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Maranathakerk, eigen en zinnig
In september 2021 is de Maranathakerk (opnieuw) een zelfstandige wijkgemeente
geworden binnen de Protestantse Kerk Den Haag. Daarbij is een vacature ontstaan voor
een predikant (0,5 fte).
Na een lang, slepend fusietraject, waarin gemeenteopbouw onvoldoende
aandacht heeft kunnen krijgen, moet gewerkt worden aan het opnieuw vormgeven aan
de wijkgemeente en het bestuur daarvan.
Onze aandacht gaat nu vooral uit naar het vervullen van de vacature en naar het
herstel van structuren en heropbouw van de gemeente.
Als eerste stap in dit traject is in samenspraak met de gemeente een profielschets van de
Maranathakerk gemaakt, die integraal deel uitmaakt van dit beleidsplan. In dit
beleidsplan, dat geldt voor een periode van twee jaar, wordt beleid beschreven dat
voortvloeit uit de profielschets met in deze fase speciale aandacht voor
gemeenteopbouw.
In 2024 zal een nieuw beleidsplan voor vier jaar worden opgesteld, waarbij naast
de gemeente de nieuwe predikant betrokken zal worden.

Missie

Als Maranathakerk willen we een huis zijn waar mensen inspiratie vinden voor
persoonlijk leven en maatschappelijke betrokkenheid. De zondagse viering en andere
ontmoetingen hebben daarin een belangrijke rol. We zien uit naar nieuwe wegen om
van concrete betekenis te zijn voor mens en samenleving, buurt en stad. Samen met
anderen voelen we ons geroepen om te werken aan een wereld waar mensen waardig
kunnen leven.

Ambities en acties

In deze sectie staan de ambities verwoord. Per deelgebied zijn de acties vermeld die we
willen ontplooien om onze ambities gestalte te geven.

Ø Herkenbare erediensten

Er bestaat grote behoefte aan een zichtbare predikant op de zondagen om zo onderlinge
verbondenheid te versterken én de gemeente een gezicht te geven – zowel voor vaste
leden als voor nieuwkomers en zoekenden.
In de dienst is ruimte voor de specifieke tradities van de Maranathakerk op het
gebied van liturgie, exegese en muziek. We streven naar een doorlopende ontwikkeling
van de eredienst: we bewegen met de tijd.
•
•
•
•

De nieuwe predikant gaat voor in zoveel mogelijk kerkdiensten.
De liturgiecommissie zoekt voortdurend aansluiting bij de huidige tijd door
nieuwe invulling van de basisliturgie.
De liturgiecommissie initieert andere vormen van zondagse vieringen, uit te
voeren door een aparte werkgroep.
De kerkmusicus draagt samen met de predikant zorg voor de muzikale invulling
van de vieringen en zoekt indien gewenst samenwerking met andere musici voor
de uitvoering.

Ø Samen één gemeenschap

Na een lang fusietraject en twee jaar covid-restricties heeft gemeente-opbouw zeer hoge
prioriteit. Als gemeente gaan wij samen activiteiten ondernemen, sociaal en/of
inhoudelijk van aard, met als doel om de onderlinge verbondenheid te vergroten.
•
•
•

•

Doelgroepen binnen onze kerk verdienen aparte aandacht, zoals kinderen, tieners
en jongere leden van ongeveer 25 tot 45 jaar.
Er wordt actief gezocht naar nieuwe vrijwilligers voor uiteenlopende (deel)taken
binnen de gemeente.
De kerkenraad betrekt de wijkgemeente bij het maken van beleid en het nemen
van belangrijke besluiten. Na een gemeenteberaad over de profielschets van de
gemeente zullen vervolggesprekken onder andere gaan over de financiële situatie
van de gemeente en over inhoudelijke zaken zoals de liturgie. Ook via wijkkrant
en website wordt de gemeente betrokken bij relevante onderwerpen.
De kerkenraad gaat elk jaar in gesprek met alle commissies en andere
groeperingen die een taak hebben in het gemeenteleven, met het doel om hun
wensen en behoeftes te peilen en hun functioneren optimaal te ondersteunen.
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Ø Een groeiende gemeente

De Maranathakerk heeft de ambitie om ook in deze tijd van ontkerkelijking meer leden
bij het gemeenteleven te betrekken en nieuwe leden aan te trekken. We denken dat de
Maranathakerk een grote potentie heeft en willen daar gebruik van maken,
•
•
•

De kerkenraad heeft een structurele benadering van jongere leden in gang gezet.
Kerkenraadsleden en andere gemeenteleden gaan niet-(meer-)actieve leden
benaderen.
Kerkenraadsleden en andere gemeenteleden benaderen nieuw ingekomenen.

Ø Een lerende gemeente

Verdieping in de vorm van leerhuizen of voorgesprekken bij de zondagse diensten zijn
een waardevolle toevoeging aan de zondagse vieringen.
•

De Maranathakerk zet leerhuizen en/of gesprekken op onder leiding van de
nieuwe predikant.

Ø Een goed werkend pastoraat

Er is veel behoefte aan pastorale contacten. Mensen willen ‘gezien’ worden. We zoeken
naar manieren om het bestaande pastoraat te ondersteunen en te versterken.
•
•

Samen met de pastoraatgroep zoeken we naar versterking van de bezoekgroep.
Vorming en toerusting worden georganiseerd voor de pastoraatgroep en andere
geïnteresseerden, ter voorbereiding op huisbezoeken.

Ø Open naar buiten
De Maranathakerk wil een gemeente zijn die zichtbaar is en een rol speelt in de wijk en
de wereld. Dat is onze diaconale, maar ook onze maatschappelijke roeping.
•
•
•
•
•
•

Diaconale activiteiten worden voortgezet en uitgebouwd, zoals de
koffieochtenden en maaltijden voor de buurt.
De kerk wordt op zaterdagen regelmatig opengesteld voor belangstellenden.
Het cultureel en levensbeschouwelijk programma zetten we voort.
Informatie over de activiteiten wordt bekend gemaakt via diverse media.
Sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram worden opgezet en benut.
Maatschappelijke acties worden aangemoedigd en gefaciliteerd, zoals
schrijfavonden voor Amnesty International, inzamelen voor de Voedselbank,
activiteiten van de Klimaatwakers en van de werkgroep Groene Kerk.

Ø Gezonde financiën

De Maranathakerk streeft naar een sluitende begroting.
•

•
•

De kerkrentmeesters onderzoeken in samenwerking met de daartoe opgerichte
‘financiële denktank’ de mogelijkheden om de kosten te beperken en de
inkomsten te verhogen.
Energiebesparende maatregelen worden onderzocht en toegepast waar mogelijk.
Er is een werkgroep opgezet die de komende restauratie van het orgel gaat
begeleiden en gaat zoeken naar mogelijkheden om de restauratie te financieren.

Den Haag, januari 2022
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