
Definitief besluit van de kerkenraad 
van de Wijkgemeente Den Haag-West
1. Voorgenomen besluit

In de kerkenraadsvergadering van 7 
juni 2021 heeft de kerkenraad zich be-
raden op de toekomst van de wijkge-
meente na de ontstane moeilijkheden 
in de afgelopen jaren.

In vervolg op de gespreksgroepen, dat 
in het vorig najaar zijn gehouden tus-
sen kerkenraadsleden van beide vier-
plekken is een drietal opties ontstaan. 
Die opties werden aangescherpt tot de 
volgende drie opties, die ter discussie 
stonden in de kerkenraadsvergadering 
van 7 juni.2021 over de toekomst van 
de wijkgemeente: 
1. Samen verder als één wijkgemeente
2. Twee zelfstandige wijkgemeenten 

met eigen kerkenraden en kerk-
gebouwen in een licht samenwer-
kingsverband. 

 3. Twee volledig zelfstandige ge-
meenten los van elkaar, zonder ver-
dere samenwerking.

Vrijwel unaniem is na een discussie - 
en vragen ter verduidelijking - gekozen 
voor optie 2.

2. Informeren en horen  
beide wijkgemeentes

Over dit voorgenomen besluit zijn de 
beide delen van de wijkgemeente t.w. 
de Bergkerk op 5 september en Mara-
nathakerk op 12 september gehoord. 
Vanuit beide delen van de gemeente 
zijn globaal o.a. de volgende overwe-
gingen naar voren gekomen:
– Gerichte aandacht voor de jeugd 

wordt van groot belang geacht.
–  Pastorale zorg voor mensen die te-

leurgesteld zijn in het verloop van 
het samenwerkingsproces is van 
belang.

–  Aandacht wordt gevraagd om 
nieuwe mensen uit het ledenbe-

stand of van buiten, bij de gemeen-
te te betrekken.

3  Besluit van de wijkgemeente 
Den Haag West van  
de Protestantse Gemeente 
Den Haag 

Na het horen van de gemeente heeft de 
wijkkerkenraad van de wijkgemeente 
Den Haag West van de Protestantse 
Gemeente Den Haag op 13 september 
2021 het volgende besloten. 

1. De bestaande samenwerking tus-
sen de vierplekken Maranathakerk 
en Bergkerk / Buurt-en kerkhuis 
Bethel waartoe in 2012 besloten 
werd, wordt beëindigd. 

2. De Wijkgemeente Den Haag-
West houdt op te bestaan en zal 
resulteren in twee wijkgemeenten, 
ieder met een eigen kerkenraad, 
ieder een eigen predikant en ieder 
een eigen beleidsmatige en financi-
ele verantwoordelijkheid. 

3. De plaatselijke regeling die in 2016 
is vastgesteld zal vervallen en de 
nieuwe wijkgemeente zullen dan 
ieder een eigen plaatselijke regeling 
opstellen.

4. Dit besluit zal ter goedkeuring wor-
den voorgelegd aan de Algemene 
Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente in Den Haag en zal ook 
met classispredikant worden ge-
communiceerd. De Algemene Ker-
kenraad zal naar verwacht op 20 
september een besluit nemen.

Tevens is o.a. besloten dat de relatie 
met Buurt en kerkhuis Bethel zoals 
omschreven in de huidige plaatselij-
ke regeling wordt aangepast als zijnde 
voortaan onder medeverantwoorde-
lijkheid van ieder van de beide nieuwe 
wijkgemeenten.

Vacature predikant

Naar aanleiding van het ontstaan van 
een vacature door het vertrek van ds. 
Axel Wicke per 1 juli 2021 is besloten 
dat ds. Martine Nijveld per diezelfde 
datum alleen nog werkzaam zal zijn in 
de Bergkerk. De Maranathakerk heeft 
sinds die datum een vacature, waarin 
zo spoedig mogelijk voorzien zal wor-
den. Vooralsnog zijn tijdelijke voorzie-
ningen getroffen voor met name pas-
torale werkzaamheden.

Financiën
Er zijn geen wezenlijke zaken die ge-
regeld hoeven te worden op financieel 
gebied, omdat er reeds volledig onaf-
hankelijke boekhoudingen en jaarre-
keningen worden bijgehouden. 

4 Vervolg-
besluitvormingsproces

De nieuwe situatie stelt de beide ge-
meenten in staat om alle energie te 
steken in de opbouw van de gemeen-
te van Christus in de wijken waar ze 
actief zijn. 

Dit besluit zal na de vergadering 
van de Algemene Kerkenraad aan bei-
de wijkgemeenten worden gecommu-
niceerd onder regie van de aftredende 
wijkkerkenraad Den Haag-West. De 
voorzitters zullen hun functies in een 
kerkdienst t.z.t symbolisch overdra-
gen aan de nieuwe voorzitters van de 
wijkkerkenraden. 

Mocht U n.a.v. dit besluit behoefte 
hebben aan een gesprek hierover - pas-
toraal, of anderszins - dan is Jan Eer-
beek de komende weken goed telefo-
nisch bereikbaar 06 51 36 27 83.

Namens de kerkenraad 
Wijkgemeente Den Haag-West
Jan Eerbeek, Aaltje Visser, Adrie Vro-
lijk en Rein Willems


