
Stichting Steunfonds maakt de 

‘ondernemende kerk’ mogelijk 
 

De Maranathakerk wordt, naast de bijdragen van kerkleden, in brede zin ook 

ondersteund door de Stichting Steunfonds Maranathakerk. Hieronder een korte uitleg. 

 

Op 24 november 2008 besloot de kerkenraad van de Maranathakerk de (kerkelijke) 

wijkvereniging Duinoord en Zorgvliet op te heffen. Met het vrijkomende bedrag van € 7.300 

euro werd de Stichting Steunfonds Maranathakerk (SSM) gereactiveerd. Deze stichting was in 

2001 opgericht maar had tot dan toe een slapend bestaan geleid. Simultaan besloot de 

kerkenraad dat het steunfonds, behalve als depot voor legaten en giften, met name als vehikel 

zou dienen om het nieuw aangevangen culturele en levensbeschouwelijke programma van de 

kerk te organiseren. De leden van de publiciteitscommissie werden bestuursleden van de 

stichting. 

 

SSM had, vanaf haar oprichting, statutair ten doel: a) het (financieel) mogelijk maken en 

ondersteunen van activiteiten van de Maranathakerkgemeente; b) het (financieel) mogelijk 

maken van oecumenische activiteiten in het gebouw; alles in de ruimste zin van het woord. 

Middelen om dat doel te bereiken zijn het werven van giften, subsidies en legaten. 

Vanaf het begin werden goed bezochte lezingen georganiseerd. We konden onder anderen 

verwelkomen: de theoloog Klaas Hendrikse (‘Geloven in een God die niet bestaat’), schrijvers 

als Vonne van der Meer (‘Eilandgasten’), Joke Hermsen (‘Stil de tijd’), Jan Siebelink 

(‘Knielen op een bed violen’), politici als Dries van Agt, Willem Aantjes, Ahmed Marcouch, 

Gert-Jan Segers en Ella Vogelaar, en vele anderen. De concerten op zondagmiddag brengen 

laagdrempelige, hoogwaardige muziek. 

 

We zijn nu vele jaren en meer dan driehonderd lezingen en concerten verder, met grote 

aantallen deelnemers. Opvallend is dat de bezoekers uit de hele stad en zelfs regio komen. 

Voor de Maranathakerk is het SSM-programma een integraal onderdeel van haar werk: een 

vorm van presentie van de kerk in de wereld. Met de lezingen worden onderwerpen 

aangesneden op het snijpunt van cultuur, maatschappij, spiritualiteit, politiek en kerk. Zoals 

de zending in Indonesië op basis van medische zorg contacten legde met de bevolking, kan 

SSM als eigentijds vehikel dienen om met levensbeschouwelijke en culturele verdieping het 

werk Gods in de omgeving van de Maranathakerk te dienen. Vermits de 

Maranathakerkgemeente de evangelische dimensie ervan beproeft en tracht te sublimeren. Het 

mooie is dat de bezoekers vaak hun waardering voor dit werk uiten, ook in geldelijke zin. 

 

Aardig om te weten: SSM betaalt voor het zaalgebruik, zodat we mede het werk van de 

kerkrentmeesters ondersteunen. Al in het eerste jaar van haar ‘ontwaken’ heeft SSM de fraaie 

vleugel aangeschaft, en later een projector. Voorts was er salarissuppletie voor de cantor-

organist, toen de Haagse protestantse gemeente verlaging van niveau en bezoldiging van alle 

musici verordonneerde. Dat het orkest Musica Poëtica een vaste plaats in de kerk heeft 

gevonden, is mede dankzij SSM. Er worden uitgaven gedaan voor publiciteit. Ook de 

fruitboompjes die de werkgroep Groene kerk naast het gebouw heeft geplant heeft SSM 

betaald. Speciaal was de organisatie van een uitwisselingsproject met Bartning-kerken in 

Europa met behulp van een EU-bijdrage. Tenslotte is de financiering van het kunstproject bij 

het zeventigjarig bestaan van de kerk in 2019 via SSM gelopen. 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat dankzij SSM de Maranathakerk naast de bekende 

typeringen als wijkkerk, stedelijke kerk enzovoorts er nog een eigenschap bij heeft gekregen. 



Dankzij de activiteiten waartoe de statuten oproepen, is de Maranathakerk mede een 

‘ondernemende kerk’ geworden, ook in geestelijke zin. We proberen, om het bijbels te 

zeggen, met onze talenten te woekeren. En dat werpt vruchten af. De materiële functie van 

SSM uit het stichtingsjaar 2001 heeft zich vanaf 2009 verbreed tot een immaterieel platform 

waarmede de Maranathakerk op eigentijdse wijze haar spirituele missie naar de omgeving 

vervult. Tegelijk heeft SSM de zakelijke afdeling van de Maranathakerk royaal kunnen 

ondersteunen. 

Om een indruk te geven: aan giften van particulieren heeft SSM sinds 2009 circa € 13.090 

ontvangen. In diezelfde periode kon circa € 10.000 worden overgemaakt naar de 

kerkrentmeesters. 

Het openingssaldo van € 7.300,- in 2009 is ultimo 2021 aangegroeid tot € 12.411,25. 

Maarten van der Schaft, penningmeester 
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