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Activiteitenverslag 2021  
 
Helaas was ook in 2021 corona niet voorbij 
Ook in 2021 heeft corona veel invloed gehad op de activiteiten van het netwerk Geloven in de Stad.   
we langdurig te maken gehad met de verschillende coronamaatregelen. Het jaar begon weer met een 
lockdown en beperkingen voor de eredienst. Kinder- en jeugdwerkactiviteiten konden evenmin plaatsvinden. 
Tussen eind januari en eind april was er bovendien sprake van een avondklok.  
Vanaf juni was stapsgewijs verruiming mogelijk en half september is er een einde gekomen aan alle 
beperkingen, ook voor de kerken. 
Gaf dit de vrijheid om zo gauw mogelijk terug te keren naar hoe het vroeger was? MissieNederland 
verwoordde het helder: er zijn verlangens en zorgen van verschillende groepen: de 'corona-kartrekkers',  
de 'zin-in-kerk-zoals-het-was-leden', de-kerk-zoals-het-was-afhakers, nieuwe aanhakers, geloofsafhakers. 
 
Geloven in de Stad  –  Visie en inspiratie 
De christelijke gemeenschap in Haarlem en omgeving is beperkt van omvang maar zij speelt wel een actieve 
rol in de maatschappij. Zesentwintig kerken en christelijke organisaties vormen samen het netwerk Geloven in 
de Stad en weten zich, over kerkmuren heen, verbonden met elkaar. 1 Daarnaast wordt er – vooral via de 
Raad van Kerken Haarlem – veel samengewerkt met andere geloofsgemeenschappen en maatschappelijke 
organisaties in Haarlem. Deze samenwerking uit zich vooral in het sociale domein. 
 
Geloven in de Stad 
- inspireert kerken en christenen continue om nieuwe wegen en manieren te vinden om relevant te zijn, in 

de samenleving; 
- verbindt kerken en christenen met mensen en groepen in de stad om van deze stad sociaal, geestelijk, 

cultureel en politiek een mooiere plek te maken;  
- ondersteunt kerken en christenen om hun verlangen en visie voor de stad om te zetten in concrete  

initiatieven en activiteiten; 
- verlangt ernaar om samen met kerken en christenen meer impact te hebben in de stad. (Jeremia 29:7)  
 
Stadsnetwerken 
Niet alleen in Haarlem maar in tientallen steden in ons lans zijn er inmiddels stadsnetwerken. 
City Movements Nederland (https://citymovements.nl) verbindt deze netwerken met elkaar en ondersteunt 
hom volgende stappen te zetten in de roeping van de Kerk om zich in te zetten voor de bloei van de stad. Het 
motto daarbij is:  
 
 
 
Met die andere stadsbewegingen geloven wij dat waar de hele kerk met het hele evangelie de hele stad gaat 
bereiken, de impact van het evangelie groot zal zijn en daarmee het welzijn en de bloei van de stad zal 
toenemen. Dit is makkelijk zichtbaar op maatschappelijk en diaconaal vlak; tegelijk is de nood groot in het 
sociaal en geestelijk welzijn: de behoefte aan betekenis, relaties, hoop – daarmee is het evangelie van grote 
betekenis voor onze stad. 

 
1 De lijst van deelnemende kerken en organisaties staat op de website: http://gelovenindestad.nl/wie-doen-mee/.   

de hele kerk is nodig om de hele stad  
met het hele evangelie te bereiken. 

https://citymovements.nl/
http://gelovenindestad.nl/wie-doen-mee/
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Niet alleen in Nederland, wereldwijd beweegt God kerken en christenen om samen op te trekken voor de 
bloei van de stad. Wij geloven dat leiders op verschillende terreinen binnen de samenleving kunnen 
ontdekken hoe ze geloof (spirituele vernieuwing), hoop (culturele vernieuwing) en liefde (sociale 
vernieuwing) zichtbaar kunnen maken voor de stad en voor de gemeenschap.  De inspiratie uit andere 
Nederlandse stadsnetwerken, maar vooral ook de lessen uit andere landen dragen bij aan een continue 
zoektocht naar mogelijkheden om de impact in de stad te vergroten en vooral te verbreden.  
 
Gezien het typische karakter van de stadsnetwerken met veel ontmoetingen, was ook 2021 een lastig jaar.  
Wel waren er door het jaar heen online ontmoetingen met de leiders van de stadsbewegingen (in Haarlem is 
dit Hans Luttik) en stadsnetwerkers. Nog steeds blijkt “Haarlem” daarbij voor veel steden inspirerend 
voorbeeld, onder meer door het ‘familiediner’.   
 
Geloven in de Stad  –  Organisatie 
In 2021 is de herstructurering van de interne organisatie afgerond. Het doel hiervan is de effectiviteit en 
impact van onze inzet en initiatieven te vergroten en de gezamenlijk roeping invulling te geven. 
 
Geloven in de Stad kent vijf speerpunten waaraan wij als kerken in Haarlem commitment willen geven. 
Daardoor kunnen we gerichter samen werken met die mensen die in hun kerk bij deze speerpunten 
betrokken zijn. Daarmee moet onze impact ook worden vergroot. Elk speerpunt heeft een ‘trekker’ om de 
voortgang en de regie te bewaken. 

1. Pionierswerk – o.l.v. Hans Luttik 
2. Gebedswerk | Huis van gebed – o.l.v. Arjo Barth 
3. Diaconaat – o.l.v. Myrna Bockhoudt 
4. Jongeren | Impact – o.l.v. Jurrin Reckers 
5. Communicatie – o.l.v. Amarins van der Meulen 

 
In de loop van 2022 komen per speerpunt de betrokkenen van de verschillende kerken en organisaties 
periodiek bij elkaar om te leren en te bespreken welke nieuwe stappen gezet kunnen worden om nog meer 
impact te hebben. Hiermee is de rol van de GIDS-raad formeel geëindigd.  
Hans Luttik blijft daarnaast de coördinator binnen de organisatie en Arnold Vaandering de officemanager. 
In het verslagjaar zijn geen nieuwe deelnemers bij Geloven in de Stad aangesloten. 
 
In de eerste helft van het jaar hebben er gesprekken met de eigenaar van het gebouw waarin Geloven in de 
Stad kantoor houdt plaatsgevonden. Insteek was om in het gebouw met een coalitie van alle gebruikers 
(organisaties en sociaal ondernemers) een maatschappelijk centrum te starten. Mede omdat de gemeente 
Haarlem de komende twee jaar geen capaciteit om bouwkundige aanpassingen in behandeling te nemen, zal 
de status van de huisvesting nog enige tijd onduidelijk blijven. 
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Geloven in de Stad – Bestuur 
Geloven in de Stad is opgericht als samenwerkingsverband van kerken en organisaties. Voor de realisatie van 
de missie en de daaruit voortvloeiende initiatieven is in 2008 de Stichting Geloven in de Stad opgericht. Het 
bestuur van deze stichting heeft in 2021 zes maal vergaderd over organisatorische, personele en financiële 
zaken en is qua samenstelling niet gewijzigd. Eind 2021 bestaat het bestuur uit Renate Quispel (voorzitter), 
Martje Vrooland (secretaris), Ries de Kogel (penningmeester) en Myrna Bockhoudt (lid). De stichting is 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Voortgang en ontwikkelingen bij bestaande activiteiten 
#impact 
Ook In 2021 was het door de langdurige coronamaatregelen moeilijk om op dezelfde manier als de 
voorgaande jaren #impact te organiseren. Het doel – relaties bouwen met mensen in de wijk – was door de 
geldende maatregelen moeizaam te realiseren. Toch hebben we op een aantal locaties nog een #impact-actie 
kunnen organiseren met activiteiten die wel mogelijk waren. Gelukkig was er voor de jongeren dit jaar wel 
een conferentie in het gebouw van Shelter Haarlem. Bijna vijftig jongeren waren op een of meerdere van de 
conferentiedagen aanwezig. ’s Avonds waren er inspirerende sprekers en toffe bands voor de aanbidding.  
 
Huis van Gebed 
Sinds 2020 is het Huis van Gebed een fysieke plek waar mensen God kunnen zoeken. Door voorbede, 
aanbidding en gebed voor andere mensen verlangen we ernaar dat Jezus steeds zichtbaarder wordt in 
de levens van mensen. Na afschaffing van de coronamaatregelen komt een aantal bidders bijna wekelijks 
in de kerkzaal van ons gebouw samen voor gebedsmomenten. Ook is er bijna wekelijks een digitale 
bijeenkomst van een aantal bidders. De Week van Gebed in januari kon helaas niet fysiek gehouden 
worden. In oktober was er wel een fysieke week van gebed in de Fonteinkerk. Hier waren verschillende 
gebedsstations met elk een eigen focus ingericht en het thema van deze gebedsweek was ‘Bij de bron’, 
naar Jacobus 4:8. 
 



 

4 
 

 
 
Op 28 oktober kwam Wim Hoddenbagh met Presence – in het kader van haar provinciehoofstedentoer – 
naar Haarlem om hier op de Grote markt Gods aanwezigheid zichtbaar te maken. 
Al vele jaren komt elke eerste vrijdagavond van de maand een vaste groep bidders samen voor 
stadsgebed (o.a. voor het stadsbestuur, voor voorgangers en werkers in de kerken en voor de 
verschillende generaties, jong en oud). Het team neemt ook gebedspunten mee vanuit verschillende 
kerken en deelt deze met de gebedsgroepen in de kerken. 
 
Voorgangersbijeenkomsten 
Een van de pijlers van het netwerk van Geloven in de Stad is de maandelijkse bijeenkomst op een woensdag 
van voorgangers, (kerkelijk) werkers en andere leiders. Naast ontmoeting,  inspiratie en bemoediging is het 
een moment om samen te bidden. In 2021 konden de meeste van deze bijeenkomsten gelukkig weer live 
plaatsvinden. 
 
GIDS Netwerk 
Christelijke leiders en ondernemers willen graag hun stad dienen en zich actief inzetten voor de lokale 
samenleving.  Om deze groep te verbinden en te inspireren organiseert GIDS Netwerk een aantal keren per 
jaar beurtelings met een ontbijt of een borrel. Door alle coronamaatregelen vond in 2021 de eerste 
bijeenkomst plaats op 13 juli met een borrel met een ondernemersconsultatie. Op 27 september vond er een 
tweede borrel plaats met als thema ‘Leiderschap na crisistijd’. Deze bijeenkomst vond plaats in Het Open 
koffie Huis, een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is voor koffie en een goed gesprek en waar mooie 
ontmoetingen met fantastische mensen plaatsvinden. Helaas waren de coronamaatregelen hierna weer 
strenger, waardoor meer netwerkbijeenkomsten er niet meer in zaten. 
 
Jongeren  
Juist voor de jongeren is de impact van de regelmatige coronamaatregelen behoorlijk groot. Jongerenwerk is 
bijzonder lastig omdat voor veel jongeren online ‘ontmoetingen’ maar zeer ten dele werken. De start van 
CityShapers in 2020 gaf wel nieuwe mogelijkheden voor jongeren, maar door de aanhoudende maatregelen 
zijn er ook weer vrijwilligers afgehaakt.  
 
Op 8 juni was een grote groep jeugdleiders bij elkaar voor de presentatie over het onderzoek van Jurrin 
Reckers naar de stimulansen van het geloofsleven van kerkelijke jongeren in Haarlem. Een inspirerende 
bijeenkomst waar vooral is gekeken naar kansen voor onze kerken en mogelijkheden gezien werden om 
elkaar te versterken. Er is de commitment uitgesproken om de samenwerking verder uit te bouwen, onder 
meer door een gezamenlijke jeugdwerkagenda. 
 
Gezamenlijke dienst 
Op 10 oktober was er eindelijk weer de gelegenheid om een gezamenlijke dienst in het Kennemer 
Sportcenter te houden. Het was best spannend, want bekend was dat kort na de Corona pandemie veel 
bezoekers zo’n massale bijeenkomst best spannend vonden, sommigen zelfs een brug te ver. De diesnt was 
daarom ook online te volgen. Uiteindelijk was er een aanzienlijke opkomst en mogen we concluderen dat het 
voor veel bezoekers een verademing was om weer met zo veel mensen samen te zingen en God te eren. Het 
was een ochtend van ontmoeting, van samen kerkzijn. En de inspirerende boodschap was een uitnodiging 
voor een ontmoeting met Jezus, voor nieuwe inspiratie, verfrissing en de aanmoediging om een zegen te zijn 
voor de stad en vooral de mensen om ons heen. Het thema was ‘Zin in het leven’.  
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Pioniersplekken 
In 2019 hebben we als Geloven in de Stad afgesproken te streven naar 7 nieuwe pioniersplekken in 2025. 
Inmiddels ontwikkelen zich op zo’n 9 plekken in de stad uiteenlopende initiatieven.  
In het najaar is de pioniersplek Het Open Huis Molenwijk met als pionier Gendro Schijff van start gegaan. 
Ook op deze plek is een nauwe samenwerking tussen Het Open Huis en stichting Ontmoeting. In 
Molenwijk is daarbij ook een mooie samenwerking met de Woord & Daad kringloopwinkel.  
Eind 2021 heeft de Baptistengemeente Haarlem besloten een pioniersplek in Europawijk te starten. De 
komende maanden vinden hierover gesprekken met samenwerkingspartners plaats.  
Daarnaast zijn er pioniersinitiatieven van de pinkstergemeente Immanuel in de Amsterdamse Buurt 
(Encouraging City), van de Petrakerk in IJmuiden (Hart voor IJmuiden) van een viertal kerken in de 
Velserbroek (Hart voor Velserbroek) en in de Europawijk (DeelHem). In de Boerhaavewijk is De Rots 
vanuit Amsterdam gestart met een vestiging in Haarlem. De Pelgrimkerk werkt verder aan de 
pioniersverkenningen in het Houtvaartkwartier.  Kent & Leslie Linneweh zijn kort voor de 
coronapandemie gestart met een internationale gemeente, Meeting Place International, een nu nog 
kleine community met veel expats.  
 
Youth for Christ Haarlem 
Ook voor het ambulante straatwerk van Youth for Christ was 2021 vanwege de verschillende 
coronamaatregelen een lastig jaar. Toch konden er verschillende activiteiten in Boerhaavewijk en Velserbroek 
worden voortgezet. Ook zijn er ontmoetingen met jongeren in de Amsterdamse Buurt. 
Naast teamleider Jeroen van de Coolwijk is Suzanne Warnink als jongerenwerker in dienst getreden. 
 
Gasten in de Stad 
De laatste jaren is de focus verlegd naar de begeleiding en ondersteuning van statushouders. Door alle 
coronamaatregelen vonden er ook dit jaar nauwelijks activiteiten plaats door en voor de groep nieuwe 
Haarlemmers. 
 
Present Haarlem | Serve the City | CityShapers 
Ook in 2021 werkten deze drie organisaties nauw samen in het uitvoeren van hun activiteiten. Wel heeft elke 
stichting een speerpunt. De coronamaatregelen zorgden ook hier voor een moeizamer dan gewenst jaar. 
Verschillende medewerkers werken voor zowel Present Haarlem als voor CityShapers  
Present Haarlem slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen 
kunnen worden. Meer specifiek is Present heel goed bezig om groepen vrijwilligers te matchen met 
hulpvragers. CityShapers richt zich vooral op activiteiten met en door jongeren. Daarnaast werft men via 
middelbare scholen kandidaten te werven voor het vervullen van de maatschappelijke diensttijd.  
Serve the City Haarlem richt zich vooral op projectdagen die één of twee keer per jaar plaatsvinden.  
 
Gemeente Haarlem 
Er zijn goede persoonlijke contacten met de gemeente Haarlem, zowel op ambtenarenniveau, als op 
bestuursniveau met gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester Jos Wienen. Dit komt vooral door 
onze betrokkenheid en samenwerking op het gebied van maatschappelijk werk met Stem in de Stad, Gasten 
in de Stad, Het Open Huis en Stichting Ontmoeting en het jongerenwerk via Youth for Christ. Er blijkt steeds 
meer ruimte voor samenwerking met de overheid te ontstaan. 
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Platform vrijwilligersorganisaties 
Een aantal jaar is Geloven in de Stad als vertegenwoordiger van de lokale kerken deelnemer aan dit platform 
waar alle regionale vrijwilligersorganisaties (van zeer groot tot erg klein) elkaar ontmoeten. Ook hier is men 
zich steeds meer bewust van het belang van de kerken in de samenleving.  
 
Ontwikkelingen bij nieuwe activiteiten 
Nieuwsbrief en getuigenissen 
In mei is Geloven in de Stad begonnen met een nieuwe stijl van communiceren. Wekelijks publiceren we 
getuigenissen van Gods werk in onze stad in deze tijd!  Inmiddels zijn er in iets meer dan een jaar al ruim 60 
van deze verhalen gepubliceerd. Deze getuigenissen en de andere nieuwsberichten worden in eerste instantie 
online gezet via de social media (Facebook, Instagram) en op de website.  
Iedere maand worden deze berichten verzameld en verspreid in een nieuwsbrief.  
 
Global Leadership Summit 
Op 12 november vond o.a. in Haarlem de eerste dag  van de Global Leadership Summit 2021 plaats. Vanwege 
corona was het dit jaar niet grootschalig maar wel lokaal en daardoor heel waardevol voor het lokale netwerk 
van leiders.  Het thema was dit jaar ‘Jij hebt invloed en de gezondheid van je leiderschap is belangrijk’.  
 
Landelijke ontwikkelingen 
In het hele land zien we een beweging van God om lokaal in steden en plaatsen kerken en christenen bewust 
te maken van hun roeping om samen de stad tot zegen te zijn. Geloven in de Stad is in Nederland redelijk 
uniek omdat we al lang samen optrekken. Maar ook in veel andere steden en plaatsen zien we netwerken en 
initiatieven. Samen met enkele landelijke leiders en leiders uit andere steden als Amsterdam, Leeuwarden, 
Den Haag, Utrecht en andere zet Hans zich in om deze beweging te ondersteunen en te versterken, onder 
meer door de lessen te delen die we in Haarlem geleerd hebben en nog leren.  
 
Toekomstperspectief 
Het jaar 2022 treden we tegemoet met verwachting van vernieuwing en verandering – al was het maar 
omdat er inmiddels een ander perspectief is op corona-beperkingen. Maar inhoudelijk zien we dat we op de 
platforms voor de speerpunten die we hebben benoemd, steeds beter gaan functioneren. Zoals we ook dit 
afgelopen jaar al zagen dat juist op deze speerpunten positieve ontwikkelingen zijn.  
 
Enerzijds zien we de worsteling van afzonderlijke gemeenten met de gevolgen van de Corona-pandemie, 
anderzijds zien we allerlei tekenen van zegen van God waardoor meer jongeren elkaar vinden, grote inzet van 
vrijwilligers ten behoeve van de stad, nieuwe contacten met nog-niet-gelovigen tot stand komen.  
Vanuit de overtuiging dat het niet onze maar Gods Missie is, zoeken we vol vertrouwen waar we Hem zien 
bewegen en gaan we dáár achter aan.  
God is in beweging is in Haarlem. In de breedte van de kerk en de stad en specifiek ook door Geloven in de 
Stad. In het vertrouwen op Hem blijven we achter Hem aan gaan en zoeken naar onze plek in Zijn missie voor 
de stad.  
 
17 juli 2022  
Bestuur Stichting Geloven in de Stad 


