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De Protestantse Wijkgemeente Maranathakerk is een open gemeenschap 
die inspiratie vindt in de bijbelse Schriften. 

 
Geworteld in Bijbel en christelijke traditie biedt de wijkgemeente Maranathakerk aan 
mensen van nu ruimte en tijd, stilte en gesprek, ervaringen en verhalen, ontmoeting en 
feest, gastvrijheid en zingeving, gemeenschap en steun. 

Als kerkgemeenschap willen we een huis zijn waar mensen inspiratie vinden 
voor persoonlijk leven en maatschappelijke betrokkenheid. De zondagse viering en de 
ontmoeting daarna hebben daarin een belangrijke rol. We zien uit naar gedurfde ideeën 
en 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. 

De Maranathakerk wil een thuis bieden aan mensen, veelkleurig zoals zij zijn, 
verschillend in achtergrond, leeftijd, seksuele geaardheid: traditionele gelovigen, 
vrijzinnigen, twijfelaars, vernieuwers, spirituele, zoekende en vragende mensen. We 
zoeken daartoe naar doorgaande vernieuwing en verdieping in de omgang met Bijbel 
en christelijke traditie. 
 
Een nieuw begin 
Na de reorganisatie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) in 2012, 
waarbij de wijken Maranathakerk en Bergkerk-Bethelkapel werden samengevoegd, is in 
2021 besloten de beide wijken weer te verzelfstandigen. Een nieuw begin vanuit een rijk 
verleden, met vertrouwen in de toekomst! 
 
Karakter 
Bij de van oorsprong hervormde Maranathakerk hebben zich in de loop van tijd 
gemeenteleden van verschillende komaf aangesloten. Hervormd, gereformeerd en soms 
ook katholiek, veelkleurig in achtergrond en geloofsbeleving. Wat ons samenbrengt? 
Vaak noemen mensen de liturgie en muziek, de bijzondere kerkruimte, de openheid 
voor mens en maatschappij en voor cultuur, de levendige en actieve gemeenschap. De 
onderlinge betrokkenheid is groot; gemeenteleden zien naar elkaar om. 
 
Geschiedenis 
De Maranathakerk is in 1949 gebouwd op het terrein van de Atlantikwall uit de Tweede 
Wereldoorlog. De bouw was onderdeel van een Duits-Zwitsers noodkerkenproject 



onder leiding van architect Otto Bartning. Vanwege de bijzondere architectuur en 
ontstaansgeschiedenis is de Maranathakerk sinds 2018 een gemeentelijk monument. 

De jaren 1949 tot 2013 zijn gekenmerkt door het werk van de predikanten Willem 
Aalders, Willem van der Zee en IJjo Akkerman, en de cantor-organisten Adriaan 
Schuurman en Arie Eikelboom. Allen hebben zij hun stempel op de Maranathakerk 
gedrukt. Hoe verschillend zij ook waren, van begin af aan hebben liturgie, kerkmuziek 
én aandacht voor maatschappelijke vraagstukken een belangrijke plaats ingenomen. 

De jaren 2013 tot 2021 hebben in het teken gestaan van de nieuwe Protestantse 
Wijkgemeente Den Haag-West. Het recente besluit tot verzelfstandiging opent de 
mogelijkheid om de kwaliteiten van de Maranathakerkgemeenschap beter in te zetten 
en nieuwe vormen van samenwerking te ontplooien. 
 
Theologie 
De Maranathakerkgemeente verwacht een open schriftuitleg zonder dogma’s, uitleg 
van TeNaCh en Evangelie vanuit de grondtekst, een preek met diepgang, persoonlijk en 
actueel. De geloofsopvatting is divers. Open discussie daarover in leerhuizen en 
gespreksgroepen is vanouds onderdeel van het gemeenteleven.  
 
Liturgie   
De liturgie van de Maranathakerk komt voort uit de Liturgische Beweging en is verder 
ontwikkeld door – vooral – Willem van der Zee. De lijn van vernieuwing die destijds is 
ingezet loopt door tot in het heden. We blijven voortdurend zoeken naar aansluiting bij 
de huidige tijd door nieuwe invulling van een basisliturgie die ‘van alle tijden en 
plaatsen’ is. Elementen in de dienst wijken zodoende af van de traditionele vormen. De 
liturgie is doordacht en verzorgd.  

Na een gemeenschappelijk begin hebben de kinderen hun eigen viering in de 
kindernevendienst.  

De inrichting van de kerk is zodanig dat bij binnenkomst de aandacht als vanzelf 
naar de apsis wordt geleid, naar de tekst op de boog daarboven en naar de Tafel, de 
plaats van de gedachtenis van Christus, waar maandelijks een Tafelviering plaatsvindt. 
De gebeden worden verzorgd door de drie ambten, ouderling, predikant en diaken, 
uitgesproken vanuit de banken, als stem vanuit het midden van de gemeente. De 
kerkdiensten bieden een moment van rust, inkeer en toerusting. Voor velen draagt de 
sereniteit van het kerkgebouw daaraan bij; het licht en de ruimte, de mogelijkheid een 
kaarsje op te steken. De flexibele banken maken andere opstellingen mogelijk, 
bijvoorbeeld bij cantatediensten. 
 In de loop der jaren is op diverse manieren gewerkt met andere invullingen van 
de basisliturgie en bijzondere kerkdiensten (‘Diensten in Vieren’ en ‘Anders Vieren’). 
Vespers in de Advent- en Veertigdagentijd worden verzorgd door gemeenteleden.  
 
Kerkmuziek 
De Maranathakerk kent een rijke muzikale traditie, nu voortgezet door organist en 
componist Bert van Stam. Kerkmusicus en predikant werken samen in de planning van 
lezingen en muziek. Ook muzikaal geschoolde gemeenteleden dragen bij aan de 



kerkdiensten. Het barokgezelschap Musica Poetica onder leiding van Jörn Boysen 
verzorgt enkele malen per jaar een cantate tijdens de kerkdienst. 
 
Activiteiten 
Binnen de gemeente is er veel aandacht voor pastorale en diaconale activiteiten en 
gemeenteopbouw. Gemeenteopbouw in bredere zin is van groot belang in deze periode 
van nieuwe zelfstandigheid. 

De Maranathakerk kent een rijk activiteitenprogramma dat mensen van binnen 
en buiten de kerkelijke gemeente trekt. Vaste activiteiten zijn de koffie na afloop van 
elke dienst, koffieochtenden voor de buurt op woensdag en gemeentemaaltijden. Het 
levensbeschouwelijk en cultureel programma bestaat uit lezingen en concerten. Een 
hoogtepunt is de jaarlijkse Bazaar, waar een groot deel van de gemeente bij betrokken is 
en waar bezoekers uit de wijde omtrek op afkomen. 
 Buiten de zondagse diensten om opent de kerk de deuren in de Advents- en 
Veertigdagentijd, in de zomermaanden en op Open Monumentendag voor bezoek, een 
gesprek, bezinning, gebed of een kaarsje. 
 Voorbeelden van maatschappelijke activiteiten zijn de inzameling voor de 
voedselbank, de werkgroep Groene Kerk, de schrijfgroep van Amnesty International, 
projecten voor vluchtelingen (deelname Kerkasiel, 2018) en acties voor het klimaat 
(Klimaatwake bij Catshuis en Tweede Kamer, 2021). 

De Maranathakerk-gemeente wil gesprekken op het gebied van zingeving en 
maatschappelijke ontwikkelingen faciliteren.   
 
Kerkelijke verbanden en plaats in de buurt 
De Maranathakerk is een wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente te  
’s-Gravenhage (PGG). Sinds de kerkelijke herindeling in Den Haag van 2012 wordt 
door de PGG aan nieuw beleid gewerkt, waarvan het rapport Toekomst Financiën 
(februari 2021) deel uitmaakt. Dit rapport en verdere informatie over de PGG zijn te 
vinden op de website www.protestantsekerkdenhaag.nl. 

Het oorspronkelijke geografische werkgebied omvat de wijk Duinoord en delen 
van het Geuzen- en Statenkwartier, Zeeheldenkwartier, Regentessekwartier en de 
Bomenbuurt, maar een groot deel van de gemeente is afkomstig uit andere delen van de 
stad. 
 De Maranathakerk onderhoudt contacten met de Bergkerk, onder andere in het 
kader van buurt- en kerkhuis Bethel, dat valt onder de verantwoordelijkheid van STEK 
– de diaconale organisatie van de PGG. 

Binnen de wijk participeert de Maranathakerk in het Oecumenisch Beraad 
Duinoord. In dit kader wordt twee keer per jaar een gezamenlijke kerkdienst gevierd 
samen met de katholieke Elandstraatkerk, de Evangelische Broedergemeente, de 
vrijzinnige Houtrustkerk, de gereformeerde Noorderkerk en het Religieus Genootschap 
der Vrienden (Quakers).  

Met de bewonersorganisatie Duinoord bestaan goede betrekkingen.  
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