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Onderwerp: Toekomstvisie

kerkenraad Oude Kerk en Meerjarenbegroting 2019 – 2025 Oude Kerk

Geachte leden van de Algemene kerkenraad,
Geachte leden van het College van kerkrentmeesters,

Hierbij biedt de kerkenraad van de wijkgemeente Oude Kerk Scheveningen u zijn Toekomstvisie
en de Meerjarenbegroting 2019 – 2025 OK aan.
Toekomstvisie:
U heeft gevraagd om niet alleen tot een sluitende meerjarenbegroting te komen, maar ook om een
visie te geven hoe we verder gaan in de toekomst.
De wijkgemeente Oude Kerk van de PGS is een behoudend-confessionele gemeente met een
traditionele liturgie.
Omdat veel gemeenteleden deze modaliteit en liturgie waarderen, wil de kerkenraad, de gemeente
hierover gehoord in een gemeenteavond in 2016 en in 2018, deze modaliteit en liturgie handhaven.
Wel zullen we gezien de mogelijkheden die de beeldschermen (multimedia) ons bieden, de liturgie
ietwat aan die mogelijkheden aanpassen, zodat er ook eens uit een andere bijbelvertaling kan
worden gelezen en uit een andere liedbundel kan worden gezongen. Ook kunnen collecten,
kindermomenten e.d. van een bijpassend plaatje, filmpje of lied worden voorzien.
Met de aangepaste inrichting, de vlakke vloer van de Oude Kerk en de multimedia kunnen we het
gebouw Oude Kerk beter verhuren.
De verhuur mag niet strijdig zijn met de functie van het gebouw (kerk – erediensten) en mag de
zondagse eredienst(en) niet hinderen. Ook zal de kerk niet verhuurd mogen worden als er al een
kerkelijke functie gepland is, zoals een trouwdienst, concert of kooruitvoering. De commerciële
verhuur moet wijken voor kerkelijke aangelegenheden, hoewel er dan bij een rouwdienst wel eens
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wat passen en meten nodig zal zijn. Voor de verhuur is een protocol opgesteld met voorwaarden
van wat wel kan en wat niet kan, zie bijlage 1.
De kerkenraad Oude Kerk biedt een sluitende begroting aan van 2019 tot en met 2025,
gegarandeerd door de Wijkvereniging Rehoboth, waarbij de wijkvereniging de komende jaren
financieel moet bijspringen.
De verwachting is dat het aantal gemeenteleden zal dalen, zowel bij de Oude Kerk als bij de
overige wijkgemeenten van de PGS, en daarmee ook de bestuurskracht. Ook zal er steeds meer
sprake zijn van een overcapaciteit aan gebouwen.
Alles bijeen lijkt het onontkoombaar dat wijkgemeenten meer gaan samenwerken, mogelijk zelfs
fuseren, en dat door die samenwerking kerkelijke gebouwen aan de eredienst onttrokken zullen
worden.
Het staat de kerkenraad van de Oude Kerk (verder OK te noemen) voor ogen om besprekingen aan
te gaan met de Wijkgemeente Rondom de Prinses Julianakerk (verder PJK te noemen) om te bezien
of we tot een verregaande samenwerking kunnen komen.
De PJK staat qua modaliteit en liturgie dicht bij de OK, dichterbij dan de Wijkgemeente Bethelkerk
en de Wijkgemeente Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk.
Toch kan er wellicht ook op bepaalde thema’s met andere wijkgemeenten worden samengewerkt,
maar daar is nog niet over gesproken.
De OK wil er naar streven om samen met de PJK één nieuwe Confessionele wijkgemeente binnen
de PGS te vormen met als vierplek de Oude Kerk.
Voor de recentelijk ingestelde groep binnen de PJK (2.0) en wellicht voor andere bijzondere
diensten zal een vierplek in een wijkgebouw in Duindorp worden aangewezen (in overleg met de
wijkverenigingen).
In het denken van de OK behoort bij een nieuwe wijkgemeente ook een nieuwe predikant met 1.0
fte aanstelling. Een pastoraal werker is wenselijk, maar is afhankelijk van een sluitende begroting.

Meerjarenbegroting:
De gegevens hierin zijn ontleend aan de gegevens en parameters die wij ontvingen van het College
van kerkrentmeesters en uit het Meerjarenonderhoudsplan Oude Kerk.
Bijlage 2:
De meerjarenbegroting die door het CvK is opgesteld voor de Oude Kerk aan de hand van de
Jaarrekening 2017 en de Begroting 2018 en de doorrekening daarvan.
Bijlage 3
Dezelfde meerjarenbegroting als in bijlage 2, maar dan met wijzigingen, die de Oude Kerk heeft
aangebracht naar aanleiding van het beleid dat wij de komende jaren denken te voeren.
Er zijn wijzigingen aangebracht bij een aantal kolommen en rijen, waarbij in de open ruimte aan het
einde van een rij achter de getallen is aangegeven waarom er iets is gewijzigd en hoeveel.
De verhuur is uitgesplitst in meerdere onderwerpen en ligt hoger dan in bijlage 2.
Uit die meerjarenbegroting (bijlage 3) blijkt, dat de Oude Kerk tot en met 2025 zelfstandig een
sluitende begroting kan hebben, waarbij eventuele tekorten door de Wijkvereniging Rehoboth
zullen worden gedekt.
Bijlage 4 en 4a
De ondertekende garantstelling afgegeven door de Wijkvereniging Rehoboth (bijlage 4).
Bijlage 4a is het financieel overzicht 2017 (Jaarrekening) van de Wijkvereniging Rehoboth.
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Bijlage 5
Een overzicht van de te verwachten huurinkomsten in de komende jaren.
We hebben de cijfers van dit overzicht laag ingeschat en ook niet te optimistisch in de begroting
ingebracht.
Bijlage 6
Er is op dit moment voor de catering een goede samenwerking met een externe partij. Deze man
(Steven Rosenberg van Foodies Catering) doet alles altijd in goed overleg met de Commissie
Exploitatie van de OK (wordt in de toekomst wellicht K8 Events genoemd) en gaat ook zorgvuldig
te werk, zodat na afloop van evenementen de Oude Kerk geen rommeltje is. Daarom wil de Oude
Kerk de reeds bestaande contacten met deze cateringexploitant versterken. De Oude Kerk werkt
eraan om de versterking van dit contact nog dit jaar zijn beslag te doen krijgen.
Bijlage 7
Het meerjarenonderhoudsplan OK voor 2018 – 2025 en verder.
In dit Mjop is het PIP (Periodiek Instandhoudingsplan) ingebracht vanwege het geplande
onderhoud waarop RIM-subsidie bij naleving van het PIP wordt verleend.
De bedragen in het Mjop waren al inclusief BTW, nu is ook in de bedragen van het PIP de BTW
ingebracht. In zowel het Mjop als in het PIP is ook indexering toegepast.
Vanuit deze bijlage zijn de jaarlijks benodigde bedragen in de Meerjarenbegroting OK ingebracht.

Namens de kerkenraad Oude Kerk met vriendelijke groet,
Hans Dolleman, voorzitter

Bijlagen:
1. Protocol Verhuur Oude Kerk Scheveningen - wat is toegestaan en wat is dat niet.
2. Meerjarenbegroting 2019 – 2025 Oude Kerk conform de opstelling door het CvK
3. Meerjarenbegroting 2019 – 2025 Oude Kerk aangepast door de kerkenraad OK
4. Garantstelling Wijkvereniging Rehoboth
4a. Jaarrekening Wijkvereniging Rehoboth, behorende bij bijlage 4
5. Overzicht van de te verwachten inkomsten
6. Samenvatting toekomstig samenwerkingsverband K8 Events Schev. en Foodies Catering Schev.
7. Het aangepaste meerjarenonderhoudsplan OK

Bovenstaande bijlagen worden de AK en het CvK tezamen met deze brief digitaal aangeboden.
Bijlage 4 zal alleen op papier worden aangeboden, aangezien deze bijlage voorzien moet zijn van
handtekeningen – 4 bladen, één voor de AK, één voor het CvK, één voor de Wijkvereniging
Rehoboth en één voor de OK.

