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PREAMBULE
De Maranathakerk richt zich op de beleving en het uitdragen van het evangelie op eigentijdse en
oecumenische wijze. Als geloofsgemeenschap wordt zij geleid door de kernelementen van vieren, leren,
dienen. Het Steunfonds Maranathakerk is volgens zijn statuten opgericht ter ondersteuning van de
kerkelijke activiteiten.
Gebouwd op het terrein van de Atlantikwall, als ‘Notkirche’ geschonken door de Zwitserse Evangelische
Kerk, is de Maranathakerk ook een Haags monument van stedelijke wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog en symbool van naoorlogse Europese verzoening. Vanuit deze oorsprong wil het
Steunfonds van de Maranathakerk bijdragen aan levensbeschouwelijke verdieping en maatschappelijke
bewustwording.
Het Steunfonds Maranathakerk wil dit doen door het organiseren van cultureel/religieuze activiteiten
voor een breed publiek op het terrein van religie en spiritualiteit, kerkmuziek en liturgie, stedenbouw en
architectuur, geschiedenis en maatschappij, interculturele en Europese contacten, literatuur, filosofie en
ethiek.
Leidraad voor het beleid van het Steunfonds is de gedachte die vanaf het begin kenmerkend is geweest
voor de ontwikkeling van de Maranathakerk: traditie en vernieuwing gaan hand in hand.

DOELSTELLINGEN
A. De stichting ondersteunt activiteiten van de Maranathakerk
B. De stichting richt zich op activiteiten waarmee het christelijk en cultureel erfgoed van de
Maranathakerk materieel (o.m. gebouw en inventaris) en immaterieel (o.m. kerkmuziek en liturgie)
wordt bewaard en doorgegeven
C. De stichting ondersteunt de Maranathakerk als ruimte voor gedachtenvorming over maatschappelijke
vraagstukken. Tevens ontplooit de stichting activiteiten op breder cultureel gebied.

ACTIVITEITEN
Met het oog op deze doelstellingen ontplooit de stichting de volgende activiteiten.
A. Ondersteuning Maranathakerk
1. Het financieel ondersteunen van activiteiten van de Maranathakerk
2. Het organiseren van de loterij voor de jaarlijkse bazaar
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B. Instandhouding monument
1. Ontplooien van fondswerving voor ondersteuning van onderhoud aan gebouw, buitenruimte,
interieur en inventaris, waaronder orgel, vleugel en virginaal
2. Openstellen van de kerk op o.m. Open Monumentendag
3. Ontwikkelen van documentatiemateriaal in verband met de instandhouding van het monument
4. Bevorderen van contacten met organisaties op het gebied van religieus en architecturaal erfgoed

C. Bewaren en doorgeven van christelijk en cultureel erfgoed
1. Mogelijkheden onderzoeken voor stedelijke, historische, artistieke projecten, zoals in het kader van
70 jaar Maranathakerk (2019)
2. ‘Open kerk’ momenten faciliteren en initiëren
3. Het gebruik bevorderen van de Maranathakerk voor de ontwikkeling van vernieuwende en
verdiepende muzikale activiteiten en artistieke producties in de ruimste zin van het woord
4. Het conserveren en ontsluiten van de muzikale nalatenschap van cantor-organist A.C. Schuurman
(1904-1998)

D. Activiteiten op maatschappelijk en cultureel gebied
1. Het organiseren van actuele themabijeenkomsten en lezingen op een breed levensbeschouwelijk,
maatschappelijk en cultureel terrein
2. Organiseren van gevarieerde concerten
3. Ontwikkelen van contacten met andere organisaties op levensbeschouwelijk, maatschappelijk en
cultureel gebied
Dit beleidsplan is vastgesteld in de gemeenschappelijke vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht
dd. 29 juli 2019.
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