaan. Ouderen hebben veel levenservaring en vaak veel
verhalen, wat voor jongeren leuk is om te horen. Daarnaast creëert een bezoekje op zaterdagavond een band
die later kan dienen als een aanknopingspunt voor een
gesprekje in de kerk.
VINGERHOEDJES
Het is bovendien prachtig om te horen wat voor hobby’s
en verzamelingen ouderen soms hebben: vingerhoedjes sparen, oud bestek sparen, kruiswoordpuzzels doen,
oude flipperkasten verzamelen. En, ja, soms hoor je ook
verhalen die zo bij de Benidorm Bastards zouden kunnen!
Ik zou de jeugd van andere kerken ook willen aanmoedigen om contact te zoeken met de ouderen uit de kerk.
Het is namelijk ontzettend leuk om te merken hoe sterk
ouderen het waarderen als er een aantal jongeren op visite komen. Zou dit niet zijn wat Paulus in Efeze 4 bedoelt
met ‘het bewaren van de eenheid’ en ‘een lichaam zijn’?"

Ga mee!
Voor vragen over onze jeugdvereniging of de ouderenavond kunt u een mailtje sturen naar: jurijn.jongkees@
hotmail.com. Alle jeugd tussen 16 en 24 jaar is welkom om (een keer) mee te draaien op zaterdagavond met
onze jeugdvereniging of mee te doen aan onze ouderenavonden! Bent u al wat ouder en vindt u het leuk om
een keer een bezoekje te krijgen (en woont u enigszins in de buurt van Haarlem/Velserbroek/Heemstede)? Ook
dan kunt u een berichtje sturen, dan staan wij volgend seizoen graag bij u voor de deur voor een bezoekje op
zaterdagavond!
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ONTMOET...
KRAMER

Aline

Voor Aline, haar man Bram en de kinderen begon op
1 maart een nieuw avontuur: Aline begon aan haar
nieuwe baan als projectcoördinator bij Present Haarlem. Ze woont nog steeds op Urk en pendelt iedere
week op en neer naar Haarlem. Wat beweegt haar?
WAT DOET EEN GEBOREN EN GETOGEN URKSE IN
VREDESNAAM IN HAARLEM?
Sinds 2013 kamperen wij als seizoensgasten op
Camping De Lakens in Bloemendaal aan Zee en kerken
we in Haarlem. In deze ontmoetingen groeide er een
bijzondere band tussen ons en de kerkgangers van
Haarlem. Op een gewone zomerse zondag gebeurde
er tijdens een preek van Wim Grandia iets ongewoons:
de boodschap en oproep ‘kom uit je zoutvat!’ landde
midden in ons hartsverlangen en heeft ons sindsdien
niet meer losgelaten. Urk is te vergelijken met een
zoutvat waar iedereen veilig blijft zitten. Na deze
indringende preek voelden wij het startschot om als
twee zoutkorrels in Haarlem uitgestrooid te worden.
De bereidheid begon met de preek, vervolgens zijn we
ervoor gaan bidden en eerst vooral zoeken waarom we
het niet zouden doen. Dat werkte niet, het verlangen
werd juist groter. Daarom hebben we ons Hineni* als
antwoord gegeven, speciaal met een hart voor Haarlem.
WAARTOE GEROEPEN EN WAT BEWEEGT JULLIE?
We zijn allebei opgevoed in grote gezinnen. Het vormen
van een (geloofs)familie is voor ons een vanzelfsprekende manier om het dagelijkse leven te delen in gemeenschap. Wat ons beweegt is de liefde die we ontvangen
hebben van en voor God. Het verhaal van de wonderbare spijziging is daarin de rode draad in ons leven: Jezus
zou binnen een oogwenk in eten hebben kunnen voorzien. Met één vingerknip. Maar Jezus vraagt ons: ‘Wat
heb jij? Niet alleen aan eten, geld en middelen, maar
ook talent, tijd en mogelijkheden?’ Ons verlangen is om
dat te delen met mensen in de marge. In het bieden van
ruimte, een stoel, een maaltijd, tijd, hulp, raad & daad en
nabijheid. Maar niet vanuit eenrichtingsverkeer, vanuit
gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
PRESENT IN HAARLEM, AAN DE SLAG!
Bijzonder was daarom het moment waarop collega Herman Bouma, van Umoja Nederland en Present
Haarlem mij belde. Wetend van ons verlangen was de
vraag of ik niet alvast een dag per week in Haarlem
wilde komen werken? Dat maakt het onderzoeken van
wonen en aansluiten bij initiatieven die er zijn een stuk
dichter binnen bereik. Inmiddels werk ik zo’n 30 jaar in
de psychosociale en maatschappelijke hulp- en dienstverlening, waarvan de laatste vijf jaar als coördinator van
Present Kampen. Dus zei ik – in vertrouwen – ‘Ja!’ op
deze vraag en ben inmiddels met veel plezier bij Present
Haarlem aan de slag gegaan. Met passie pendelend
tussen Urk en Haarlem.

EEN ECHTE URKER DIE VRIJWILLIG VAN URK
AFGAAT? DAAR BELT MEN EEN DOKTER VOOR?!
Onze beweegreden is niet ‘We willen van Urk af’, maar
‘We willen naar Haarlem toe!’. We vertrouwen dat God
voor ons uit blijft gaan en gaat voorzien in een ruimte
om werken en wonen te combineren.

COLOFON Dit magazine is een uitgave van het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem eindredactie Arianne Raamstijn redactie Arnold Vaandering,
Hans Luttik vormgeving Het Maakkwartier (Rianne Douma) drukker Drukkerij Oranje met bijdragen van Aline Kramer, Chris Luiten, Jurijn Jongkees,
Luuk Schudde, Ties van Veelen, Koen van der Lee, Frank Hoorn, Andrea Riepma en Rob Havermans.
adres Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem website www.gelovenindestad.nl
bankrekening NL48 INGB 0655 0985 50 t.n.v. Geloven in de Stad in Haarlem
ANBI erkend. KvK-nr. 34300579.
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