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“Verbinding rond zinvolle verhalen”

Verhalenhuis Haarlem is een initiatief van de
Protestantse Gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam

1. Inleiding
Vanaf 2016 zoeken we vanuit de Immanu lkerk naar
manieren om relevanter voor de wijk te zijn. We
willen meer en intensiever contact. Om wat ons en
de wijkbewoners inspireert met elkaar te delen.
Daarom hebben we besloten te gaan werken aan
een plek in de kerk waar dat gestalte kan krijgen.
Een plek van verbinding tussen kerk en wereld. In
ons geval dus van de Immanu lkerk en de wijk
Haarlem-Noord. Die plek is gecre erd en die
noemen we: Verhalenhuis Haarlem.

2. Het Verhalenhuis

ë
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ë

fi

ï
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Verhalenhuis Haarlem pro leert zich als een huis –
voor jong en oud - 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 huis is als een soort vier-onder-een-dak
met een Cultuurhuis (muziek, theater, lm),
Inspiratiehuis (workshops, gesprekken,
loso ecaf ), Ontmoetingshuis (samen eten,
verbinden) en Experimentenhuis (nieuwe
verhaalvormen over levensthema’s, Bijbelse
verhalen opnieuw in verband gebracht met de
wereld van vandaag). In Verhalenhuis Haarlem gaat
het altijd ook om zingeving en levensvragen, die
soms speels, soms serieus benaderd worden. Het is
boeiend om te ervaren hoeveel mensen die geen
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Verbinding rond
zinvolle verhalen

band met de kerk hebben participeren in onze
activiteiten. We willen zoeken naar mogelijkheden
om te bouwen aan verbinding, zodat er iets van
gemeenschap ontstaat en daardoor ook de kans
groeit dat mensen zich ge nspireerd gaan voelen
door wat ons inspireert: het Christelijk geloofsgoed.
Dat willen we graag, maar vooral passend delen
met alle betrokkenen. Passend betekent dat we dat
niet willen opdringen, laat staan als enige juiste
zienswijze presenteren. We willen delen en
verbinden – dus ook ontdekken, wat anderen
aandrijft, om daar zelf in mee te delen. Daar stellen
we het Verhalenhuis voor open.

Doel
Verhalenhuis Haarlem verbindt mensen met
elkaar rond zinvolle verhalen en door een
gastvrije sfeer te creëren die uitnodigt om
mee te doen.
3. De kerkelijke gemeente en het Verhalenhuis
Vanuit de kerkelijke gemeente is Verhalenhuis
Haarlem geboren, als waren zij moeder en kind. Het
Verhalenhuis is dus van huis uit ingebed in de
identiteit van de kerkelijke gemeente (zie 3.1). Het
Verhalenhuis groeit echter op en gaat ook eigen
wegen. Hoe blijft de verbinding tussen kerkelijke
gemeente en Verhalenhuis Haarlem in stand? Die
kwestie maakt het van belang dat er een goed
draagvlak binnen de kerkelijke gemeente is voor
het Verhalenhuis en dat dit zo nodig versterkt
wordt (zie 3.2). en dat daarnaast de verbinding van
de kerkelijke gemeente en Verhalenhuis Haarlem
goed georganiseerd wordt (zie 3.3).

De drie punten identiteit, draagvlak en organisatie zijn expliciet genoemd
op de kerkenraadsdag van 14 april 2018.

3.1 De identiteit van de kerkelijke gemeente
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Wij denken dat de identiteit gevormd wordt door
drie factoren:
1.

Gemeenschap - verbondenheid en ‘gezien
zijn’;

2.

Christelijke traditie als bron van inspiratie,
vertrouwen en voortdurend gesprek;

3.

Zoeken naar God, betekenis, zin en
waarden van waaruit het (samen)leven
goed is n van waaruit het goed (samen)
leven is.

Die identiteit is als het ware de bron. In beeld (zie
hieronder): het hart van een bloem. Vanuit dat hart
worden de verschillende bloemblaadjes gevoed en
deze gaan bloeien. In bijvoorbeeld Liturgie,
Verhalenhuis, Diaconie, Pastoraat en Bezinningsen Verdiepingsactiviteiten. Die bloemblaadjes
voeden op hun beurt weer die bron – het hart van
de bloem.

Nog even met het beeld van de kerkelijke
gemeente en haar kind Verhalenhuis Haarlem:
opgroeiende kinderen hebben ruimte nodig. Om
die te kunnen geven is vertrouwen cruciaal.
Het draagvlak staat of valt met vertrouwen. Voor
het cre ren van dat vertrouwen willen we de
volgende punten expliciet benoemen:
- Verhalenhuis Haarlem is helder en eerlijk over
zijn kerkelijke inbedding en zoekt de verbinding
met buiten;
- De kerkelijke gemeenschap wordt structureel
deelgenoot gemaakt van wat er inhoudelijk
waarom en waartoe gebeurt in het Verhalenhuis.
De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk;
- Openheid over en helderheid van organisatie,
verantwoordelijkheden, procedures en nanciering;

- Voortdurende interne communicatie.
3.3 Over de organisatie
Nog n keer het beeld van de kerkelijke gemeente
en haar kind Verhalenhuis Haarlem. Opgroeiende
kinderen hebben ruimte nodig die k goed en
passend moet worden georganiseerd.
De uitgangspunten zijn:
-Het kerkgebouw krijgt meerdere bestemmingen:
Kerk, Verhalenhuis en daarnaast verhuur aan
derden, al dan niet los van Verhalenhuis Haarlem.
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ó

ó
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- Verhalenhuis Haarlem is te omvangrijk om alleen
door vrijwilligers gedraaid te worden. Een
professionele kern is nodig en als het Verhalenhuis
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3.2 Cre ren van draagvlak vanuit de gemeente
voor het Verhalenhuis

k kerk is, dan is het logisch dat er ook formatie
heengaat. Vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente,
maar ook van buiten de kerk zullen daarnaast een
rol blijven spelen.
- Hoewel Verhalenhuis Haarlem ook inkomsten
genereert, zal nanci le input vanuit de kerkelijke
gemeente in het kader van kerkelijke vernieuwing
naar verwachting nodig blijven.

4.0 Beleid voor de komende 5 jaar
Het Verhalenhuis bestaat nu ongeveer drie jaar. In
die tijd is er veel tot stand gekomen. Er zijn (voor
de Coronaperiode) wekelijks 5-6 programmaonderdelen, het aantal bezoekers stijgt, het aantal
vrijwilligers, met name van buiten de kerkelijke
gemeenschap, neemt steeds toe.
Maar hoe verder? Zijn we op de goede weg?
Waar willen we over een aantal jaar naartoe?
Op verzoek van de kerkenraad heeft een
beleidsgroep een beleidsplan voor de
eerstkomende jaren opgesteld, dat inmiddels door
de kerkenraad is geaccordeerd.

Wat zijn aanvullende doelen voor de komende
jaren?
We hopen in de komende jaren dat Verhalenhuis
Haarlem nog meer mensen bindt.
Dit is te zien als:
…bezoekers terugkomen.
...bezoekers intekenen voor series.
…50% van de kerkleden bezoekt minimaal
tweemaal per
jaar een activiteit van het Verhalenhuis.
…bezoekers vrijwilliger worden.
…bezoekers deelnemen aan het (na)
gesprek.
…er interactieve bijeenkomsten
plaatsvinden.
...bezoekers programmaonderdelen gaan
verzorgen.
…het aantal vrienden van Verhalenhuis
Haarlem groeit.

Hoe denkt Verhalenhuis Haarlem een gastvrije
sfeer te scheppen die uitnodigt om mee te doen:
…door niet dogmatisch te zijn
…door te beginnen met vragen stellen
…door nieuwsgierig te zijn.
…door laagdrempelig te zijn.
…door een brede doelgroep aan te
spreken.
4.1 Speerpunten en maatregelen:
Nogmaals de doelstelling:
Verhalenhuis Haarlem verbindt mensen met elkaar
rond zinvolle verhalen en door een gastvrije sfeer
te creëren die uitnodigt om mee te doen.
Welke speerpunten willen we de komende Jaren
uitwerken om de doelstelling te bereiken?
Welke maatregelen moeten we dan nemen?
De volgende speerpunten en maatregelen zijn
geformuleerd:

Strategie 1
- Onderzoek het draagvlak voor Verhalenhuis
Haarlem onder kerkleden. Wat zijn hun ideeën
en interesses?
- Onderzoek ook de betrokkenheid van
bezoekers van Verhalenhuis Haarlem, met name
van jongeren en (jonge) gezinnen.
Maatregelen:
- Verzamel informatie onder kerkleden via
informele weg.
- Idem onder de groep bezoekers van het
Verhalenhuis Haarlem.

Strategie 2
Neem programmaonderdelen op die gericht zijn
op de beleving van de doelgroep van jonge
gezinnen in de huidige samenleving.
Maatregelen:
- Begin met thema’s rondom periodes in het jaar
die herkenbaar zijn voor een brede doelgroep zoals
Pasen, kerst, 4-5 mei, gedachtenistijd.
- Onderzoek mogelijkheden en behoeftes naar
vormen als muziek, toneel en alternatieve
kerkdiensten.

Strategie 3
Maak binnen Verhalenhuis Haarlem zelf zinvolle
verhalen door een team te organiseren dat
creatieve ideeën praktisch kan ondersteunen.
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Maatregelen:
- Vraag bestaande groepen een zinvol ‘verhaal’ te
maken (bijv. Passion-groep, kinderkerk, Chillin’,

Verhalenhuis-groepen).
- Denk er aan dat voorwerk, ondersteuning en
organisatie gedaan kan worden door professionals
(bijvoorbeeld via de Cultuurtuin).

Strategie 4
Vergroot de nanciële inkomsten buiten
kaartverkoop door het werven van vrienden en
subsidies.
Maatregelen:
- Onderzoek mogelijkheden voor het verkrijgen van
subsidies, eventueel in samenwerking met een
fondsenwerver.
- Onderzoek hoe de toename van Vrienden van het
Verhalenhuis tijdens de Coronacrisis te behouden
en uit te breiden is.
- Onderzoek of en hoe de Cultuurtuin hieraan
bijdraagt.

Strategie 5
Vergroot de participatie, door een toename van
interactieve bijeenkomsten, series en
cursussen.
Maatregelen:
- Breng interactieve bijeenkomsten in in het
programma en coördineer de uitvoering ervan.
- Vind mensen die dit willen verzorgen, evt.
professionals.
- Beperkingen van capaciteit wat betreft ruimte,
kunnen wellicht opgevangen worden door gebruik
te maken van de locatie in Spaarndam, of door het
organiseren van de activiteiten overdag.

