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Protestantse Gemeente
te Scheveningen
Aan de Algemene kerkenraad PGS
Algemene kerkenraad PGS
t.a.v. de heer M. de Jonge, scriba

Kerkenraad
Wijkgemeente
Oude Kerk

Scheveningen, 17 oktober 2019

Contact: Ouderling (voorzitter KR)
Dhr. H.J. Dolleman
Schoklandsestraat 14
2583 VL Den Haag (Scheveningen)
Tel.: 070-358 9882 of 06-2472 6358
Email: hjdolleman@gmail.com

Onderwerp: De eind oktober 2019 bijgestelde Toekomstvisie van de kerkenraad Oude Kerk
Geachte leden van de Algemene kerkenraad,

Hieronder ziet u zoals afgesproken de bijgestelde toekomstvisie van de kerkenraad van de
wijkgemeente Oude Kerk te Scheveningen, verder te noemen OK.
Er is geen nieuwe Meerjarenbegroting 2019 – 2025 gemaakt en dus ook niet meegestuurd. De
plannen/bijstellingen van de toekomstvisie maken geen verschil voor de begroting.
Het verschil met de vorige toekomstvisie is gering en ziet u meteen hieronder:
1. De OK wil geen kosten berekenen voor de werkzaamheden van een predikant bij begrafenissen.
Deze kosten komen ten laste van de OK en de opbrengst was begroot op € 5000 per jaar.
2. De OK zal met ingang van 1 januari 2020 geen avonddiensten meer organiseren, wat een
besparing van € 5000 oplevert.
3. De OK werkt nog steeds met een vaste cateraar – Steven Roozenboom – bij de verhuur van het
kerkgebouw, maar ziet af van het voornemen om een vast contract met hem te sluiten. In hoeverre
dit invloed heeft op een betere of minder goede verhuur, dus op de begroting van volgende jaren, is
niet bekend – de OK gaat ervan uit, dat de netto opbrengst van de verhuur hier niet onder zal lijden.
4. De OK streeft nog steeds naar samenwerking met de wijkgemeente Rondom de Prinses
Julianakerk (verder PJK te noemen), mogelijk zelfs een fusie. Daarbij is de gedachte dat we
gezamenlijk een fulltime predikant kunnen beroepen en indien de financiën dit toelaten, een
pastoraal werker.
Bij of na de fusie zou bezien moeten worden welk kerkgebouw aan de eredienst onttrokken wordt,
aangezien het onderhoud van twee kerkgebouwen op den duur financieel niet op te brengen is.
5. Als samenwerking met de PJK niet mogelijk blijkt, zal de OK zelf een predikant voor 0,5 fte.
beroepen.

Bijgestelde toekomstvisie OK oktober 2019

2

Bijgestelde toekomstvisie:
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 ingang van 1 januari 2020 zal de OK geen avonddiensten meer organiseren.
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
wat passen en meten nodig zal zijn. Voor de verhuur is een protocol opgesteld met voorwaarden
van wat wel kan en wat niet kan.
De kerkenraad Oude Kerk biedt een sluitende begroting aan van 2019 tot en met 2025,
gegarandeerd door de Wijkvereniging Rehoboth, waarbij de wijkvereniging indien nodig de
komende jaren financieel zal bijspringen als de Jaarrekening niet sluitend is.
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 en samen een predikant te beroepen.
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.
Noot: Indien de samenwerking met de PJK niet lukt, zal de Oude Kerk zelf een predikant voor 0,5
fte. beroepen.

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

