
                                               
Raad van kerken Haarlem 

 

NIEUWSBRIEF KERKEN EN VLUCHTELINGEN HAARLEM E.O. 

Januari 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe leden coördinatiegroep 
Ja, er kunnen zeker nog mensen bij: er is veel werk. Sinds kort wordt de coördinatiegroep versterkt door Anne 
Haaijman van de Remonstranten en Clara Wittop-Koning, coördinator van stg.Taalcoaches Zuid-Kennemerland. 
Welkom alle twee. 
 
 

Activiteiten voor jonge Nieuwe Haarlemmers 
Omdat veel kerken regelmatig collecteren voor de Nieuwe 
Haarlemmers kunnen we af en toe activiteiten met en voor hen 
organiseren. In de kerstvakantie twee dingen: een fotocursus voor 
12 tot 18-jarigen. Met als resultaat – naast twee pagina’s in het 
Haarlems Dagblad – veel trotse tieners. En direct in het nieuwe jaar 
een uitje naar de IJsbaan met 33 kinderen en vele ouders. Met als 
resultaat: veel, heel veel blije kindergezichten en trotse ouders. 
(Foto: Marisa Beretta) 
 

Samen Hier 
We hebben al eerder melding gemaakt van de samenwerking met Justice and Peace. Sociale netwerken 
zijn cruciaal voor succesvolle integratie. Met het initiatief Samen Hier koppelen we groepen van vijf 
Nederlanders aan een individuele nieuwkomer of een gezin. Het doel is de nieuwkomer(s) te helpen om 
hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Ons doel was om in 2019 negen groepen in Haarlem 
te starten. Het zijn er twaalf geworden. Ook andere steden doen mee: Almere, Den Haag en Rotterdam. 
Omdat er nogal wat Eritreeërs aan deze groepen worden gekoppeld en Nederlanders vrij weinig weten 
over de Eritrese cultuur komt er op 8 februari in het Open Huis een Eritrese avond voor al deze groepen 
en de Eritrese statushouders. 

 

Vredesconvenant 
De kunstenaars Hans Bossmann en Talal Shkeifah 
hebben voor de Vredesweek samen deze tafel 
gemaakt die nu rondreist langs kerken en 
moskeeën in Haarlem.  
Februari: Ontmoetingskerk; Mrt: Nieuwe Kerk; Apr: Het Open 
Huis; Mei: Oosterkerk; Jun: Lutherse kerk; Jul: Doopsgezinde 
kerk; Aug: Selimiye moskee. 

 

Rahaf zegt het lachend. “Ik moet er nu om lachen, maar ik heb veel gehuild. 

Op een avond had ik in mijn hand gesneden. Ik wist niet wat ik moest doen. Dat 

ik 112 niet moest bellen, wist ik wel maar wie dan wel?”, zegt ze. Ze belde bij 

de buurvrouw aan, maar die was op reis. De andere buurvrouw is blind. 

Niemand kon helpen. “Toen huilde ik nog harder.” 

 
Uit een interview dat binnenkort verschijnt in Doopsgezind Haarlem 



 

Met de kinderen 
Op 5 februari zijn alle kinderen van de basisscholen welkom in de Ontmoetingskerk (Frankrijklaan 4). 
Vanaf 14.30 uur kunnen ze het kunstwerk bewonderen en wordt er aandacht besteed aan het 
onderwerp ‘vrede’. De toegang is vrij! 

 

LEGO workshop 
Als het allemaal gaat lukken gaan we in de 
voorjaarsvakantie met een heleboel kinderen met LEGO 
plezier maken. Kinderen van ouders die hier al lang wonen 
en kinderen van Nieuwe Haarlemmers. De Doopsgezinde 
Kerk wordt dan omgetoverd tot een waar Legoland. We 
houden jullie op de hoogte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanrader 
Wie regelmatig met fondsen werven of met geld uitgeven via een fonds te maken heeft raad ik aan om 
het boekje van Henri Nouwen te lezen: De spiritualiteit van fondsenwerving. Vanuit zijn liefde voor de 
Bijbel benadrukt Henri Nouwen op praktische en inspirerende wijze dat christenen een 
gemeenschappelijke visie op fondsenwerving kunnen ontwikkelen. Hij beschouwt fondsenwerving als 
een vorm van wederzijdse dienstbaarheid, gebaseerd op liefdevolle relaties. 
 
Vraag vanuit Woord & Daad kringloopwinkel 
Sinds een klein half jaar zijn er ongeveer 10 statushouders in de winkel aan het werk voor een 
‘taalstage’. We zijn erg blij met deze nieuwe ontwikkelingen en willen dit graag uitbreiden, helaas 
ontbreekt het ons aan stevige vrijwilligers die met de statushouders kunnen oplopen. Lijkt dit u een 
mooie uitdaging? Dan kunt u contact opnemen met Anja Rijkers via arijkers@ontmoeting.org 
 
Een verzoek 
Een Syrische jonge vrouw moet een aantal toetsen in het Engels doen als toelatingsexamen voor de 
universiteit. Ze vraagt hier hulp bij.  
Is er iemand die haar wil helpen haar Engels naar een hoger niveau te tillen?  
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