
	 	 	

 

Kenschets van de gemeente 
Opgesteld in december 2021 t.b.v. het beroepen van een predikant 

__________________________________________________________________________________________ 

Haarlem-Noord en Spaarndam 
Het werkgebied van de protestantse gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam loopt ten noorden van 
het station van Haarlem en strekt zich uit tot aan de gemeentegrenzen van Haarlem. In Spaarndam 
strekt het werkgebied zich ook uit tot Spaarndam-Oost (gemeente Haarlemmermeer). 

Haarlem is een levendige stad met veel historie. De binnenstad heeft een ruim aanbod aan horeca en 
winkels. De stad biedt verder een ruim aanbod aan scholen tot aan hoger beroepsonderwijs en heeft 
een uitstekende treinverbinding met Amsterdam, Leiden en Alkmaar. Haarlem-Noord heeft in de 
afgelopen honderd jaar zijn huidige vorm gekregen en bestaat voornamelijk uit woonwijken. Er zijn 
twee winkelcentra, In het Westen wordt de stad begrensd door de duindorpen Bloemendaal en 
Santpoort, in het Oosten door een combinatie van natuurgebied en bedrijventerrein. Het dorp 
Spaarndam, via het natuurgebied op wandel/fietsafstand van Haarlem-Noord ademt historie: 
karakteristieke dijkbebouwing en een pittoreske haven wordt afgewisseld met oude forten.  

Haarlem-Noord heeft meer dan 65.000 inwoners en is daarmee het grootste stadsdeel van Haarlem. 
Spaarndam telt ruim 3000 inwoners, het westelijke deel hoort bij Haarlem en het oostelijke deel bij 
de Haarlemmermeer. De wijken in Noord zijn heel divers, van jong tot oud, van aandachtswijk tot 
grote rijtjeshuizen en over het algemeen vrij versteend. Waar de ene wijk vergrijst, verjongt een 
andere wijk juist weer sterk. Met het huidige woningtekort komen veel Amsterdammers naar 
Haarlem-Noord vanwege de nog enigszins betaalbare woningen, de rustige wijken, de goede 
uitvalsbasis naar andere steden in de Randstad en de nabijgelegen duinen en stranden van 
Bloemendaal en Zandvoort zodat de prijzen nu ook in Haarlem-Noord snel stijgen. Er zijn drie 
winkelstraten maar niet echt een centrum, dit is vanwege de bouw vanaf begin 1900 historisch zo 
gegroeid. Een groot deel van Haarlem-Noord was destijds het dorp Schoten. Er zijn veel 
sportvoorzieningen in Noord, een zwembad en sportverenigingen. Op het gebied van cultuur en 
uitgaan is Haarlem sterk gecentraliseerd, waardoor in de wijken om het centrum vrijwel geen podia of 
andere uitgaansgelegenheden zijn. Verhalenhuis Haarlem is eigenlijk het enige podium in Noord. In 
Spaarndam is de Oude Kerk lange tijd het culturele centrum van het dorp geweest met tientallen 
klassieke concerten en andere optredens per jaar. Omdat de belangstelling sterk terugliep loopt op 
dit moment een groot onderzoek naar de mogelijkheden voor de toekomst van de Oude Kerk. De 
laatste jaren is er wel nieuwbouw geweest in het oostelijke deel van Spaarndam maar dit heeft niet 
geleid tot meer bezoekers. De inwoners van Spaarndam West zijn van oudsher zeer betrokken bij hun 
dorp en zijn ondanks hun leeftijd nog steeds bijzonder actief in hun kerk. 
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Gemeente in cijfers 
De kerkelijke gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam heeft 1150 gedoopte en/of belijdende leden, 
naast ruim 150 overige geregistreerde mensen. De gedoopte/belijdende leden zijn verdeeld over circa 
900 pastorale eenheden, waarvan enkele tientallen buitenregionaal. Onderstaande figuur geeft een 
indruk van de leeftijdsopbouw in de gemeente. 

 

Wekelijks wonen ongeveer 70 mensen de dienst bij in de Immanuelkerk en ongeveer 30 in de Oude 
Kerk. In de Immanuelkerk komen elke week 2 tot 5 kinderen voor de kinderkerk en bij jeugddiensten 
zijn dat er substantieel meer. In de Oude Kerk komen nagenoeg geen kinderen. 
Meer informatie over de gemeente is te lezen op Kerkpleinhaarlemnoord.nl. 

Recente historie 
De kerkelijke gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam heeft ca. 20 jaar geleden de huidige vorm 
gekregen met één kerkgebouw in Haarlem-Noord en één kerkgebouw in Spaarndam. Daarvoor waren 
er in Haarlem-Noord drie kerkgebouwen.  

Historisch (ca. 50 jaar geleden) waren er in Haarlem-Noord en Spaarndam ca. tien zelfstandige 
(wijk)kerken) van hervormde of gereformeerde signatuur. 
Hoewel de kerkgang verder is teruggelopen, is er altijd veel interesse geweest voor bijzondere 
activiteiten die vanuit de kerk worden georganiseerd. In 2017 heeft de gemeente de bijzondere 
activiteiten ondergebracht in het Verhalenhuis. Het Verhalenhuis is een aan de gemeente verbonden 
organisatiedeel waar culturele, filosofische activiteiten worden georganiseerd vanuit de missie en 
visie van de gemeente, maar zonder directe verbinding met de liturgie of gemeente-opbouw. In 2019 
kreeg het Verhalenhuis de landelijke kerkrentmeestersprijs uitgereikt voor vernieuwende 
herbestemming van het kerkgebouw. In datzelfde jaar werd Verhalenhuis Haarlem een van de vijf 
voorbeeldprojecten voor kerkelijke vernieuwing binnen de PKN. 

De gemeente heeft in de afgelopen jaren gewerkt met een pastoraal team bestaande uit 1,6 FTE 
predikant, 0,2 FTE pastoraal werker en 1 FTE voor programmering van het Verhalenhuis en public 
relations. In de afgelopen twee jaar zijn één predikant en pastoraal werker elders beroepen en is de 
overgebleven predikant in 2021 na een ziekbed overleden. De gemeente heeft nu een ambulant 
predikant aangesteld (0,8 FTE). Er zijn twee organisten in dienst. 
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Kerkgebouwen 

 

 

De Immanuelkerk staat in het hart van Haarlem-Noord in de jaren '30 Planetenwijk. Het gebouw is 
na samenvoeging van de drie PKN-gemeentes zo'n 20 jaar geleden ingrijpend gemoderniseerd met 
behoud van vele oude details. Naast de kerkzaal met de mooie akoestiek waar bijna 300 zitplaatsen 
zijn, is er ook een groot bijgebouw met zalen waaronder een bovenzaal voor de jeugd. Een van deze 
zalen is verbouwd tot 'theater' met alle technische faciliteiten die plaats biedt aan 55 bezoekers. Hier 
vinden de meeste Verhalenhuisactiviteiten plaats, in totaal bijna 250 per jaar. Sinds de start van 
Verhalenhuis Haarlem is de verhuur voor onder meer cultuur gerelateerde organisaties, 
koorconcerten, taalcursussen en leefstijl coaching enorm toegenomen. Doordat er nu weer veel 
mensen in het gebouw komen, wordt de buurtfunctie versterkt. Afgelopen jaar zijn ook de bar, keuken 
en foyer ingrijpend verbouwd, waardoor nu ook activiteiten met catering mogelijk zijn. De gemeente 
beschikt over een ruime pastorie naast de Immanuelkerk. 
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De Oude Kerk in Spaarndam is een monumentaal gebouw, daterend uit 1627. De Oude Kerk kent een 
hechte geloofsgemeenschap. Het doophek en de eikenhouten kansel stammen uit 1665. 
In de kerk staat een een-klavier schuilkerkorgel. De kerk biedt plaats aan120 mensen. De mooie 
ruimte zorgt voor een aangename sfeer met een prachtige akoestiek. Het Oude Kerk-complex heeft 
een klein kerkhof, een dienstgebouw (koffiedrinken, vergaderingen) en een prachtige tuin, waar o.a. 
recepties worden gehouden. Tijdens de vijf kunstmarkten in de zomermaanden worden in de tuin en 
het dienstgebouw rommelmarkten gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kerk. 
Naast de reguliere erediensten (ongeveer 30 – 40 personen) vinden er ook rouw- en trouwdiensten 
plaats. Overige activiteiten zijn: concerten, theatervoorstellingen, boekpresentaties, lezingen, lunch 
en diner, koorrepetities en uitvoeringen en biedt jonge talenten een podium. Deze activiteiten worden 
georganiseerd en gecoördineerd door de Stichting Vrienden van de Oude Kerk. 
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De Bloem 

 
  
  

Eredienst  
In de reguliere opzet van de zondagse liturgie heeft de predikant een groot aandeel, dit geldt voor 
zowel de Oude Kerk als de Immanuelkerk. Naast de overweging geldt dat ook voor het verhaal voor de 
kinderen en de gebeden. Vaak verzorgt een gemeentelid de Bijbellezingen. In de meeste diensten 
wordt orgel en piano gespeeld en is er gemeentezang. Circa één keer per maand is er extra muzikale 
begeleiding. Soms in de vorm van solozang of andere instrumentale begeleiding, soms zingt het 
kinderkoor Living Colours (Immanuelkerk) of de Cantorij (Oude Kerk). Dat gebeurt met name in de 
diensten voor jong en oud, waarin er extra aandacht is voor gezinnen en kinderen. De tienergroep en 
de jongerengroep Chillin’ verzorgen eenmaal per jaar in de Immanuelkerk een kerkdienst, waarin het 
aandeel van de predikant minder nadrukkelijk aanwezig is. De vorm die de overweging dan krijgt is 
ook vrij en variabel. De gemeente staat open voor experimenten in de vormgeving van de liturgie. Zo 
zijn er recent ook twee kerkdiensten geweest waarin de gemeente incl. kinderen en tieners aan een 
keuzeprogramma meededen variërend van contemplatie en zang tot planten potten en rommel 
opruimen. 

De ontmoeting na afloop met koffie en thee is een wezenlijk onderdeel van de zondagse kerkdienst. 

De kerkdiensten in de Immanuelkerk worden sinds het najaar van 2020 ook uitgezonden via 
Kerkdienstgemist.nl. Deze uitzendingen worden technisch grotendeels verzorgd door tieners en 
ondersteund door enkele meer ervaren technici (samen een groep van ca. 15 personen). Na een 
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periode van kleinschalig experimenteren met online-kerkdiensten vanwege de kerksluiting door 
corona heeft de kerkenraad in 2020 besloten om een investering te doen in een permanente 
technische oplossing voor kwalitatief goede uitzendingen. 

Naast Kinderkoor Living Colours is in 2021 het middenkoor InBetween opgericht, dat zich richt op 
meer eigentijdse muziek. In Spaarndam kent de Oude Kerk een cantorij die enkele malen per jaar 
optreedt. Het projectkoor Groot Haarlems Kinder Kerstkoor is al jaren een groot succes met 30-40 
deelnemers. In de Immanuelkerk zingt verder het Immanuelkoor wat meer 
klassiek georiënteerde werken uitvoert. Al deze koren zingen in de diverse diensten, maar zijn 
evenwel geen officieel en financieel onderdeel van de kerkgemeente. 

 

Kerkelijke vernieuwing, Verhalenhuis Haarlem en 
speciale evenementen 
 
Voor de kerkelijke activiteiten, pr en programmering van Verhalenhuis Haarlem is een fulltime 
medewerker aangenomen die de meer dan 225 activiteiten per jaar coördineert. 

 
Doelstelling Verhalenhuis Haarlem 
Verhalenhuis Haarlem zit vol zinvolle verhalen die meer dan de moeite waard zijn om te horen, zien 
en ervaren. Je kunt er je verhaal kwijt, even op verhaal komen, of naartoe gaan om eens geprikkeld te 
worden door een ander verhaal dan je gewend bent. Het Verhalenhuis is gebouwd op vier pijlers: 

• Cultuurhuis 
Muziek, films, filosofie en theater voor jong en oud door professionele makers en ons eigen 
Verhalenhuis Productiehuis. Een Huis voor de Kunsten met cultuurdocenten voor u en uw 
kinderen. 

• Inspiratiehuis 
Voor- en nagesprekken, lezingen en workshops brengen inspiratie en verdieping in ons leven. 

• Ontmoetingshuis 
We werken samen aan elkaars geluk, ontmoeten en verbinden mensen uit de buurt van 
verschillende generaties. 
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• Experimentenhuis 
We zoeken en luisteren naar nieuwe verhaalvormen over maatschappelijke- en levensthema’s, 
vertellen Bijbelse verhalen opnieuw en brengen ze in verband met de wereld van nu en u. 

Programmering 
De programmering van Verhalenhuis Haarlem is laagdrempelig, breed en levensbeschouwelijk open 
van karakter, van films en theater voor jong en oud tot (koor)muziek, filosofie avonden, dans en 
lezingen. Alle activiteiten bespreken een of meerdere levensthema's op een culturele en 
laagdrempelige manier. Op Verhalenhuishaarlem.nl is het complete aanbod te vinden en daar kan ook 
direct gereserveerd worden. 

  
Publiek 
Zo breed als de programmering is ook het publiek dat Verhalenhuis Haarlem bezoekt. Meer dan 75% 
komt van buiten de eigen kerkgemeente, waarvan velen buitenkerkelijk zijn en vanuit verschillende 
levensbeschouwingen. In het jaar voor corona trok Verhalenhuis Haarlem ruim 9000 bezoekers. 
10% van de kerkelijke begroting is bestemd voor kerkelijke vernieuwing, hiervan is Verhalenhuis 
Haarlem opgebouwd. De predikant heeft actieve betrokkenheid gehad bij het opzetten van het 
Verhalenhuis en kan ook een actieve bijdrage leveren aan programmaonderdelen die samen met de 
coördinator worden vormgegeven. 

Speciale Evenementen 
Iedere twee jaar wordt een eigen Passion geproduceerd met bijna 100 deelnemers en een eigen 
peuterkleuterkerstmusical met meer dan 500 bezoekers. Zowel het Kinderkerstfeest als de speciale 
jongerenkerstnacht op kerstavond zijn goed bezochte vieringen. 
De november fancy fair in de Immanuelkerk en de zomerse Kunstmarkt weekenden in de Oude Kerk 
leveren vele duizenden euro’s op voor de gemeente en zijn een jaarlijks terugkerend evenement van 
formaat. 

Oude Kerk 
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Momenteel wordt met externe partijen onderzocht op welke wijze de Oude Kerk in de nabije toekomst 
multifunctioneel kan worden gebruikt, waarbij rekening wordt gehouden met interne aanpassingen 
en investeringen. 

Pastoraat en Ouderenwerk 
Overzicht pastoraat binnen onze gemeente. 

Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente is er veel aandacht is voor pastorale begeleiding van 
ouderen, zieken en stervenden. Maar onze gemeente telt ook veel jonge gezinnen die misschien niet 
regelmatig in de kerk komen maar wel op andere wijzen betrokken zijn. Dit vraagt ook zeker aandacht 
van de predikant.  

De huidige vormen van Pastoraat binnen onze gemeente zijn:  

1. Bezoek van de dominee. 

2. Bezoekwerk door de bezoekgroep (ca. 8) mensen bezoeken ouderen namens de kerk. Zij hebben 
een aantal vaste adressen. 

3. Bloemen uit de kerk worden naar zieken of ouderen gebracht. 

4. Een groot aantal gemeenteleden gaan uit zichzelf bij anderen op bezoek of helpen op de één of 
andere manier als daar behoefte aan is. 

5. Veel bezorgers van het Noorderkwartier (NK) spreken gemeenteleden bij het bezorgen van het NK 
en brengen kaarten en bloemen bij 85-plussers en bij sommige huwelijksjubilea.  

6. Via de zondagsberichten wordt regelmatig een oproep gedaan een (ziek) gemeentelid een kaartje 
te sturen. Via het NK om 85-plussers een verjaardagskaart te sturen. 

7. Gespreksgroepen binnen de kerk informeren naar wel en wee 

8. Gesprekken na de kerkdienst. 

9. Incidenteel houdt de diaconie een kaartenactie o.i.d. 

10. In het verleden hebben we meegedaan aan Nederland helpt (handen uit de mouwen). 

Het huidige pastoraat van de predikant: 

• De dominee is aanspreekpunt voor het Pastoraat.   

• Er is geen ouderling met Pastoraat als hoofdtaak. Op één na hebben alle ouderlingen een speciale 
taak (Scriba, voorzitter, preekrooster, jeugd, rouw- en trouwdiensten, College van 
Kerkrentmeesters, Verhalenhuis Haarlem). 

• Als voorbeeld noemen we het werk huidige ambulant predikant:  

o Bezoeken van ouderen (75+) en anderen die een bezoek wensen. 

o Begeleiden van zieke gemeenteleden in de laatste fase van het leven. 

o Volgen van een cursus over het opzetten van rouwgroepen. 

o Opzetten van een mogelijke rouwgroep.  
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o Verzorgen van afscheidsdiensten (van opzet tot uitvoering, inclusief het typen van de 
liturgie en gelukkig kopieert de drukploeg!), of deelnemen in een gedeelte van een 
afscheidsbijeenkomst.  

o Contacten onderhouden met geïnteresseerden in kerk en geloof. 

o Verhalenhuisavond over Voltooid Leven. 

In de kerkenraad wordt momenteel nagedacht over de toekomstige invulling van het pastoraat. De 
nieuwe predikant heeft daarin ook een belangrijke rol. 

In gesprek 
Als onderdeel van het pastoraat gaan gemeenteleden van alle leeftijden in gesprek met elkaar, 
afhankelijk van de groep is dat wel of niet onder begeleiding van de predikant. Voor kinderen van de 
groepen 6, 7 en 8 is er basiscatechese en voor jongeren is er de tienergroep (van 12 tot 16 jaar). Chillin' 
is voor jongeren vanaf 16 jaar (zie uitgebreider onder ‘Jeugd en Jongeren’).  
Verder zijn er gespreksgroepen voor mensen van midden dertig (Rondom 30), mensen richting het 
midden van hun leven (@home), gemeenteleden in Spaarndam (geloven in Spaarndam) en een groep 
voor mensen tussen de 50 en 70 jaar (de sandwichgroep).  
Wat al deze gespreksgroepen gemeen hebben, is dat de gesprekken gaan over hoe het dagelijks leven 
en de wereld waarin we wonen verbonden kan worden met wat we geloven, gecombineerd met 
gezelligheid en meeleven met elkaar. Ook zijn er bijeenkomsten in zowel Haarlem-Noord als 
Spaarndam om de verdieping te zoeken vanuit de Bijbel (Bijbelleeskring, Meer dan koetjes en kalfjes) 
en tegelijkertijd anderen te ontmoeten. De onlangs vertrokken kerkelijk werker had een aantal 
gesprekskringen voor ouderen. Er moet nagedacht worden hoe deze voortgezet zouden kunnen 
worden. 

Het Noorderkwartier 
Het kerkblad van onze gemeente heet het Noorderkwartier en verschijnt acht keer per jaar. Een 
redactie, bestaande uit vier leden, verwerkt alle binnengekomen kopij in veelal vaste rubrieken. 
Degene die verantwoordelijk is voor de public relations zorgt voor de opmaak, zodat het blad extern 
gedrukt kan worden. De oplage van het kerkblad is 650. 
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Diaconaat/ZWO 
De diaconie van onze gemeente telt acht diakenen en zes diakenen nieuwe stijl (diakenen die 
bepaalde taken hebben en geen vergaderingen hoeven bij te wonen).  Zij worden ondersteund door 
een emeritus predikant. De diakenen hebben enkele taken in de dienst. Zij halen 
het voorbedenboek, leggen een steentje op het gedachtenismeubel bij een afkondiging van overlijden 
en verzorgen samen met enkele collectanten de collectes in de kerk.  

 
Gedachtenismeubel in Immanuelkerk 

Jaarlijks wordt het collecterooster opgesteld. Ook dragen de diakenen zorg voor de 
avondmaalsvieringen en het wegbrengen van de wekelijkse bloemengroet met bloemen uit de 
kerk. Onder de diaconie vallen behalve de werkgroep ‘Groene Kerk’ ook de werkgroep ZWO, 
de autorijdienst en de Pollepel (die enkele malen per jaar een maaltijd verzorgt voor kerkleden en 
buurtgenoten).  
Andere acties die de diaconie doet, zijn de jaarlijkse dienst voor het werelddiaconaat, de actie 
‘vakantietasjes’ (tasjes met cadeautjes voor kinderen die niet met vakantie kunnen), de kerstactie 
(een inzameling voor drie goede doelen) en het jaarlijkse kerstfeest voor ouderen. Ook is 
de diaconie vertegenwoordigd in Schuldhulpmaatje.  
De diaconie draagt vastgestelde bedragen af aan de landelijke kerk en aan KerkinAktie. Verder worden 
collecten bestemd voor bepaalde doelen en worden giften overgemaakt aan welzijnsorganisaties in 
de stad en de regio. De ZWO kiest om de paar jaar samen met KerkinAktie een doel en organiseert 
allerlei acties om daarvoor geld op te halen. De werkgroep ‘Groene Kerk’ heeft onlangs een 
meditatieve tuin aangelegd in de binnentuin van de Immanuelkerk. Verder nodigen zij enkele malen 
per jaar gasten uit om tijdens koffiedrinken na kerktijd een groen onderwerp te bespreken.  
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Jeugd en jongeren 
De gemeente heeft een lange en uitgebreide traditie van activiteiten voor jeugd en jongeren. De 
Chillin’ (16+) is een jongerengroep die elkaar wekelijks op zondagavond ontmoet. Tijdens de 
ontmoetingen wordt jaarlijks een kerkdienst georganiseerd. Hier geeft de Chillin’ een zeer eigen draai 
en invulling aan. Zij krijgen daarin wel begeleiding van de dominee. Ook kent de Chillin’ de traditie om 
jaarlijks op weekendkamp te gaan, en maakt het vaak een reis naar Taizé. Op deze kerkelijke 
ontmoetingsplek voor jongeren krijgen ze veel leuke ervaringen, leren ze elkaar goed kennen en 
ontmoeten ze jongeren uit heel Europa. Verder doet de groep ook veel met de feestdagen. De groep 
levert een grote bijdrage aan de jongerenkerstviering. Dit doen zij door tijdens de dienst, onderdeel te 
zijn van de band, of door in de organisatie te zitten van de dienst. Ten slotte viert de groep ook 
samen ‘Sinterkerst-en-nieuw'. Dit doen zij doormiddel van een diner en daarnaast trekken zij ook nog 
lootjes voor secret santa. 
  
De Tienergroep (11-15) ontmoet elkaar in een aantal blokken van bijeenkomsten op zondagochtend 
in de jongerenruimte. Deze blokken worden voorbereid door de tienerleiding. Eén van de blokken staat 
in het teken van de voorbereiding van een kerkdienst. Andere terugkerende activiteiten zijn de 
deelname aan Sirkelslag en een (zeer populair) tienerkamp. Tieners en Chillin’-jongeren verzorgen 
samen de techniek van de gestreamde kerkdiensten. 
  

 

Tijdens kerkdiensten (in de Immanuelkerk) biedt de Kinderkerk (4-10) ruimte aan kinderen van 
basisschoolleeftijd om in eigen werkvormen kennis te maken met Bijbelverhalen. Aan het begin van 
dienst is deze groep nog in de kerk, en steekt een van de kinderen kaarsen en het lantaarntje aan. 
Voor de schriftlezing worden de kinderen naar voren geroepen en heeft de predikant een gesprek of 
een verhaaltje voor de kinderen, waarna ze onder begeleiding van de kinderkerkleiding hun 
lantaarntje meenemen naar hun eigen ruimte. Tijdens de collecte richting het einde van de dienst 
komen ze weer terug. De jongste kinderen worden tijdens de gehele kerkdienst opgevangen in 
de Crèche (0-4). 
  
Aan kinderen van groep 7 en 8 wordt basiscatechese gegeven door de predikant met medewerking 
van een jongere. Voor de leeftijdsgroep van de basisschool is er ook een jaarlijks kinderkamp. 
Kinderkoor Living Colours (6-12) treedt regelmatig op in jeugddiensten. Bijzondere gebeurtenissen 
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zijn de productie van de Kinderkerstmusical, het recent geïntroduceerde Aswoensdag-ritueel en 
Palmpasen. Alle activiteiten voor jeugd en jongeren worden gecoördineerd door de Jeugdraad, die 
wordt voorgezeten door de jeugdouderling. De Jeugdraad overlegt op ad-hoc-basis; er is veel 
informeel contact. 

  
                                Doopgolven in Immanuelkerk 

Het aantal deelnemers aan jongerenactiviteiten verschilt nogal naar aard en doelgroep. Hoewel 
de bijzondere gebeurtenissen nog steeds volop publiek trekken, is de laatste jaren te merken dat de 
instroom van jonge kinderen in de reguliere activiteiten stagneert. Dit gaat samen met een teruggang 
van het aantal dopen. De kinderkerk wordt door maximaal 5 kinderen per zondag bezocht. De 
tienergroep kent nog een goede bezetting met circa 10 actieve leden. De doorstroom van de 
tienergroep naar Chillin’ is niet vanzelfsprekend, maar onlangs is gebleken dat Chillin’ ook haar eigen 
aantrekkingskracht heeft: een jongere van buiten de bekende gemeenschap heeft zelf de groep weten 
te vinden. In het algemeen blijken de bijzondere activiteiten wel een ingang te bieden om jeugd en 
jongeren van buiten de kerk kennis te laten maken met de groepen. Leuk feit: door de lange traditie 
van het organiseren van kampen beschikt de gemeente over een volledige kampeeruitrusting voor 
groepen tot circa 20 personen. Ook het voor activiteiten werven van kinderzangers via het 
Verhalenhuis, blijkt tot een forse toename van de deelnemers te leiden, zo waren er 35 kinderen die 
zich via deze weg hebben aangemeld voor het Groot Haarlems Kinder Kerstkoor. 
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Interkerkelijke samenwerking 
Vanuit de gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam staan we positief tegenover het oecumenisch 
proces. In het verleden is er een goede samenwerking geweest tussen de Immanuelkerk, de Mariakerk 
en de Adelbertuskerk in Haarlem Noord. Door de sluiting van de Mariakerk zal er weer een nieuwe 
vorm gevonden moeten worden. De Oude Kerk heeft een uitstekende samenwerking met de St. 
Adalbertuskerk in Spaarndam en de Parochie Haarlemmerliede met ongeveer twee oecumenische 
diensten per jaar. 

Onze gemeente participeert in het interkerkelijke project ‘Feest van de Geest'. Dit landelijke project 
waaraan ongeveer honderd kerken deelnemen, is gericht op de verbinding van kerk en kunst. De 
afdeling Haarlem en omstreken organiseert elke twee jaar een kunstroute langs een aantal kerken in 
Haarlem en de regio.  
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