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Inleiding: Wie zijn wij?
De Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West is een gemeenschap van
mensen die zich verbonden voelen met de brede christelijke traditie. De
kerk is voor ons een spiritueel thuis.
Bij ons vinden mensen ruimte en tijd, stilte en gesprek, ervaringen en
verhalen, ontmoeting en feest, gastvrijheid en zingeving, steun en inspiratie.
Alle mensen zijn welkom in onze gemeente. Het maakt niet uit waar je
vandaan komt, hoe oud je bent, of wat je seksuele geaardheid is. Of je een
traditionele gelovige bent, een twijfelaar, een vernieuwer, of dat je
spiritueel zoekend bent.
Samen zoeken we steeds naar nieuwe, verdiepende manieren in onze
benadering van de Bijbel en de christelijke traditie. Zodat iedereen zich thuis
kan (blijven) voelen in onze wijkgemeente.
Graag willen wij een inspiratiebron zijn voor het persoonlijk leven van onze
gemeenteleden en bezoekers. En we willen mensen inspireren om dingen te
doen voor mensen, buurt of stad. Gedurfde ideeën en originele initiatieven
zijn welkom! Samen willen wij werken aan een wereld waarin alle mensen
meetellen.
We kunnen daarbij gebruik maken van drie gebouwen: buurt-en-kerkhuis
Bethel, Bergkerk en Maranathakerk. Elk met een eigen karakter en eigen
mogelijkheden.
Terugblik
In 2012 verscheen het beleidsplan ‘Huis van God, thuis voor mensen’. Dit
plan bevatte de basis voor de samenvoeging van de wijkgemeenten
Bergkerk, Bethelkapel en Maranathakerk tot de huidige Protestantse
Wijkgemeente Den Haag-West.
De beleidsnotitie die u nu in handen hebt, is het vervolg op dit beleidsplan.
Misschien kunnen we het beter een aanvulling noemen, want veel uit ‘Huis
van God, thuis voor mensen’ geldt nog steeds. Maar er zijn ook nieuwe
inzichten.

De belangrijkste onderdelen in deze notitie zijn de inleiding: wie zijn wij? en de uitgangspunten.
Deze onderdelen samen vormen de basis voor de actiepunten, die we elk jaar opnieuw kunnen vaststellen.
In deze notitie worden al verschillende actiepunten genoemd. Maar er zijn er nog veel meer te bedenken.
Samen met (groepen) gemeenteleden willen we de komende tijd bespreken welke acties we moeten
ondernemen en hoe we die ook echt kunnen uitvoeren.
Het afgelopen jaar zijn er natuurlijk al veel luister- en gespreksronden geweest. Denk aan gemeente- en
kerkenraadsvergaderingen, open kerkenraden, avonden met mensen van 40-70, ontmoetingen in de
wandelgangen en (groeps-)pastoraat.
Bij deze bijeenkomsten werd gevraagd om de belangrijke veranderingen van de afgelopen tijd nu eens op een
rijtje te zetten. Men wilde ook graag weten wat tot nu toe al bereikt is. Al deze informatie vindt u in de eindnoot.
Uitgangspunten (met alvast een aantal actiepunten):
Samen: een open houding
Na een proces van samenvoeging zijn we één
nieuwe gemeente geworden: de protestantse

wijkgemeente ‘Den Haag-West’. Daar kunnen we
gebruik van maken!
Met andere woorden: laten we bij alles wat we
doen, verzinnen, opzetten, bij nieuwe en

vertrouwde activiteiten, bedenken: wat kunnen
we samen doen, als gehele gemeente?
Ons doel is immers om met elkaar kerk van
Christus te zijn, met hart voor mensen. En samen
kunnen we meer!
Laten we ook niet vergeten te kijken met wie we
kunnen samenwerken buiten de kerk. Met welke
organisaties in de buurt, met welke andere kerken/of geloofsgemeenschappen kunnen we zaken
oppakken? Bij welke initiatieven kunnen wij
aansluiten? En –ook belangrijk- wie wil met óns
samenwerken? We moeten dus proberen een
open houding te hebben, zowel binnen als buiten
de wijkgemeente. We moeten mogelijkheden
(willen) zien, en denken in bondgenootschappen.
Inspiratie
Veel mensen gaan naar de kerk voor inspiratie.
Die willen wij graag bieden. We willen een plek
zijn waar mensen tot rust kunnen komen en waar
ze handvatten vinden voor hun dagelijks leven.
Een plek waar aandacht is voor zingeving, cultuur,
bezinning, actualiteit, verbinding, verdieping,
actie, samenwerking en meningsvorming. We
willen horen waar mensen behoefte aan hebben.
Wat zijn hun vragen, wat hebben ze nodig? En
tegelijkertijd laten we de tegendraadse boodschap
van het Evangelie horen.
Ontmoeting
Mensen komen ook naar de kerk om elkaar te
ontmoeten. We willen ruimte bieden om samen
een gemeenschap te vormen. We zijn gastvrij voor
nieuwkomers en mensen die zomaar eens
binnenlopen. Kortom, een huis van God en een
thuis voor mensen. Of het nu gaat om mensen van
locatie Maranathakerk of mensen van locatie
Bergkerk, mensen uit de buurt of mensen uit de
stad. Wij zijn er voor elkaar en we helpen elkaar
als dat nodig is. Als gemeente van Christus is de
kerk meer dan een club van bekenden en
gelijkgezinden.
Actie: Hoe werken we aan een welkome kerk? Dit
zou een mooi jaarthema kunnen zijn.
Gebouwen
Het gaat in de kerk om mensen. En voor mensen
zijn (kerk)gebouwen belangrijk. Hier vinden we
inspiratie en kunnen we elkaar ontmoeten. De
gebouwen zorgen ervoor dat we zichtbaar en te
vinden zijn. Het zijn spirituele plaatsen in de stad.
We weten niet precies wat er in de toekomst zal
gebeuren, maar we gaan ervan uit dat de
komende jaren alle gebouwen open blijven. En dat
we de kracht en mogelijkheden van elk gebouw
kunnen blijven benutten.

Engagement/Diakonaat
Er komen grote vragen op ons af. Denk aan
onderwerpen als ‘migratiestroom/vluchtelingen’,
‘geweld/veiligheid’ en ‘klimaat/duurzaamheid’.
Wat kunnen wij hierin als gemeente betekenen?
Wij houden ons vast aan de zeven werken van
barmhartigheid. Dus hongerigen voeden,
dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen
onderdak bieden, zieken opzoeken, gevangenen
bezoeken, doden begraven.
Bij het avondmaal delen we brood en wijn en daar
begint ook het delen met elkaar en met de
wereld.
Diakenen helpen bij het Avondmaal en zetten ons
met gebeden en collectes aan het denken over de
stad en de wereld. Samen met de diakenen
proberen we waar mogelijk hulp te bieden (met
andere woorden: we helpen wie geen helper
heeft).
Het is daarbij belangrijk dat we duidelijk maken
wat we als gemeente al doen, en dat we mensen
erbij (blijven) betrekken.
Een van de dingen die we doen, is zorgen voor
plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
en waar ze omzien naar elkaar. Bijvoorbeeld de
gezamenlijke maaltijden. Willen we aan nieuwe
dingen beginnen op het diaconale vlak? Of richten
we ons vooral op het volhouden van wat we nu
doen?
De wijkgemeente hoort bij een stad waar veel
mensen van houden en waar ze wat voor doen.
Kunnen we aansluiten bij wat er al in de stad
gebeurt?
Liturgie en muziek
Er zijn verschillen in de manier van vieren tussen
Bergkerk en Maranathakerk. Dat heeft te maken
met de eigen geschiedenis, het eigen karakter, de
eigen mogelijkheden van de gebouwen en de
gemeenschap.
Dat betekent niet dat de manier van vieren altijd
hetzelfde moet blijven. Op allebei de plekken
wordt nagedacht over de eredienst: hoe vieren we
de maaltijd, wat is de plek van kinderen in de kerk,
hoe gaan we om met onze liturgische gewoontes
of met de inrichting van de ruimte. Er wordt ook
nagedacht over de liturgie zelf. Het blijkt dat er
tevredenheid is over hoe het nu gaat, maar er is
ook verlangen naar schatgraven in de traditie, en
er is behoeft aan nieuwe/andere vormen.
De behoefte aan nieuwe/andere vormen bestaat
in beide gemeenschappen.
Daarom worden de gezamenlijke diensten (de
eerste zondagen van de maand) tegenwoordig
‘anders gevierd’.

Pastoraat
Er zijn twee verschillende soorten pastoraten: het
basispastoraat en bijzonder pastoraat. Onder
basispastoraat verstaan we het omzien naar
elkaar van gemeenteleden en het pastoraat door
vrijwilligers. Pastoraat is iets wat je samen doet:
even bij iemand binnenlopen, een praatje maken
in de wandelgang, een bezoek, een
telefoontje/mailtje, een goed gesprek bij een kop
koffie of thee, contact via twitter, chats en
WhatsApp, op straat, in de buurt en in de
supermarkt. Ook denken we aan allerlei
ontmoetingen in groepsverband: bij mensen thuis,
in de kerk en in het buurt-en-kerkhuis.
Het pastorale werk van predikanten en
ouderenwerker heet bijzonder pastoraat. Hierbij
gaat het om crisispastoraat, om pastoraat bij
ingrijpende gebeurtenissen, om pastorale
begeleiding bij ziekte en overlijden. Het team is er
ook voor mensen die eens een goed gesprek
willen over hun leven, die levensvragen of
geloofsvragen hebben.
En natuurlijk zijn zij er ook voor mensen die gaan
trouwen, voor mensen die iemand verloren of die
een geboorte te vieren hebben. De christelijke
rituelen die bij deze momenten horen zijn
belangrijk voor mensen.
Werken met leeftijdsgroepen
Onze gemeente is wijkbreed opgedeeld in
verschillende (pastorale) leeftijdsdoelgroepen.
Predikanten en ouderenwerker hebben elk een
eigen pastorale leeftijdsdoelgroep.
Activiteiten worden (niet alleen, maar wel
speciaal) op deze groepen afgestemd.
Dit werkt goed. Mensen vinden het prettig om
elkaar te ontmoeten, leeftijdsgenoten te treffen,
elkaar te inspireren. Of het nu om jeugdwerk of
ouderenpastoraat gaat. Daarnaast hoort bij kerkzijn natuurlijk dat er ontmoeting is door de
generaties heen. Ook dat gebeurt!
We bespreken hier drie leeftijdsgroepen (zonder
de pretentie volledig te zijn):
Jeugd
Wat betreft kinderen en jongeren hebben we als
kerk een belangrijke taak: Wat willen we hen
meegeven aan verhalen, liederen, rond de
feesten, rituelen? Wat hoort in hun ‘basispakket’?
Er is op dit moment een kleine groep kinderen bij
de kindernevendiensten. We willen dat zij zich
thuis voelen, dat ze echt een plek hebben in/rond
de kerkdiensten. Daar moeten we over nadenken
en de plannen ook uitvoeren - samen met
(jeugd)werkers, ouders en grootouders.
In het jeugdwerk (vanaf 12 jaar) is het belangrijk
samen te werken met buurwijken, zoals ook al

gebeurt. Hierdoor wordt de kans op het
ontmoeten van leeftijdgenoten groter. We
moeten vooral ook aandacht besteden aan
plekken/groepen waar jongeren elkaar kunnen
treffen.
Kidstime en zomerkamp zijn en blijven mooie
vormen van jeugd-/kinderwerk voor kinderen en
jongeren overal vandaan.
Actie: stadbreed aansluiten bij mogelijkheden Stek
Jong!
Veertig/vijftigplussers
Een bijzondere groep mensen in een levensfase
waarin vaak de behoefte bestaat een eerste
balans op te maken van het eigen leven. Wat
heeft gewerkt tot nu toe, wat niet meer? Wat
neem ik mee, wat wil ik anders? Er is vaak
behoefte aan verdieping en verbinding, net als het
verlangen om nu te kiezen voor wat er echt toe
doet. Mensen die van huis uit bekend zijn met de
christelijke traditie pakken in deze fase soms de
draad weer op, anderen maken er voor het eerst
kennis mee. Soms hebben ze iets meer tijd ‘over’
dan eerst en zoeken mensen naar een zinvolle
invulling. Met een breed aanbod willen we ervoor
zorgen dat deze mensen daadwerkelijk iets
kunnen doen.
Ouderenpastoraat
Kerkelijk werker Sity Smedinga werkt aan een
goede organisatie van het pastoraat aan ouderen,
waarbij gemeenteleden zoveel mogelijk meedoen
aan het omzien naar elkaar. Dit kan ook door
groepsactiviteiten: inloop, open huis,
gesprekskringen, groepen met lotgenoten, of een
dagje uit.
Geld
Kerkgebouwen (een belangrijke kostenpost) zijn
niet alleen het ‘bezit’ van de kerkgemeenschap. Ze
zijn ook belangrijk voor de omgeving (sociaal,
cultureel, spiritueel, stadsgezicht,
herkenningspunt). Ze zijn van waarde voor andere
organisaties en de buurt. Om onze gebouwen
‘overeind te houden’ zouden we er meer
mensen/organisaties bij moeten betrekken. Denk
bijvoorbeeld aan een actievere verhuur. Maar we
moeten ook zoeken naar bondgenoten. Welke
mensen hebben belang bij het kerkgebouw? Voor
wie zou dit gebouw een functie kunnen hebben?
Welke mensen van buiten de kerk zouden (ook
financieel) betrokken willen zijn bij het gebouw?
Mogelijke actie- en aandachtspunten:
 niet-kerkleden financieel betrekken bij de
gebouwen.
 onze wijze van geldwerven: nieuwe
mogelijkheden benutten, eigentijds en
creatief.







communicatie rond kerkbalans (intern).
Duidelijk (en daarmee aansprekend)
maken waar het om gaat aan de oude
garde en nieuwkomers, oud en jong.
als het gaat om gebouwen, plannen, geld:
verbeteren van de communicatie tussen
Algemene Kerkenraad en Wijkgemeente
Den Haag-West: over en weer! Waarin
kunnen we een eigen spoor trekken (meer
zeggenschap over besteding
wijkinkomsten en -reserves voor de eigen
wijk) en waarin willen we denken ‘voor
het geheel’ (het solidariteitsprincipe).
Voor de eerstkomende jaren willen we er
vanuit kunnen gaan dat de huidige
gebouwen in gebruik blijven.
Sity Smedinga is aangenomen voor een
periode van vijf jaar. Martine Nijveld gaat
in 2020 van 80 % naar 50 %. Arjan de Vos
heeft boven zijn aanstelling van 3.6 uur
per week voor onbepaalde tijd, een
aanstelling van 5.4 uur per week voor
bepaalde tijd (tot maart 2020). We
moeten dus op tijd nadenken wat andere
mensen kunnen doen in onze
wijkgemeente.

Menskracht
Een relatief kleine groep gemeenteleden doet zeer
veel in onze gemeente. We willen graag meer
mensen enthousiast maken om mee te werken.
Ook een kleine taak is oké!
Het werken met vacatures kan een kans zijn voor
mensen. Het staat goed op je cv, het is een leuke
manier om contact te maken, het kan zingeving,
invulling en plezier bieden, op zondag en/of door
de week.
Binnen de kerk is er ruimte voor maatwerk, en er
zijn tijdelijke klussen. We zullen vrijwilligers
waarschijnlijk vooral moeten zoeken in de
generatie van 40/50 jaar en ouder. Hoe kunnen
we nieuwkomers betrekken? Ook belangrijk om
over na te denken: Wat kan er anders in de
vergadercultuur? Projectmatig vergaderen? Waar
kunnen we mee stoppen? Hoe zorgen we ervoor
dat vrijwilligers zich bij ons prettig voelen?
PR: Zichtbaar en vindbaar
We hebben veel te bieden. Maar hoe laten we dat
zien? Kunnen mensen ons makkelijk vinden? En
weet iedereen waar we voor staan?
Actie: ons programma laten zien! Website(s) op
orde krijgen/houden. Andere moderne media
gebruiken of in elk geval meer gebruiken.

Eindnoot:
Overzicht van belangrijke veranderingen sinds het verschijnen van ‘Huis van God, thuis voor mensen’:
 twee predikanten zijn met emeritaat gegaan: IJjo Akkerman - Maranathakerk en Olivier Elseman – Bergkerk.
 Axel Wicke (Bergkerk/Bethelkapel) is predikant geworden voor de hele Wijkgemeente Den Haag-West.
 Sity Smedinga, kerkelijk werker ouderenpastoraat, is aangesteld voor de hele Wijkgemeente Den Haag-West (voor
een periode van vijf jaar).
 Martine Nijveld is beroepen als predikant voor de hele Wijkgemeente Den Haag-West. Met als speciale opdracht
(vijf jaar 0,3 fte extra): verbinden/bruggenbouwen.
 de huidige werkers opereren als team, samen met diaconaal werker van buurt- en-kerkhuis Bethel Klaas Bruins.
Predikanten en ouderenwerker werken niet meer wijk-/locatiegebonden, maar met leeftijdsgrenzen: 0-40 (Axel
Wicke), 40-70 (Martine Nijveld), 70-plus (Sity Smedinga). Voor de locaties betekent dit: wennen aan het feit dat
men niet langer een eigen predikant heeft.
 in de Maranathakerk is een nieuwe cantor-organist gekomen: Arjan de Vos. De cantorij in de Bergkerk wordt na het
vertrek van Gert Jan Hol geleid door Christi van der Hauw.
 de Bethelkapel is buurt-en-kerkhuis Bethel geworden. Dit buurt-en-kerkhuis heeft een speciale plek in de
gemeente. Er gebeurt veel met en voor de buurt. Het diaconale werk krijgt hier een duidelijk zichtbare plek. Er
wordt nog steeds gevierd, ook door andere geloofsgemeenschappen die in Bethel onderdak gevonden hebben.
 in de stad zijn kerken gesloten. Mensen gingen op zoek naar een nieuwe plek om te vieren en komen op die manier
soms ook bij ons terecht.
 er is één wijkkerkenraad en één moderamen, één college van kerkrentmeesters, één college van diakenen, één
jeugdraad, etc.
 een nieuwe Plaatselijke Regeling heeft e.e.a. ook bestuurlijk/kerkordelijk goed geregeld.
 in plaats van ‘combinatie II’ heten we nu: wijkgemeente Den Haag-West.
 de eigen kerkbladen zijn ingeruild voor een gezamenlijk blad: wijkkrant Den Haag-West.
 het nieuwe liedboek (Liedboek 2013) is in gebruik genomen.
 voor de hele wijkgemeente Den Haag-West wordt nu gewerkt met één gezamenlijke begroting en jaarrekening.
Deze versie is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van september 2016. Reacties zijn van harte welkom, bij voorkeur
digitaal, bij scriba Jan Kouwenberg(jmkouwenberg@planet.nl). Graag vóór 1 maart 2017.

