
 
 
 
 
 
 
 
Den Haag 22 oktober 2021

 
 
 
Betreft:  Uitnodiging boeklancering: Gids van internationale en migrantenkerken in Den Haag

 
Geacht missionair platform Den Haag, beste Jasper,

 
We zijn heel blij dat we op donderdag 11 november 2021 om 20:00 uur de Gids van internationale en migrantenkerken in Den Haag kunnen
presenteren. We willen u via deze brief graag uitnodigen voor deze avond namens de HUB – Geloof in Den Haag en stichting Mara. Fijn als
jullie deze ook verspreiden in jullie organisatie.

 
Kerken in beeld
In 2018 nam HUB – Geloof in Den Haag het initiatief om de internationale en migrantenkerken in Den Haag in kaart te brengen en zo de
zichtbaarheid van de kerk in de stad te vergroten. HUB verbindt de internationale en migrantenkerken met elkaar en met de stad, als een
knooppunt waar de verschillende werelden elkaar raken. Een netwerk van en door kerken waar ontmoeting, wederzijdse ondersteuning en
verbinding centraal staan. De HUB bestaat uit een team van drie medewerkers van stichting Mara, een actieve klankbordgroep met Haagse
pastors van alle continenten en verschillende vrijwilligers. In de gids zijn 60 Haagse kerken in beeld gebracht en staan verschillende verhalen
en voorbeelden beschreven van kerken in de stad. Er is op het lanceringsevent ook ruimte om de foto expositie van verschillende internationale
en migranten gemeenschappen te bekijken en met elkaar in gesprek te gaan.

 
11 november
Tijdens het event zal het eerste exemplaar van de gids overhandigd worden aan Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag. Genodigden
zullen o.a. de kerken zelf zijn, maar ook de gemeente Den Haag, maatschappelijke organisaties, fondsen en andere partners. De locatie is de H.
Marthakerk aan de Hoefkade 623, aanmelden is noodzakelijk gezien de geldende maatregelen. Dit kan door een mail te sturen naar
shirleni@maraprojecten.nl. Het boek zal op 11 november kosteloos beschikbaar zijn voor alle gasten en elke kerk in de gids ontvangt een
gratis exemplaar.

 
Als HUB voelen wij ons ontzettend gezegend met de hoeveelheid mensen en verschillende kerken die hebben meegeschreven, bijgedragen en
hebben meegeholpen met de creatie van deze gids. Deze diversiteit en inzet laat iets van de veelkleurigheid, zoals dat naar voren komt in alle
kerken en activiteiten in de stad. We willen u dan ook uitnodigen om die veelkleurigheid te beleven en samen tijdens deze feestelijke
gelegenheid hiervoor God te danken en te bidden voor onze stad. We zien u graag op 11 november.

 
Met een hartelijke groet het HUB team van stichting Mara,

 
Petra de Nooy, E: petra@maraprojecten.nl, M: 06-28306560
Shirleni Blanken, E: shirleni@maraprojecten.nl, M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins, E: andrea@maraprojecten.nl, M: 06-36100750
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