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1. INTRODUCTIE 

Voor u ligt het projectplan van de Haven, het missionaire project van de PGU dat in 2013 zijn start 

kende.  

In de afgelopen vier jaar is er ontzettend veel 

gebeurd. Op sommige momenten was het een achtbaan 

waarin structuren volledig op zijn kop werden gezet, op 

andere momenten was het juist zoeken naar richting. Nu, 

vier jaar later, zien we dat er echt een Havengemeenschap is ontstaan. De Haven is een plek waar 

mensen zich thuis voelen en gekend weten. Maar dit was ook een zoektocht. Want wat betekent 

het nu om kerk te zijn in een multiculturele wijk als Kanaleneiland?  

In al deze vragen hebben we ons steeds gerealiseerd dat het God is die ons voorgaat. Hij is 

al ver voor 2013 begonnen met deze wijk…. We zijn immers niet de eerste (de 

Triumfatorgemeente ging ons voor) en ook niet de enige gemeente op Kanaleneiland (denk aan 

Huis van Vrede, de katholieke parochie, de Rank). Dat gaf aan de ene kant ontspanning (het is 

immers niet van ons afhankelijk) en ook vreugde als we ontdekten hoe God Zijn genade laat zien, 

zowel door gelovige als niet-gelovige wijkbewoners heen.  

 We zijn nu vier jaar verder en de eerste fase van het pionieren zit erop. Het eerste 

luisteren, zoeken en aftasten ligt achter ons. Er ligt een duidelijke koers waarmee we verder 

kunnen en willen. We zien hoe de Haven mensen met God en elkaar verbindt. De Haven groeit in 

volwassenheid, maar is tegelijk ook nog jong en kwetsbaar. Je zou kunnen zeggen dat we in een 

volgende fase zijn aanbeland, die ons voor nieuwe vragen en uitdagingen stelt. Begin 2017 hebben 

we daarom een intensief evaluatietraject uitgevoerd waarin we allerlei betrokkenen hebben 

geïnterviewd over de Haven. De uitkomsten van deze evaluatie vormden de basis voor dit nieuwe 

projectplan. 

 

2. HISTORIE 

In september 2012 kwam, op initiatief van de PGU, een groep ‘doorfietsers’ bijeen om na te denken 

over christelijke presentie vanuit de PGU (op welke manier dan ook) in de wijk Kanaleneiland. Het 

is goed om je te realiseren dat de meeste van deze ‘doorfietsers’ niet direct een missionaire 

roeping hadden voor Kanaleneiland. Ze woonden er toevallig en voor de meesten was het vooral 

de plek waar je slaapt en boodschappen doet. Tegelijkertijd was er bij een groot aantal het 

verlangen om als christen van betekenis te zijn op de plek waar je bent gesteld. En wat is mooier 

dan dit met elkaar te doen!  

 Geen van de betrokkenen wist op dat moment hoe ‘de Haven’ (zoals het project later werd 

genoemd) eruit zou komen te zien. Dit werd een gezamenlijke zoektocht. Al snel begonnen we met 

het organiseren van Havenmaaltijden en kledingbeurzen. Hierdoor ontstonden de eerste 

“Hier word je geaccepteerd 

om wie je bent.” 

(vaste bezoeker) 



contacten met wijkbewoners. Daarnaast 

begonnen we met tweewekelijkse 

samenkomsten in de Triumfatorkerk 

(vergelijkbaar met de avonddiensten in de 

Jacobikerk), afgewisseld met Bijbelstudies 

in de huiskamer op de andere zondagen. 

Toch ervoeren we met elkaar dat op deze 

manier de aansluiting met de wijk niet echt 

gemaakt kon worden. De vormen en methoden stonden te ver van mensen af. Bovendien was het 

niet te communiceren dat je op verschillende tijden en plekken je samenkomsten had. Maar hoe 

dan wel? 

 Dit leidde eind 2015 tot het “nieuwe koerstraject” waarin visie & missie, activiteiten en 

structuur opnieuw onder de loep werden genomen. Het was een intensief traject waarin iedere 

actieve Havenaar zijn zegje kon doen. Wat is nu eigen aan de Haven en wat voor activiteiten passen 

daarbij? Dit resulteerde in een nieuwe koers, die naar ons gevoel beter zou aansluiten bij de wijk. 

Voortaan zouden al onze activiteiten op zondagmiddag plaatsvinden in de Triumfatorkerk. 

Hoewel het koerstraject leidde tot een drastische herziening van de manier van werken, was het 

enthousiasme onder de Havenaren groot. Het gaf duidelijk een nieuwe ‘boost’. De bekendheid van 

de nieuwe activiteiten moest langzaam groeien. Na enkele maanden constateerden we met enige 

verbazing dat de Haven een steeds gemêleerdere groep begon te worden. Het is nu echt een 

allegaartje aan mensen dat je bij de Haven treft: jong-oud, christen-moslim, gelovig-ongelovig, 

Nederlands-Marokkaans etc. 

 

3. DE NIEUWE KOERS 

 

Missie 

De Haven is een groep mensen op Kanaleneiland die Jezus wil volgen. Tegelijkertijd is De Haven 

een plek voor alle Kanaleneilanders. Zo wil De Haven een mix zijn van alle soorten 

Kanaleneilanders. De Haven heeft als missie: “Meer van Jezus op Kanaleneiland”. We geloven dat 

de Naam van Jezus op elke plek schitterende veranderingen brengt in het leven, dus zeker ook op 

Kanaleneiland!  

 

Haven-DNA  

De drie kernwaarden bij deze missie zijn: 

1. Jezus: In alles zijn we gericht op Jezus.  

2. Samen: Samen vormen we een gastvrije familie. 

Jezus 

Contact Samen 



3. Contact:  Uit liefde leggen we contact op Kanaleneiland. 

 

Programma en activiteiten 

Vanaf 1 februari 2016 ziet een zondag in de Haven er 

als volgt uit: om 15.30 uur opent het Koffiehuis, waar 

wijkbewoners langs kunnen komen voor een kopje 

koffie of thee en gratis kinderkleding. Daarna volgt een 

Havenontmoeting, die steeds weer anders van 

karakter is. Na afloop eten we altijd met elkaar, iedereen brengt dan wat mee. Iedere week is er 

voor de kinderen een speciaal kinderprogramma, waarin een Bijbelverhaal en een leuk 

knutselproject centraal staan. Ook buurtkinderen doen hieraan mee. 

 

De wisselende Havenontmoetingen zijn als volgt opgebouwd: 

• Havenmaaltijd (1e zondag van de maand): een driegangendiner voor de wijk waarin de 

kernwoorden ‘Contact’ en ‘Samen’ centraal staan. 

• Havenanker (2e en 4e zondag van de maand): hier draait het om aanbidding (zingen en 

bidden) en samen de Bijbel lezen. Voorafgaand wordt kort iets over het Bijbelgedeelte 

en/of thema uitgelegd. De focus ligt hier op de woorden ‘Jezus’ en ‘Samen’. 

• Havenvuur (3e zondag van de maand): hier delen we een 

Bijbelverhaal en gaan we daarmee op verschillende (vaak 

creatieve) manieren aan de slag. Hier leggen we de nadruk 

op ‘Jezus’ en ‘Contact’. 

• Havenvijfje: als een maand ook nog een vijfde zondag heeft 

(4x per jaar), dan is er een Havenvijfje. Wat we dan doen, is 

elke keer een verrassing (belijdenisdienst, stilteviering etc.) 

 

Door de PKN werd vorig jaar een filmpje van 7 minuten over de Haven gemaakt, dat een goed beeld 

geeft van onze activiteiten  (QR-code). 

 

4. DOELGROEP 

De Haven wil kerk zijn voor alle inwoners van Kanaleneiland (15.856 inwoners, 2013). 

Kanaleneiland is een zeer multiculturele buurt. Driekwart van de bevolking heeft een 

multiculturele afkomst. Daarnaast kent de wijk veel sociale problemen, zoals armoede, 

criminaliteit en werkloosheid. Veel mensen moeten rondkomen van een uitkering.  

De Haven bestond in de begintijd vooral uit jonge hoogopgeleide christenen, die weliswaar voor 

het grootste deel in de wijk woonden, maar niet een doorsnee vormden van Kanaleneiland. Sinds 

“Mijn dochtertje zegt: ‘We gaan 

naar de Havenkerk: Yes!’” 
 

(Marokkaanse bezoekster) 

 



de start van de nieuwe koers is de Havengemeenschap een 

steeds gemêleerdere groep geworden, bestaande uit zowel 

gelovigen, andersgelovigen (veelal moslims), niet-gelovigen en 

zoekers. Ook is er tegenwoordig een grotere variatie in leeftijd 

en is er sprake van een groeiend aantal nationaliteiten.  

 De doelgroep komt ‘gewoon’ naar de locatie toe, ergens 

tussen 15:30u en 19:00u (Havenmaaltijd uitgezonderd), maar 

weegt per moment af of men blijft. Men komt niet af op een 

specifieke activiteit. Als gevolg hiervan is er iedere zondag 

sprake van een zeer diverse groep mensen, ook bij de meer “christelijke” activiteiten (bijv. 

Havenanker). Soms kiezen bezoekers er bewust voor om bij activiteiten met gebed of Bijbellezen 

weg te gaan of elders in het gebouw te gaan zitten. 

 Ongeveer 50 mensen komt minimaal eens per maand langs bij 

een van de activiteiten van De Haven (Koffiehuis, Havenmaaltijd, 

Havenanker of Havenvuur). Ongeveer 15 personen behoren tot de 

‘kerngroep’ van de Haven: de dragende krachten onder het meeste 

vrijwilligerswerk. Ongeveer 10 personen bezochten niet eerder 

activiteiten van een kerk of hadden geen kerkelijk ‘thuis’. Tot slot is er 

een grote groep mensen die de Haven eenmalig bezoekt. Het totaal 

aantal unieke bezoekers van de Haven in 4 jaar pionieren wordt 

geschat op ongeveer 150-200 personen. 

 

5. WAT IS ER NODIG? 

Op grond van ons evaluatietraject concludeerden wij de volgende sterkten en zwakten die onze 

aandacht vragen in de volgende periode. De sterkten willen we graag beschermen. Aan de 

zwakten willen we in de komende pioniersfase gaan werken. De sterkten en zwakten laten goed 

zien hoe de Haven in een tweede fase is aangekomen. Hierop is ook het actieplan gebaseerd. 

 

Sterkten: 

• Een groeiende groep mensen van allerlei afkomst weet de 

Haven te vinden.   

• Door de Haven zijn er nieuwe verbindingen tussen mensen 

ontstaan. 

• De Haven is een plek waar mensen zich erkend en 

gewaardeerd voelen.  

• Je mag de Haven gerust een echte gemeenschap noemen. 

“Op de site staat: in 

deze kerk mag je ook 

twijfelen. Je hoeft niet 

heel gelovig te zijn. Dat 

heeft mij geholpen, 

want dat betekent dat 

ik niet gelovig hoef te 

zijn om erbij te horen.” 

  

(zoeker) 



 

Zwakten: 

• Soms wordt er ‘verplichting’ ervaren. Zo voelt men de verplichting om eten mee te nemen, 

samenkomsten te organiseren of gewoon om te komen. 

• De kerngroep ervaart een beperkte ontwikkeling in geestelijke groei. Men haalt de 

geestelijke voeding elders of nergens.  

• De Haven biedt vooral een ‘eerste kennismaking’ met het 

geloof, maar biedt nog niets voor een stap verder.  

• De organisatie van activiteiten is afhankelijk van een 

relatief kleine groep mensen. 

• De Haven kan nog veel meer ‘in de wijk kruipen’. Er is 

beperkt contact tussen De Haven en andere 

maatschappelijke organisaties. De relaties die er zijn, zijn er met name door individueel 

vrijwilligerswerk van de Havenaren (fietslessen, taalmaatje, boodschappen bezorgen). 

Ook de samenwerking met andere kerken in de wijk kan sterker. 

 

6. DOELSTELLINGEN 2018-2020 

Gekoppeld aan onze drie kernwaarden hebben we de volgende doestellingen geformuleerd voor 

de komende drie jaar: 

• Jezus: We willen meer mogelijkheden bieden aan vaste bezoekers van de Haven om 

geestelijk te groeien en/of het geloof verder te ontdekken. 

• Samen: We willen als gemeenschap bij elkaar blijven met ontmoetingen. Daarbij willen 

we graag nieuwe mensen ontmoeten. 

• Contact: We willen de relaties versterken met andere maatschappelijke organisaties en 

kerken in de wijk. 

 

Wat betreft bezoekersaantallen zetten we voor het eerste jaar in op een gemiddeld aantal 

bezoekers van 60 personen bij de Havenmaaltijd en een gemiddeld aantal bezoekers van 30 

personen bij Havenanker en Havenvuur.  

 

7. ACTIEPLAN 

Naast het blijven organiseren van onze wekelijkse zondagse Havenontmoetingen, kiezen we voor 

een aantal strategische keuzes voor de komende drie jaar. Deze liggen in het verlengde van de 

hierboven omschreven doelstellingen. 

 

 
1. We willen de zondagse samenkomsten per 1 januari 2018 verplaatsen naar Bij Bosshardt 

(een buurthuis van het Leger des Heils in Kanaleneiland). 



 

Omdat: 

• De setting van een buurthuis beter past bij de activiteiten van de Haven dan een 

kerkgebouw. 

• We hierdoor makkelijker contact kunnen leggen met andere wijkbewoners, velen weten 

Bij Bosshardt inmiddels te vinden.  

• Bij Bosshardt biedt mooie ruimtes die geschikt zijn voor onze activiteiten (ontmoeting, 

samenkomsten, grote keuken). 

• Onze missie voor de wijk aansluit bij die van het Leger des Heils (eigenaar van Bij 

Bosshardt). 

 

Toelichting: inmiddels is het contract met Bij Bosshardt getekend en verhuizen we per 1 januari 2018 naar 

onze nieuwe locatie. Dit heeft al geleid tot een aantal gezamenlijke initiatieven, zoals de Kerstviering 2017 en 

een te starten Alpha-cursus begin 2018. 

 

 

 

Omdat: 

• Bijbelkringen belangrijk worden gevonden om te groeien in geloof. Huis van Vrede heeft 

hier veel ervaring mee. 

• We de mensen van Huis van Vrede graag beter willen leren kennen. We lijken immers veel 

op elkaar. 

• We dan kunnen groeien in het contact met elkaar. Dan weten we elkaar sneller te vinden 

als dat nodig is. 

 

Toelichting: inmiddels is er een ‘Lees je Bijbel’ kring gestart op donderdagavond samen met Huis van Vrede.  

 

 

 
 

Omdat: 

• We in de toekomst verschillende taken van de voorganger (in dit geval Marius van Duijn) 

willen neerleggen bij vrijwilligers, zodat de voorganger/missionair werker zich kan 

focussen op de nieuwe wegen of taken. 

• Meer mensen die als vrijwilliger actief zijn, betekent dat er meer uren per week 

beschikbaar zijn om aanwezig te zijn in de wijk. 

• Nog meer verschillende soorten talenten kunnen worden ingezet en worden benut. 

Toelichting: in september hebben we een avond georganiseerd voor geïnteresseerden. We denken nu aan een 

team dat zich specifiek richt op 1-2 doordeweekse activiteiten. Voor deze ‘wijkwerkers’ willen we een 

2. We willen de Bijbelkringen samen met Huis van Vrede gaan organiseren (voor wie dat wil). 

3. We gaan ongeveer 4 à 5 mensen zoeken die 1 hele dag per week (8 uur, overdag) 

vrijwilligerswerk willen doen voor de Haven.  



vrijwilligersvergoeding beschikbaar stellen. Zij zetten immers tijd overdag in die ze anders voor betaald werk 

hadden kunnen gebruiken. 

 

 

 

 

Omdat: 

• Er een ‘professional’ nodig is voor o.a. (crisis)pastoraat, geestelijk leiderschap, ‘gezicht 

naar buiten’, coaching vrijwilligers. 

• Er anders veel verantwoordelijkheid komt te liggen bij een kleine groep vrijwilligers. Dit 

is kwetsbaar. 

• We geloven dat in deze fase de Haven juist iemand nodig heeft die ons kan voorgaan in het 

aansluiting zoeken met de wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

4. We zoeken daarnaast per 1 maart 2018 een ‘professional’ (missionair werker) voor 0,5 fte 

die de Haven komt ondersteunen. 

“Sinds ik bij de Haven kom, ga ik steeds meer op Bijbelteksten 

letten, ze refereren aan mijn leven. Ik voel me daarin bevestigd. Ik 

ben wijs geworden uit het leven.”  

 

(vaste en actieve bezoeker) 


