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I

nleiding

De Protestantse
Kerk in Den Haag
wil de komende
jaren herkenbaar
present zijn in
Den Haag. In dit
visiedocument
vertellen we wat
we daarmee
bedoelen en wat
hierbij belangrijk
voor ons is.
Wie zijn we? Waar kijken we naar
uit? Wat staat ons voor ogen om te
doen? Wat bepaalt ons doen en laten?
Welke terreinen hebben speciale
aandacht nodig? Hoe krijgt onze visie
herkenbare gestalte? Hoe pakken we
dit allemaal aan? Dat zijn de vragen
die aan de orde komen.
We presenteren dit boekje aan
vrijwilligers en professionals in de kerk
en aan samenwerkingspartners om de
kerk heen. Het geeft een kijk op wat
ons bezighoudt en is een uitnodiging
om met ons mee te werken. Daarover
gaan we graag het gesprek aan!
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w

ie zijn we?

Als plaatselijke organisatie hebben we ruim zestienduizend leden. We
hebben dienstverbanden met 18 predikanten en kerkelijk werkers en 20
anderen (kerkmusici, kosters, ondersteunend personeel). We hebben zo´n
duizend vrijwilligers, die werken vanuit ongeveer tien kerkelijke locaties.
Onze uitvoeringsorganisatie is Stek, met 44 medewerkers, ongeveer duizend
vrijwilligers en zes locaties.

• We zijn christenen. We houden
de lofzang gaande en proberen
volgelingen te zijn van Jezus Christus.
• Dit doen we als de Protestantse
Gemeente te ’s-Gravenhage
(hierna: PGG); in de media
gebruiken we als naam
‘Protestantse Kerk Den Haag’.
Via wijkgemeenten, buurtgerichte
inzet, doelgroepenpastoraat en
stadsbrede activiteiten zijn we als

w

PGG aanwezig in de stad Den Haag.
• In de regio Den Haag werken we
samen met andere protestantse
gemeenten; met andere
kerkgenootschappen werken we
samen, bijvoorbeeld in de Haagse
Gemeenschap van Kerken en in het
Aandachtscentrum.
• We vormen een onderdeel van
de landelijke Protestantse Kerk in
Nederland.

aar kijken we naar uit?

• We geloven in God, in het geschenk
van zijn Zoon Jezus Christus en
in de leiding van de Heilige Geest.
De Bijbel is in dit geloof onze
inspiratiebron.
• We streven ernaar om zichtbaar
present te zijn als kerkelijke
gemeenschap: dat mensen iets
zien van ons geloof, onze bezieling
en ons werken aan gerechtigheid.
We hopen dat mensen worden
aangetrokken om, in of verbonden
met onze geloofsgemeenschap,
mee te doen.
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w

at staat ons voor ogen om te doen?
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We willen onze visie realiseren op drie gebieden
• op het gebied van geloofsvorming en zingeving;
• op het gebied van betrouwbare aanwezigheid bij mensen in de
wijk en/of in een bepaalde doelgroep;
• door herkenbare presentie van de PGG in de hele stad Den Haag.

w

at bepaalt ons doen en laten?

• Vertrouwen
Het is gemakkelijk om ons te
laten regeren door angst. Denk
aan angst voor een ‘grote, boze,
buitenwereld’, angst voor de
toekomst, of wantrouwige angst
onderling in onze gemeente. Het is
de uitdaging om vanuit vertrouwen
het gemeentewerk in te vullen. Zulk
vertrouwen moet beoefend worden
op allerlei manieren en we moeten
elkaar daarin bevestigen.
• Creativiteit
We hebben creativiteit nodig om los
te komen van oude reactiepatronen
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(naar elkaar en naar de
buitenwereld). Creativiteit is ook het
fundament om te communiceren
met mensen en groepen die we niet
gemakkelijk bereiken.
• Betrouwbaarheid
Dit is voor ons een belangrijke
waarde bij het present zijn in de
maatschappij, en bij het nemen van
interne beslissingen, waarbij soms
offers gebracht moeten worden.
• Diversiteit
We nodigen elkaar uit tot diversiteit
en veelkleurigheid in het vormgeven
van onze identiteit, visie en missie.

elke terreinen hebben de komende
vier jaar onze speciale aandacht nodig?

• We doen moeite om jeugd
en jongeren te bereiken.
Ze hebben snel wisselende
uitdrukkingsvormen, zijn lastig te
bereiken en wonen hier vaak ook
maar tijdelijk. Onder andere via
Haastu, StekJong, contact met
scholen, missionaire plekken,
projecten en netwerkvorming trekken
we met hen op.
• We gaan onze grote expertise in het
bereiken van ouderen uitbouwen,
binnen en buiten de kerk.
• We hebben een schat aan ervaring
in het bereiken van wat heet de
onderkant van de samenleving.
Hierin zien we een belangrijke taak,

waar we met name via Stek veel in
hopen te bereiken.
• We gaan de komende vier
jaren nieuwe missionaire
pioniersplekken ontwikkelen en de
bestaande doorontwikkelen, volgens
het aangenomen plan voor Haags
pionieren.
• We stimuleren grensoverschrijdende ontmoetingen en
activiteiten, die groepen mensen
en leefwerelden dichter bij
elkaar brengen. Daarbij denken
we aan grensoverschrijding
tussen leeftijden, culturen,
welstandsklassen, gezond/ziek,
levensovertuigingen.
5

H

oe krijgt onze visie herkenbaar gestalte?

• In de maatschappij van Den Haag
zijn we een herkenbare organisatie.
We hebben een duidelijke identiteit
en zijn aanspreekbaar op wie we
zijn en wat we doen. We zoeken
samenwerking en bondgenootschappen met andere organisaties
(gemeente, zorg, welzijn, scholen,
sportclubs, andere kerken,
waaronder migrantenkerken,
bewonersorganisaties en
organisaties op het gebied van
andere religies en zingeving).
• We werken toe naar wijkgemeenten,
missionaire gemeenschappen,
diaconale locaties en pastorale
praktijken, die niet alleen een
bepaald geografisch gebied

bestrijken of een bepaalde
doelgroep (bijv. in de geestelijke
verzorging), maar die ook een
duidelijk eigen profiel hebben qua
vieren en geloofsbeleving. Met dit
profiel bereiken we mensen over
grenzen heen.
• We zoeken met realiteitszin naar
manieren waarop bestaande
vormen en taken hun waarde
houden en aantrekkelijk blijven (bijv.
de bestaande wijkgemeenten, de
taken van predikanten). Daarnaast
geven we ruimte aan vernieuwende
vormen van gemeente-zijn en
gemeentevorming.
• Onze kernwaarden krijgen ook
gestalte in de manier waarop we

H

oe pakken we dit aan?

6

• We gaan een stimulerende
organisatievorm ontwikkelen,
niet bevoogdend of belerend.
Daarin ligt een taak voor de
Algemene Kerkenraad, voor de
wijkkerkenraden, voor de twee
colleges (kerkrentmeesters en
diaconie) en voor het Stekbestuur.
Wij werken aan stimulerende
relaties, waarin we het beste bij
elkaar naar voren halen.
• Communicatie en transparantie
zijn wezenlijk in het contact
tussen Algemene Kerkenraad
en wijkgemeenten en tussen
wijkgemeenten onderling.

het gebruik van kerkgebouwen en
locaties invullen.
• We werken aan een herkenbaar
gezicht naar buiten en naar binnen
toe, bijv. via een centrale flyer,
website, gebruik van sociale media,
Kerk in Den Haag, centrale reactie
bij bepalende gebeurtenissen in
de Haagse regio, inzet van de
voorzitter AK.
• Bij het ontwikkelen van nieuwe
ideeën en projecten zoeken we een
duidelijke meerwaarde ten opzichte
van een bestaande situatie, bijv.
financieel, in expertise die gedeeld
kan worden, in creativiteit.
• We leggen ons niet zomaar neer
bij ‘witte vlekken’ op de kaart van

• We werken aan een eenvoudige
bestuurscultuur, waarin mensen
zich gehonoreerd voelen
en aangesproken op hun
capaciteiten. We willen geen
top-down beslissingen en geen
achterkamertjespolitiek.
• Vertrouwen wordt uitgedrukt
in een toenemende mate van
zelfstandigheid voor wijkgemeenten
om lokale ideeën uit te werken. We
zoeken naar vormen om financieel
een balans te creëren tussen
zelfstandigheid en solidariteit van de
wijkgemeenten.

het wijkgemeentewerk, maar zien
die plekken als mogelijkheid voor
andere kerkelijke vormen van
presentie of voor samenwerking
met andere christenen (bijv. in
samenwerking met de Haagse
Gemeenschap van Kerken).
• We bieden ruimte aan diversiteit
van participatie: vast commitment,
tijdelijke netwerken en eenmalige
evenementen krijgen de ruimte
als vormen van gemeente-zijn. Er
zal in die vormen meer mogelijk
worden dan alleen met de structuur
van wijkgemeenten, aangestuurd
door een wijkkerkenraad met
ambtsdragers.

• We zoeken naar goede vormen om
de specifieke expertise van betaalde
en onbetaalde krachten creatiever
in te zetten.
We gaan ons buigen over vragen
als: hoe kunnen predikanten,
kerkelijk werkers, kerkmusici en
administratieve krachten met hun
specifieke kunde worden ingezet?
Wat kan een vrijwilliger goed en
hoe kan zijn/haar professionaliteit
tot zijn recht komen? Hoe moet
het vrijwilligerswerk in ambten,
bedieningen en functies worden
uitgedrukt?
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Colofon

Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG)
Bezoekadres:
Protestants Centrum
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
Telefoon: 070 - 3858707
E-mail: info@pkn-denhaag.nl
Website: www.protestantsegemeentedenhaag.nl
Op de website vindt u de contactgegevens van
de organisaties die onder de PGG vallen en
van de plaatselijke wijkgemeenten van de PGG.
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