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Een netwerk van en  
voor internationale  
en migrantenkerken  
in Den Haag.

HUB; Geloof in Den Haag is een project van 
Stichting Mara en Stek.

Meer informatie is te vinden op:
www.hub-denhaag.nl 
www.maraprojecten.nl
www.stekdenhaag.nl 

Dit project wordt onder andere gesteund door Fonds 1818 en PIN.

Meer weten?
Neem contact op met:

Shirleni Blanken 
E  shirleni@maraprojecten.nl
M  06-39831945

Heleen Joziasse 
E  heleen@maraprojecten.nl
M  06-28306560

Samuel Ekpo 
E  samuel@maraprojecten.nl
M  06-85130025
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Activiteiten HUB
Inventarisatie en publicatie gids
De HUB wil de inzet van internationale kerken in 
kaart brengen, door het publiceren van een gids, 
waarmee duurzame contacten met deze inter-
nationale kerken en ook tussen de kerken onder-
ling mogelijk worden. De HUB biedt vraaggericht 
ondersteuning en zal de samenwerking tussen 
de internationale kerken bevorderen.

Stedelijke en wijkbijeenkomsten
Vier keer per jaar organiseren wij een stedelijke  
bijeenkomst voor sleutelfiguren in kerken over 
maatschappelijke onderwerpen zoals toegang 
tot arbeidsmarkt, gezondheidszorg, opvoeding, 
seksualiteit, maatschappelijke coöperaties, etc. 

Kerken kunnen ook zelf in hun wijk een bijeen-
komst, voorlichting of workshop organiseren over 
een thema dat relevant is voor de deelnemers, 
bv. preventie van psychische problemen, voor-
komen van hart- en vaatziekten,  borstkanker, 
schulden, gezonde voeding, omgaan met  
pubers, omgaan met geld en budgetteren,  
etc. Via de HUB kan ondersteuning bij de  
organisatie worden gegeven. 

Vanuit de naar schatting 120+ internationale 
kerken in Den Haag worden veel sociaal-maat-
schappelijke activiteiten georganiseerd voor 
(kwetsbare) stadsgenoten. Deze kerken zijn 
dan ook een onmisbare schakel in het samen 
bouwen aan de stad van morgen. Met het 
inrichten van deze HUB willen Mara en Stek 
internationale kerken ondersteunen bij hun 
sociaal-maatschappelijke inzet voor de 
Haagse samenleving.

Hoe werkt het?
Er wordt met iedere internationale kerk in 
Den Haag contact gezocht of er kan zelf 
contact worden opgenomen met Stichting Mara. 
We gaan met u in gesprek en kijken samen 
hoe we u als kerk van dienst kunnen zijn.


