
Bezoek aan de Multiculturele kerk in de wijk Schalkwijk, Haarlem.  

Na een welkomstwoord van Berend Gunnink, Coördinator van het Maatschappelijk 

centrum (MC) en Dirck Vroonland, bestuurslid van netwerk DAK, vertelde Berend aan de 

veertien aanwezigen iets over de missie en het werk van Het Open Huis. Het Open Huis 

is een laagdrempelig wijkcentrum midden in de flatwijk Schalkwijk, dertien jaar geleden 

opgestart door pastor en kerkelijk pionier Dick van den Boogaart.                                         

In dit wijkcentrum worden tal van wijkgerichte activiteiten aangeboden, zoals o.a. een 

inloop, kledingwinkel, open maaltijden, taallessen, huiswerkbegeleiding, de voedselbank 

en noodhulp. Deze activiteiten worden vrijwel volledig uitgevoerd door rond 80 

vrijwilligers, waarvan de helft afkomstig is uit de kwetsbare groep gasten. Vijf 

medewerkers zijn in dienst via Stichting Ontmoeting. Vastgelopen mensen worden door 

Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Men leert hen om weer 

op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te 

maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij vrijwilligers en medewerkers 

kunnen ze deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens; 

door een luisterend oor of praktische, ambulante begeleiding te bieden of door 

ondersteunende taken te verrichten. Naast de activiteiten kunnen taakgestraften in MC 

Het Open Huis hun taakstraf uitvoeren. Tweewekelijks is er in MC Het Open Huis een 

inloopspreekuur waar bezoekers met eenvoudige hulpvragen terecht kunnen. Wanneer 

nodig kan er snel geschakeld worden naar intensievere zorg. Voor de gasten is de 

Multiculturele kerk en het Maatschappelijk Centrum één geheel, maar organisatorisch zijn 

ze gescheiden entiteiten. Het MC werkt nauw samen met Stichting Ontmoeting en de 

kerk is een zendingsgemeente binnen het kerkverband van de Christelijk Gereformeerde 

Kerk, samen met de Goede Herderkerk.                                   

 

Daniël van Beek, voorganger en evangelist van de Multiculturele Kerk, vertelt vol passie 

over de geschiedenis, de opzet en ontwikkeling van deze bijzondere kerk. Het Open Huis 

is een multiculturele, open en gastvrije gemeente in Schalkwijk waar iedereen welkom is, 

ongeacht achtergrond, kleur, ras en leeftijd, Het Open Huis wil een plaats zijn waar 

mensen God kunnen zoeken en vinden. Liefde, vertrouwen, gastvrijheid, bewogenheid en 

geloof zijn kernwoorden binnen Het Open Huis. En men is erin geslaagd om dit succesvol 

te realiseren. 

Het gereformeerd karakter van de gemeente is samen te vatten in vijf korte woorden: 

alleen door genade, alleen door het geloof, alleen de Bijbel, alleen door Christus, alleen 

aan God de eer. 



Deze kernwaarheden zijn heilig. Over veel andere dingen kan verschillend gedacht 

worden. Iedere woensdag zijn ze dan ook met een stand in het winkelcentrum aanwezig 

en het gebouw aan de Prof. Boumanstraat is door de week vaak open. Hier kunnen 

mensen terecht voor o.a. koffie en thee in de inloop, voedseluitdeling, pastorale en 

diaconale hulp, taallessen, open maaltijden en tweedehands kleding.    

 

Na deze gedetailleerde informatie worden de aanwezige gasten in de gelegenheid gesteld 

om vragen te stellen. Na nog een kop koffie of thee en iets lekkers is het tijd om met de 

bus of eigen auto naar de Doopgezinde Kerk aan de Frankestraat te gaan voor het 

middagprogramma en voor de lunch, terugkijkend op een zeer geslaagd bezoek aan dit 

voorbeeldige multiculturele centrum van geloof, hoop en liefde.   

 

 

 

 


