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U bent dus geen vreemdelingen of gasten meer,  
maar burgers - net als de heiligen - en huisgenoten van God, 
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,  

met Jezus Christus zelf als hoeksteen. 
Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel  
die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt  

tot een plaats waar God woont door Zijn Geest. 
 

(Efeziërs 2:19-22) 
 

 

Het Open Huis 

Eén van de stadsdelen van Haarlem is Schalkwijk. Het stadsdeel heeft ongeveer 32.000 inwoners van diverse 
etnische achtergronden. In Schalkwijk staat Het Open Huis. Dit is een plek waar iedereen welkom is, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, maatschappelijke zorg en ondersteuning kunnen ontvangen en waar 
mensen meer kunnen leren over het christelijk geloof.  
 
Het Open Huis bestaat uit twee onderdelen, die bestuurlijk en organisatorisch van elkaar onderscheiden zijn:  

• Het Open Huis – Maatschappelijk Centrum. Dit valt onder verantwoordelijkheid van stichting 

Ontmoeting. De focus ligt op ontmoeting en maatschappelijke zorg. 

• Het Open Huis – Multiculturele Kerk. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoort 

tot het netwerk van Intercultural Church Plants en tot het kerkverband van de Christelijke 

Gereformeerde Kerken. De focus ligt op ontmoeting en geloofsopbouw. 

De organisatie en de focus van beide kanten van Het Open Huis verschillen. Maar de missie en passie zijn 

dezelfde. Ook is er in veel opzichten sprake van overlap, raakvlakken en onderlinge verbinding: ze maken 

gebruik van hetzelfde gebouw; een flink aantal leden van de kerk ontvangt zorg en ondersteuning vanuit het 

Maatschappelijk Centrum; voor veel leden van de kerk is het Maatschappelijk Centrum een prachtige plek 

(om te leren) om dienstbaar te zijn binnen het Koninkrijk van God. Zo hebben Maatschappelijk Centrum en 

kerk elkaar nodig, vullen ze elkaar aan, versterken ze elkaar en vormen zo samen Het Open Huis. 

 

In dit document gaat het om de visie van de kerkelijke kant van Het Open Huis.  

Wat willen we als kerk zijn in en voor mensen in Schalkwijk?  

 

… waar je thuiskomt bij God 

In Schalkwijk 1 zijn relatief veel mensen die alleen wonen of er alleen voor staan: van de huishoudens is 45% 

een eenpersoonshuishouden en 9% een eenoudergezin. Zo’n 55% van de mensen die in Schalkwijk wonen 

komt van elders: uit andere delen van het land of (45% van de bevolking) uit het buitenland. Dat betekent 

vaak dat mensen ver weg wonen van familie en van de plek waar ze zijn opgegroeid. De sociale kwaliteit 

(onderlinge omgang, het thuis voelen in de wijk) van Schalkwijk wordt door de inwoners maar net een 

voldoende (een 5,5) gegeven. Juist in deze wijk willen we een plek zijn waar mensen thuiskomen.  

 

Thuis is een plek waar je gezien en gekend wordt. Waar je welkom bent en geaccepteerd wordt. Het is een 

plek waar je je veilig voelt en de ruimte krijgt. Maar ook een plek waar je fouten mag maken en ervan kunt 

leren. Waar liefde, openheid en vergeving is. Je mag er tot rust komen, maar je moet je er ook inspannen. Er 

                                                           
1 Cijfers uit 2015. Bron: https://haarlem.buurtmonitor.nl/jive/report?openinputs=true&id=stadsdeelschalkwijk2015  

https://haarlem.buurtmonitor.nl/jive/report?openinputs=true&id=stadsdeelschalkwijk2015


is ruimte om te huilen en er wordt gelachen, gezongen, gedanst en gespeeld. Jong en oud maakt er deel van 

uit. Je vrienden zijn er welkom. En je komt er tot bloei en ontplooiing. 

  

Zo’n plek wil Het Open Huis in Schalkwijk zijn, omdat God zo’n God wil zijn voor mensen in Schalkwijk. 

Jezus kwam in deze wereld en voortdurend zien we dat mensen door Hem thuiskomen bij God. Mensen 

worden door Hem gezien en gekend. Zij zijn welkom en worden geaccepteerd. Ze krijgen de ruimte en voelen 

zich veilig. Ze maken fouten, maar Hij stierf ervoor om die fouten te vergeven. Hij hield en houdt van mensen. 

Hij geeft rust en zet mensen aan het werk. Hij laat mensen, door het werk van de Heilige Geest, groeien en 

bloeien tot een groot geestelijk huis, waar iedereen zijn plek in heeft. Door Hem brengt God mensen thuis, 

thuis bij God.  

 

… waar je meebouwt aan een plek waar God woont 

We willen niet alleen een plek zijn waar mensen thuiskomen bij God, maar ook een plek waar mensen 

meebouwen. Mensen blijven geen gast, maar worden deel van Het Open Huis. Samen bouwen we aan een 

huis waar God woont.  

Iedereen die mee wil bouwen is welkom om dat te doen. God geeft Jezus als fundament en Hij geeft gaven 

van Zijn Geest. En daarmee mogen we bouwen. De één kan goed dienen, de ander is een goede luisteraar. 

Weer een ander kan goed leiding geven. En iemand anders kan mensen bemoedigen en opbouwen met 

woorden van God. Er zijn mensen die gebeden bidden waardoor God grote dingen doet. Mensen die anderen 

uitnodigen en mensen die achter de schermen bouwen. Al die mensen werken samen, door de kracht van de 

Geest. En zo gebruikt God mensen om Zijn huis te bouwen tot een plek waar Hij woont.  

We bouwen zo aan elkaar, bouwen elkaar op in geloof en liefde. Maar we bouwen ook om ruimte te maken 

voor anderen. We zien uit naar mensen die Hij toevoegt, die Hij thuisbrengt bij Hem en die mee gaan bouwen 

aan Het Open Huis en aan Gods koninkrijk in Schalkwijk.  

 

Hoe krijgt onze visie handen en voeten?  

 

Op alle niveaus 

Zo willen we als Het Open Huis een plek zijn in Schalkwijk waar wijzelf en andere mensen thuiskomen bij God 

en waar ze meebouwen aan een plek waar Hij woont. Dat mag op al de drie niveaus waarop we gemeente 

zijn zichtbaar worden: 

 

• In de grote groep: als we samenkomen op zondag en op andere bijeenkomsten 

• In de kleine groep: bij de huiskringen, de cursussen en in het jeugdwerk 

• In ons persoonlijke leven: op ons werk, in de wijk, thuis, tussen familie en vrienden 

 

Connect, grow, serve, go 2 

Thuis is een plek waar je welkom bent, waar je je ontwikkelt, je inzet en ook weer anderen verwelkomt. Dat 

willen we als Het Open Huis ook zien op alle drie de niveaus. Daarom vatten we onze strategie samen in deze 

4 woorden (in het Engels, want dan klinkt het lekkerder en dan begrijpen Engelstaligen het ook): connect, 

grow, serve, go: 

 

• Connect: elkaar en anderen uitnodigen, verwelkomen, leren kennen, vriendschappen opbouwen 

• Grow: door Gods woord te lezen, door ons te laten leiden door de Geest, en door elkaar daarin te 

helpen/scherp te houden (accountability) mogen we groeien in geloof en liefde  

• Serve: met de gaven die God je heeft gegeven mag je de ander dienen 

• Go: wat je zelf leert en ontvangt, mag je ook weer doorgeven aan nieuwe mensen om je heen 

 

                                                           
2 Termen komen uit onderzoek van LifeWay: Ed Stetzer & Thom Rainer, Transformational Churches, 2010 


