
Beleidsplan OK 2020 -2023                      1 

 

  
 
 

BELEIDSPLAN OUDE KERK SCHEVENINGEN 2020 - 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beleidsplan OK 2020 -2023                      2 

Woord vooraf  
 
Voor u ligt het Beleidsplan 2020-2023 van de wijkgemeente Oude Kerk te Scheveningen.  
Volgens de kerkorde van de PKN (Ord.4, art. 7 – 8) moet de kerkenraad telkens voor de 
periode van 4 jaar een beleidsplan opstellen. Daarin worden de hoofdlijnen van het beleid 
terzake van het leven en werken van de gemeente vastgelegd.  
Tevens dient de kerkenraad in ieder geval één keer per jaar het gevoerde beleid door te 
lichten aan de hand van dit plan. 
Het huidige beleidsplan loopt feitelijk door tot eind 2020, maar de omstandigheden zijn sterk 
veranderd, onder andere door het project “Kerk op Koers 2019 - 2025” dat door het College 
van kerkrentmeesters in 2017 voor de gehele PGS in gang werd gezet en eind 2018 werd 
afgerond. 
 
In 2017 heeft de kerkenraad al een beroepingscommissie geformeerd, die enkele maanden 
goed gefunctioneerd heeft. Het beroepingswerk werd echter doorkruist door de komst van 
het project “Kerk op Koers 2019 – 2025” in de gehele PGS.  
Daarmee brak voor de wijkgemeente Oude Kerk voor lange tijd een onzekere periode aan. 
Waar zouden we zelfstandig kunnen blijven of moeten samenwerken met andere 
wijkgemeenten? Zou er na de emeritering van ds. J. Quist nog een nieuwe predikant kunnen 
worden beroepen? Zou de Oude Kerk wel of niet open blijven? Kortom, we wisten lange tijd 
niet, waar we aan toe waren. 
Gelukkig is er na de goedkeuring in september 2018 door de Algemene kerkenraad van de 
“Meerjarenbegroting Oude Kerk Scheveningen 2019 -2025” en de meerjarenbegrotingen van 
de andere wijkgemeenten van de PGS nu wel duidelijkheid over de positie van onze 
wijkgemeente. De Mjbg OK 2019-2025, waarin rekening is gehouden met een predikant voor 
0,5 fte., is bij dit beleidsplan gevoegd als bijlage 1. 
 
Dit geactualiseerde beleidsplan is aan de digitale adressen van de nieuwsbrief toegestuurd 
en er zijn voldoende exemplaren in de hal van de Oude Kerk om mee te nemen. Mocht u of 
jij vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit beleidsplan, dan verneemt de 
kerkenraad die graag. 
 
De kerkenraad heeft niet de illusie dat de wijkgemeente Oude Kerk met dit plan maakbaar 
zou zijn. Wij geloven dat Christus ook in deze tijd Zijn gemeente bouwt. En in afhankelijkheid 
daarvan willen wij biddend werken, in de hoop dat ons werk daaraan dienstbaar mag zijn. 
 
Dit Beleidsplan 2020 – 2023 treedt in werking op 1 januari 2020. 
 
Kerkenraad Oude Kerk Scheveningen 
H.J. Dolleman (voorzitter) 
 
 
 
Enkele gebruikte afkortingen: 
PKN =  Protestantse Kerk in Nederland 
PGS =  Protestantse Gemeente te Scheveningen 
OK =  Oude Kerk of wijkgemeente Oude Kerk 
BK =  Bethelkerk of wijkgemeente Bethelkerk 
PJK =    Wijkgemeente rondom de Prinses Julianakerk of het gebouw zelf 
NBK/ZVK =  Gebouw Nieuwe Badkapel of Wijkgemeente Nieuwe Badkapel/Zorgvlierkerk 
AK =  Algemene kerkenraad 
CvK =  College van kerkrentmeesters 
CvD =  College van diakenen
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01   IDENTITEIT - wie zijn wij? 
 
Door Gods genade is er in en om de Oude Kerk een gemeente van Jezus Christus. 
Daarmee maken wij deel uit van de éne wereldwijde (katholieke) kerk van Christus. 
Vanaf 1413 was er op deze plek van de Oude Kerk al een Rooms-Katholieke kapel, die in 
1537 werd uitgebreid tot parochiekerk. Na de Reformatie kwam hier de Hervormde 
Gemeente te Scheveningen bijeen. 
Sinds 2004 is de Hervormde kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  
Plaatselijk zijn wij een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente te Scheveningen 
(PGS). 
Net als elke gemeente heeft ook de wijkgemeente Oude Kerk een eigen karakter. 
Men kan ons typeren als een behoudende confessionele gemeente. Waar valt dat aan te 
merken?  

• wij gaan uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord (dus 
méér dan mensenwoord over Hem), 

• de kerk heeft de eeuwen door het geloof in belijdenissen (confessies) verwoord. Daar 
stemmen wij mee in, door bijvoorbeeld de Apostolische geloofsbelijdenis mee te belijden 
of de Heidelbergse Catechismus in leerdiensten te bespreken, 

• onze kerkdiensten hebben een traditionele vorm met veel nadruk op het Woord en de 
prediking, 

• de nadruk op persoonlijk, doorleefd geloof en bekering. 
 

02   FEITELIJKE SITUATIE IN 2020 – hoe staan we er voor? 
 
De wijkgemeente OK is, evenals de hele PGS, vooral een 50+ gemeente.  
Dat heeft enerzijds een geografische oorzaak. Geklemd tussen de stad Den Haag en de zee 
miste Scheveningen tientallen jaren een stuk nieuwbouw. Daardoor zijn vaak jongeren naar 
elders vertrokken (Zoetermeer, Leidscheveen). 
Anderzijds heeft de secularisatie ook geducht toegeslagen. Velen die nog wel op 
Scheveningen wonen en als kind gedoopt zijn, zijn met hun gezinnen inmiddels van de kerk 
vervreemd. 
 
Enkele cijfers: 
Groei door geboorte is er weinig. De afgelopen 10 jaar zijn er 17 kinderen gedoopt. 
Het aantal kinderen in de kindernevendienst is wisselend, gemiddeld 3. 
Er was in 2019 een groep catechisanten: een aantal van hen hebben openbare belijdenis 
van het geloof afgelegd. 
Gemiddeld zijn er 100 kerkgangers in de morgendienst. 
Daarnaast zijn er ongeveer 40 adressen met gemeenteleden die de dienst meemaken via de 
kerkradio en veel mensen bezoeken de site met de KerkTV live of later. 
 
De ‘vergrijzing’ van de PGS heeft als gevolg: 
‐ minder gemeenteleden en daardoor 
‐ minder geld om het bestaande kerkenwerk in stand te houden, 
‐ te weinig menskracht voor de kerkenraad en het kerkenwerk. 
 
In de wijkgemeente Oude Kerk moet er dan ook financieel bezuinigd worden.  
Inmiddels zijn daar besluiten over genomen: 
Vanaf 1 november 2016 is ds. J. Quist met emeritaat. In die vacature zal t.z.t. een 
parttimepredikant voor 0,5 fte. beroepen worden. De kerk zal meer verhuurd moeten worden 
– lukt dit niet voldoende, dan springt de wijkvereniging Rehoboth financieel bij tot en met 
2025. 
Op dit moment hebben we tot en met 1 juni 2021 ds. B.H. Weegink als waarnemend 
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predikant voor 0,5 fte. 
 
De Oude Kerk streeft naar meer samenwerking met de wijkgemeente rondom de Prinses 
Julianakerk (verder te noemen PJK) met de bedoeling om samen een fulltime predikant te 
kunnen beroepen en in de toekomst wellicht te kunnen fuseren. De PJK lijkt qua kerkdienst, 
liturgie en profiel veel op de OK, zodat samenwerking goed mogelijk lijkt.  
Tot en met eind 2019 heeft de PJK niet gereageerd op onze oproep tot samenwerking. Is het 
samen beroepen van een predikant niet mogelijk, dan zullen we zelf een predikant beroepen 
voor 0,5 fte. 
 
Tot en met december 2019 organiseerde de wijkgemeente Oude Kerk twee middagdiensten 
per maand. Eind 2019 heeft de kerkenraad moeten besluiten om met ingang van 1 januari 
2020 te stoppen met de middagdiensten. 
De middagdiensten worden steeds minder bezocht – het aantal bezoekers van de 
middagdiensten lag in 2019 tussen 12 en 40 personen, gemiddeld geen 25. Aangezien in 
2019 en wellicht ook in volgende jaren de Wijkvereniging Rehoboth financieel moet 
bijspringen om de Jaarrekening van de wijkgemeente Oude Kerk Scheveningen rond te 
krijgen, achtte de kerkenraad het niet langer verantwoord om voor zo weinig kerkgangers 
middagdiensten te organiseren. 

 
03   ROEPING - wat staat ons te doen? 
 
De kerk is allereerst  Góds werk, door mensen heen. Christus bouwt door zijn Woord en 
Geest zijn gemeente; hier en wereldwijd, in goede en slechte tijden. Hij zal ook zorgen voor 
de voltooiing ervan in Gods Rijk. Dát willen wij in al het kerkenwerk voorop stellen: het geloof 
in Christus’ overwinning over de wereld en het vertrouwen in de Heer der kerk!  
De Here werkt – door mensen heen. Hij roept ons tot dienst aan Zijn werk en leidt en bezielt 
ons daarin door zijn Geest.  
 
In deze tijd zien we in Nederland en Europa een krimpende kerk. Toch weten we ons, in 
vertrouwen op Gods werk, geroepen om: 
- voor het Evangelie uit te komen  
- samen vol te houden in dat geloof, in die hoop en liefde (volharding) 
- een gemeente te worden als Gods gezin 
- mensen te winnen voor Christus 
- een zegen te zijn voor onze omgeving 
 
De wijkgemeente OK staat niet op zich. Wij nemen van harte onze plaats in binnen de PGS. 
Wij nemen onze deelname aan de Algemene Kerkenraad en de Colleges van 
kerkrentmeesters en diakenen serieus. En wij willen ook, waar maar mogelijk, vanuit een 
gedeelde roeping en geloof samenwerken met andere kerken in Scheveningen en Den 
Haag. 
 

04   VISIE - hoe zien wij de kerk? 
 
De Bijbel gebruikt allerlei beelden voor de kerk. Bijvoorbeeld de gemeente als Gods gezin; 
als Gods volk; als lichaam van Christus; als bruid van Christus; als kudde van de Goede 
Herder, enz. 
In dit beleidsplan hebben we gekozen voor het beeld van de kerk als Gods huisgezin.  
Dat beeld wordt vaak in de Bijbel gebruikt. Zie bijv. Joh. 14:2; Ef. 2:19; 1Pt. 2:5. Het is 
trouwens niet alleen beeld, maar ook realiteit. Daarom bidden wij tot God als ‘onze Vader’. 
En spreekt de bijbel over ons als ‘broeders en zusters’. 
In dit beeld valt de nadruk op de relatie. Naar twee kanten toe.  
Allereerst de bijzondere band die wij door het geloof met God mogen hebben. Door Jezus 
mogen wij God als óók onze Vader kennen. Wij worden geadopteerd als Gods kinderen. Wij 
mogen nu al horen bij Zijn Vaderhuis. De Bijbel noemt Jezus ook wel ‘onze oudste Broeder’.  
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Die band verbindt ons tegelijk ook als christenen aan elkaar, als broeders en zusters. Dat is 
er onlosmakelijk aan verbonden. Je kunt niet op je eentje Christen zijn. Zodra wij God als 
Vader krijgen, krijgen we zijn gezin erbij. De kerk hoort er dus wezenlijk bij.  
 
In dit beleidsplan willen wij vanuit die visie naar de gemeente kijken. Daarom willen wij die 
twee relaties centraal stellen en daar aan ‘werken’ in allerlei kerkenwerk. 
 
 

05   BESTUUR 
 
05.1 Uitgangspunt 
De kerkenraad geeft op grond van haar wettelijke verkiezing leiding aan het leven en werk 
van de plaatselijke gemeente. Zij ziet erop toe dat de gemeente bij het Evangelie bewaard 
blijft en dat de gemeente conform het gestelde onder Visie (hoofdstuk 04) een gemeenschap 
is van broeders en zusters voor en met elkaar. De kerkenraad moet zodanig dienstbaar zijn 
aan de gemeente, dat alle leden hun gaven in dienst van de gemeente kunnen gebruiken en 
zich door God laten zenden in de wereld. 

 

05.2 De ambten. 
In de voormalige Hervormde Kerk zijn sinds ca 1957 alle ambten opengesteld voor beide 
geslachten, evenals nu in de PKN.  
In de wijkgemeente Oude Kerk kunnen alleen mannelijke lidmaten tot ambtsdrager worden 
bevestigd. Dit is vastgesteld vanuit de overtuiging dat in de Bijbel mannen geroepen worden 
tot leidinggevende taken. 
 
05.3 Huidige situatie 
De kerkenraad bestaat nu (2019) uit: 1 (waarnemend) predikant, 3 ouderlingen waarvan 1 
jeugdouderling, 3 diakenen en 4 ouderlingen-kerkrentmeester. 
De wijze waarop zij gekozen en bevestigd worden is geregeld in de kerkorde en in de 
plaatselijke regeling (bijlage 3). 
Er is in 2019 taakgroep ingesteld om de kerkenraad te ondersteunen: het Pastoraal team. 
Deze taakgroep neemt niet aan de kerkenraad deel. 
Het Pastoraal team is gevormd uit mannen én vrouwen. Een ambtsdrager heeft de leiding 
van het team en zorgt voor de communicatie met de kerkenraad. 
 
05.4 Aandachtspunten/Aktiepunten 
1) De bredere exploitatie OK vraagt om minimaal 3 ouderlingen-kerkrentmeester. 
2) Er zijn te weinig ouderlingen voor het pastoraat. Daarom wordt gestreefd naar het 

werven van meer ouderlingen om het pastoraat beter te kunnen bedienen.  
3) Taakgroepen behoeven niet per sé taakgroepen te zijn zoals bedoeld in Ordinantie 4, 

artikel 10, maar kunnen ook als commissies van de kerkenraad functioneren onder 
aansturing van één of meerdere ambtsdragers. Bij een taakgroep conform Ordinantie 4 
zou de werkwijze van de kerkenraad veranderd dienen te worden – van één kerkenraad 
naar een zogenaamde grote en kleine kerkenraad. 

4) Er zijn al meerdere commissies actief zoals voor de Exploitatie Oude Kerk, het 
Multimediateam, de GemeenteGroeiGroep, de Kindernevendienst, de Oppasdienst, de 
commissie Nieuwsbrief rondom de OK, de Website, de Orgelcommissie, de commissie 
Zomerzangavonden, de Commissie bezoek aan nieuwingekomenen en genoemd 
Pastoraal team. 
 

05.5    Privacy 
De kerk heeft te maken met wettelijke regels en eigen regels voor wat betreft de Privacy, 
denk ook aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
De PKN heeft voor alle aangesloten kerken een concept Privacyverklaring opgesteld, die de 
kerkenraad passend heeft gemaakt voor gebruik door de wijkgemeente Oude Kerk. 
Deze Privacyverklaring is bij dit beleidsplan gevoegd, bijlage 5. 
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Er zijn geen wettelijke regels voor kerken over de omgang en handhaving van privacy in 
relatie tot het gebruik van Kerkradio en KerkTV en het is niet duidelijk in hoeverre de Wbp 
reikt op dit gebied, maar toch heeft de kerkenraad een reglement hiervoor opgesteld, dat bij 
dit beleidsplan is gevoegd – Persoonsbescherming reglement KerkTV, bijlage 6. 
 

06   EREDIENST 
 
06.1 Uitgangspunt 
De kerkdienst is allereerst eredienst. Daarom vinden wij eerbied in de kerkdienst van belang: 
wij komen samen voor Gods aangezicht! Het gaat om de ontmoeting met Hem. Wij horen 
samen zijn Woord en antwoorden daarop in liederen en gebeden. In en om de kerkdienst 
ontmoeten wij ook elkaar, als broeders en zusters in Gods huisgezin. 
Gods Woord staat voor ons centraal in de kerkdienst. Daarom vinden wij een begrijpelijke 
bijbeluitleg van belang. ‘Wat wordt hier van Godswege tegen ons gezegd?”.  Een heldere 
boodschap, waarin de hoorder persoonlijk wordt aangesproken, bemoedigend, bevrijdend en 
vertroostend, maar ook appellerend en waarschuwend. 
Daarin mogen we ook elkaar ontmoeten. Het samen-luisteren, bidden en zingen, vieren van 
het Avondmaal schept een band met elkaar. In de voorbede en de dank nemen wij deel aan 
elkaars zorg en vreugde. 
 
06.2 Huidige situatie 
1) Wij volgen in de eredienst een liturgie in de zogenaamde ‘gereformeerde traditie’ (sinds 

de synode van Dordrecht 1618). Daarin staan de Bijbellezing en de preek duidelijk 
centraal. 
In de eredienst worden de Tien geboden gelezen (uit Ex. 20; Deut. 5: Lev. 19) met 
lezing van het dubbelgebod uit Matt. 22, afgewisseld met een apostolische vermaning uit 
het NT (bijvoorbeeld gedeelten uit Rom. 12 en 13).  
In voorkomende gevallen kunnen wij het geloof belijden met de Apostolische 
geloofsbelijdenis. 

2) Als kanselbijbel wordt in de regel de NBG-vertaling van 1951 òf de Herziene 
Statenvertaling van 2010 (HSV) gebruikt. Beiden liggen op de kansel. Ook de “oude” 
Statenvertaling ligt op de kansel en kan gebruikt worden. Wil de predikant uit een andere 
vertaling lezen omdat dit zijn preek ten goede komt, dan dient hij de tekst door te geven 
aan de Nieuwsbrief-redactie en aan het Multimediateam, zodat de gemeente in de kerk 
en thuis bij de kerkradio de tekst mee kan lezen. 

3) Voor het zingen worden gebruikt: de Psalmberijming 1773, de Gezangenbundel 1938 en 
een enkel lied uit de Evangelische Liedbundel (afgedrukt in de Nieuwsbrief). Het is een 
bewuste keuze om vooral een aantal Psalmen te zingen. Het zijn berijmingen van 
bijbelliederen, die God zelf aan de kerk geschonken heeft. En het herinnert de kerk aan 
haar verbondenheid met Israël als het oude Bondsvolk. Daarnaast willen wij ook graag 
met de gezangen het Nieuw Testamentische lied kunnen zingen.  
De wijkpredikant of de gastpredikant kan een door de gemeente geliefd lied uit de 
Evangelische Liedbundel of uit een andere bekende bundel kiezen als dat te pas komt, 
maar de tekst van die liederen dient dan doorgegeven te worden aan de Nieuwsbrief-
redactie en het Multimediateam vanwege dezelfde reden als bovengenoemd bij 2). 

4) In leerdiensten wordt gepreekt aan de hand van de Heidelbergse Catechismus of over 
een bepaald thema uit de bijbel.  

5) Bij een doopdienst van kinderen wordt gebruikt de orde van dienst II uit het Dienstboek 
voor de N.H. Kerk 1955. Omdat wij geloven dat de kinderdoop een voluit Bijbelse doop 
is, wijzen wij het opdragen van kinderen of herdoop af. Wie als volwassene gedoopt wil 
worden, volgt eerst een belijdeniscatechese en legt vooraf belijdenis van het geloof af. 

6) De Maaltijd des Heren wordt 4x per jaar gevierd, waarvan 1x in de dienst van Goede 
Vrijdag. Daarbij wordt Orde van dienst IV uit het Dienstboek voor de N.H. Kerk 1995 
gebruikt. Het Avondmaal wordt zittend rond de tafel gevierd. Wij nodigen tot de Maaltijd 
allen, die belijdenis van het geloof hebben gedaan. In de kerkdienst aanwezige gasten 
kunnen aan het Avondmaal gaan als zij daartoe in hun eigen gemeente gerechtigd zijn. 
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Op de zondag ervoor wordt in de morgendienst als voorbereiding het eerste deel van het 
Avondmaalsformulier gelezen en in de preek wordt de gemeente opgeroepen tot 
zelfbeproeving (volgens 1 Korinthe 11: 17-34). 
 

7) Tijdens de morgendienst is er Kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Voor de preek gaan zij daar heen en zij komen voor het slotlied en de zegen in de kerk 
terug.  
In de kindernevendienst wordt een Bijbelverhaal verteld, gebeden en gezongen en een 
verwerking gedaan. De leiding gebruikt op dit moment (2020) de methode ‘Vertel het 
maar’. In overleg met de kerkenraad kan gekozen worden voor een andere methode. 
Om de kinderen meer aandacht te geven, is een “Kindermoment” ingesteld – dit is net 
voor de collecte, waarna de kinderen naar hun plek in de kerk gaan voor de 
Kindernevendienst (zie ook bij hoofdstuk 9 – Jeugdwerk, punt  3 – Aandachtspunten). 

8) Na de morgendienst is er koffiedrinken (koffie of thee en limonade voor de kinderen). 
9) Er wordt in de kerkdiensten gewerkt met beeldschermen in de kerk om de liturgie te 

vermelden – daarnaast worden de kerkdiensten opgenomen en life uitgezonden via 
Kerkomroep.nl en via de al langer bestaande kerkradio. 
Dit wordt verzorgd door het Multimediateam, een taakgroep/commissie van de 
kerkenraad onder aansturing van een ambtsdrager. 

 

07   PASTORAAT 
 
08.1. Uitgangspunt 
De gemeente van Christus is bedoeld als Gods gezin. Waar we als broeders van zusters met 
elkaar meeleven, naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. (Het woordje ‘elkaar’ komt in het 
Nieuwe Testament dan ook heel vaak voor). Daarmee kunnen wij in een verkillende 
samenleving iets uitstralen van de hartverwarmende liefde van God. 
 
08.2 Huidige situatie 
1) Door het grote tekort aan ouderlingen komt de kerkenraad niet meer toe aan het 

periodieke huisbezoek bij iedereen. Anderzijds is ook vaak gebleken, dat niet iedereen 
daar behoefte aan heeft.  
Daarom heeft de kerkenraad het initiatief bij de gemeenteleden zelf gelegd. Wie bezoek 
wenst of een gesprek over iets wil, kan dat te allen tijde aanvragen bij de predikant, de 
kerkenraad of via leden van het Pastoraal team. 

2) De predikant is pastoraal aanwezig bij hoogtepunten (geboorte, doop, huwelijk, jubilea)  
en dieptepunten (problemen, geloofsvragen, ziekte, overlijden, rouw). 

3) Er is gelukkig ook onderling pastoraat. Gemeenteleden ontmoeten elkaar bij het 
koffiedrinken in de kerk, op kringen en bij andere activiteiten, hebben gesprekken over 
geloof en christen-zijn, bidden voor elkaar, zien in stilte naar elkaar om, bemoedigen 
elkaar met een kaart, etc. 

4) De Soos Rehoboth biedt aan ouderen, om de veertien dagen, een plek van ontmoeting 
met elkaar. Door de meditatie heeft deze soos ook een pastoraal aspect. 

5) In de verschillende kringen (Bijbelgesprekskring, Jongerenkring, GemeenteGroeiGroep) 
ontmoeten gemeenteleden elkaar rondom de bijbel en voor onderlinge bemoediging in 
het geloof. 

6) Gebedskring. Tweewekelijks komt er een kleine kring bijeen in Rehoboth voor voorbede 
voor de kerk, personen, noden in de wereld, etc. 

7) Het nieuwingekomenen bezoek is opgepakt met een attentie en een speciale 
welkomstbrief voor de nieuw ingekomen leden. Dit team wordt aangestuurd door een 
ambtsdrager. 
Vanuit het Kerkelijk Bureau wordt automatisch aan elke nieuw-ingekomene in 
Scheveningen een infopakket met o.a. driemaal een kerkbode toegestuurd. 

8) We houden de gemeente attent op het aanbod van pastoraat via de nieuwsbrief en de 
kerkbode. 
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08.3 Aandachtspunten/ Aktiepunten 
1) Hoe begrijpelijk ook, de kerkenraad acht het ontbreken van periodiek persoonlijk 

huisbezoek een ernstig tekort. Pastoraat moet toch iets hebben van het omzien van de 
Goede Herder naar zijn schapen, juist ook als ze afdwalen. En zeker in een tijd van 
groeiende eenzaamheid kan daar weer opnieuw behoefte aan zijn. 

2) Het omzien naar ouderlingen voor het pastoraat en medewerkers voor het Pastoraal 
team blijft prioriteit houden. 

3) Gerichte email en/of belacties per straat houden om namens de kerkenraad huisbezoek 
aan te bieden (dit geldt ook voor de buitenwijkers). Dit is iets dat we wellicht samen met 
een aantal gemeenteleden kunnen oppakken. 

4) We zijn bij het koffiedrinken attent op nieuwe bezoekers en bieden hen informatie aan. 
5) We moedigen het onderling pastoraat van gemeenteleden aan. 
 

09   VORMING EN TOERUSTING 
 
09.1 Uitgangspunt 
Bij vorming en toerusting gaat het om groei in geloof en inzicht, om toegerust worden tot het 
leven als christen, tot getuigenis en dienstbetoon. Dat doen we in de gemeente samen tot 
onderlinge opbouw. 
 
09.2 Huidige situatie 
1) Kindernevendienst; daarin worden kinderen vertrouwd gemaakt met de kerkdienst, de 

bijbel, liederen en gebed. 
2) Na het verlaten van de kindernevendienst (na de basisschoolleeftijd) is er de catechese. 
3) Belijdeniscatechisatie; als voorbereiding op het openbaar belijden van het geloof. 
4) Jongerenkring (20+); om de 3 of 4 weken komt deze kring met de predikant bijeen voor 

Bijbelstudie en bespreking van vragen rondom geloof, kerk en christen-zijn. 
5) Gesprekskring (50+) en Bijbelkring (65+); deze zijn nu samengevoegd tot 

Bijbelgesprekskring en komt iedere twee weken onder leiding van de predikant bijeen 
voor Bijbelstudie. 

6) De GemeenteGroeiGroep komt samen aan huis bijeen voor ontmoeting en Bijbelstudie. 
 
09.3 Aandachtspunten/ Aktiepunten  
1) Er zijn weinig jongeren. 
2) Bij de leiding van de kindernevendienst is behoefte aan begeleiding door de predikant. 

Het is aan te bevelen dit periodiek af te spreken. 

10   JEUGDWERK 
 
10.1 Uitgangspunt 
Kinderen en jongeren zijn ons als gemeente toevertrouwd. Samen met de ouders dragen wij 
de verantwoordelijkheid om hen tot Jezus te brengen en te begeleiden op de weg naar 
volwassen geloof. 
 
10.2 Huidige situatie 
In totaal is 7,8% van de bij de PG Scheveningen ingeschreven gemeenteleden tussen de 0 
en 20 jaar.  
Het aantal jongeren dat de kerkdiensten van de OK bezoekt is wisselend en niet groot. 
Binnen het gebied van de wijkgemeente Oude Kerk is er geen Protestants Christelijke 
basisschool en ook geen openbare basisschool om contacten mee te leggen. 
Er is 1 jeugdouderling voor het kinder- en jongerenwerk. 
Voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool is er kindernevendienst. 
Er is catechisatie voor de kinderen boven de 12 jaar. 
Er is een Jongerenkring (zie 09.2.4). 
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10.3 Aandachtspunten/ Aktiepunten 
1) bij de oppasdienst tijdens de wekelijkse kerkdienst kinderen al in contact brengen met 

enkele eenvoudige liederen, eenvoudige verhalen en gebeden.  
2) het benaderen van randkerkelijke en niet-kerkelijke kinderen voor het geloof en de kerk.  

Hierbij kan worden gedacht aan gerichte acties om kinderen met uitleg, eventueel film 
en/of muziek kennis te laten maken met het kerkgebouw en wat daarin gedaan wordt.  
Voorbeeld: leerlingen uit klassen van het VCL hebben de OK bezocht. Daarbij heeft de 
predikant uitleg gegeven over wat een kerk is en wat er in de kerkdienst gebeurt. 

 

11   MISSIONAIR WERK 
 
11.1 Uitgangspunt 
De gemeente is geroepen om door woord en daad te getuigen van het Evangelie en het heil 
in Christus.  
 
11.2 Huidige situatie 
1) Sinds enkele jaren is de OK op zatermiddag opengesteld voor de kunstexpositie KOPS in 

de koorkerk. Ook hebben bezoekers dan de gelegenheid om de OK te bezichtigen, naar 
orgelspel te luisteren en contactpersonen te spreken. Van deze openstelling wordt goed 
gebruik gemaakt door een wisselend publiek, waarbij het aantal bezoekers dikwijls boven 
de 100 personen is. Op deze wijze hopen we het gebouw Oude Kerk en de 
wijkgemeente bekender te maken bij het publiek. 

2) Af en toe wordt er een z.g. “ZeePkistdienst” georganiseerd, waarbij op een kistachtige 
verhoging op het voorplein van de OK kort wordt gepreekt tegen voorbijgangers en 
waarbij dan enkele Christelijke liederen worden gezongen. We hopen zo mensen 
nieuwsgierig te maken naar het geloof en we nodigen hen binnen om iets te gebruiken en 
eventueel een praatje te maken. ZeeP staat voor Preek aan Zee. 

  
11.3 Aandachtspunten/ Aktiepunten 
1) De Oude kerk heeft een eigen website. Het hebben en onderhouden van een goede, 

bijdetijdse website van onze wijkgemeente, met duidelijke informatie voor alle 
belangstellenden, is van essentieel belang.  

 

12   DIACONAAT 
 
De kerk heeft een Bijbelse opdracht om hulp te verlenen bij nood en zorg, in de kerk en de 
wereld. Daarin zijn wij dienend bezig, gedreven door de dienende liefde van Christus.  
Binnen de Protestantse Gemeente Scheveningen wordt dit werk centraal behartigd vanuit 
het College van diakenen, waar onze wijkdiakenen aan deelnemen. Daarom verwijzen wij 
hier naar het beleidsplan van dat college. 
 
12.1 Aandachtspunten/ Aktiepunten  
1) Het College van diakenen heeft de kerkradio voor ouderen en zieken in beheer. 

Deelname aan de kerkradio neemt af. Hoewel dit niet in de bedoeling ligt, is het niet 
onmogelijk dat de Diaconie op enig moment zal stoppen met de kerkradio.  

2) De gemeente Oude Kerk is klaar om de kerkradio volledig te vervangen door KerkTV als 
dat nodig zou blijken te zijn. Een aantal mensen kijkt en luistert al via KerkTV. 

3) Vooralsnog blijven Kerkradio via de Diaconie en KerkTV via internet naast elkaar 
bestaan. 
 

13   RENTMEESTERLIJK BEHEER 
 
Volgens de kerkorde is aan de ouderlingen-kerkrentmeesters het beheer van de stoffelijke 
en financiële middelen van de wijkgemeente toevertrouwd. Binnen de PGS wordt dit beheer 
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centraal uitgevoerd door het College van kerkrentmeesters, waarvan 1 van onze 
wijkkerkenrentmeesters deel uitmaakt. 
 
13.1 Aandachtspunten/ Aktiepunten 

1) Het gebouw Oude Kerk te Scheveningen als kerk voor de (zondagse) eredienst en 
andere kerkelijke bijeenkomsten behouden. 

2) Geldwerving in de wijkgemeente: 
- voldoende lopers voor de Actie Kerkbalans 
- het stimuleren van de gemeenteleden om meer bij te dragen 
- het stimuleren van schenkingen en nalatenschap aan de kerk 

3) Het vergroten van de verhuuropbrengst van de kerk en de nevenruimten (zie ook 
hoofdstuk 14 Exploitatie OK). 

4) Als wijkkerkrentmeester de werkgeversrol t.a.v. kosteres en organist behartigen met 
regelmatige functionerings-/beoordelingsgesprekken. 

5) Het onderhoud van het kerkgebouw van buiten en van binnen. 
6) De ledenregistratie OK wordt door het Kerkelijk bureau van de PGS gedaan. 
7) De opbrengsten van kerkbalans, collecten en giften inzichtelijk houden. 

 

14   EXPLOITATIE OUDE KERK 
 
14.1 Uitgangspunt 
Alleen de Oudtestamentische tempel in Jeruzalem was een ‘heilig’ gebouw. Vanaf 
Pinksteren geldt de gemeente zelf als Gods tempel (bv 1 Kor. 6).  
Omdat in de Oude Kerk al eeuwenlang van voor de Reformatie kerkdienst wordt gehouden, 
willen wij dit historische gebouw voor de eredienst behouden. 
 
14.2 Huidige situatie 
In 2014 heeft de kerkenraad OK besloten om de Oude Kerk breder te exploiteren. Het gaat 
echter niet om die exploitatie op zich. Het doel is: de exploitatiewinst gebruiken voor het in 
stand houden van de wijkgemeente OK met een eigen identiteit in deze kerk en met een 
eigen predikant. Want alle extra inkomsten uit verhuur komen ten goede van de eigen 
wijkgemeente OK. 
 
Randvoorwaarden bij de verhuur van de Oude Kerk. 
In het algemeen geldt dat de georganiseerde activiteiten: 
a) de vastgestelde zondagse erediensten en de rouw- en trouwdiensten niet mogen 

hinderen 
b) niet in strijd mogen zijn met het christelijk geloof en christelijke normen en waarden 
c) niet aanstoot gevend of (geluids-)overlast gevend mogen zijn 
Tevens geldt dat de Cie. Expl. OK c.q. de kerkrentmeester te allen tijde aanvragen voor 
verhuur kan weigeren, zonder opgave van redenen. 
 
De Oude Kerk is te huur voor: 

− Rouw- en trouwdiensten. 

− Vergaderingen van bedrijven en instellingen. 

− Congressen, lezingen en presentaties van bedrijven, verenigingen en politieke partijen. 

− Muzikale uitvoeringen en repetities. 

− Opnames voor muziek en/of film. 

− Tentoonstellingen (bv kunst of informatief). 

− Recepties en diners van particulieren, bedrijven en instellingen. 

− Verkopingen, verkooppresentaties en beurzen. 

 
14.3 Fonds OKS  
Er is een fonds Oude Kerk Sterk om zaken te kunnen betalen die niet via het 
onderhoudsfonds gedaan worden. Het woord “zaken” mag heel ruim worden opgevat als het 
maar aan het gebouw van de OK ten goede komt.  
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Geplande uitgaven worden door de kerkrentmeester van de Oude Kerk bij het College van 
kerkrentmeesters gemeld, dat de beoogde uitgave toetst aan deze doelstelling. 
Het CvK verzoekt de OK een grote uitgave uit het Fonds Oude Kerk Sterk ruim van te voren 
bij het CvK te melden, zodat de penningmeester tijdig geld kan vrijmaken en reserveren. 
 
14.4 Aandachtspunten/ Aktiepunten 
1) Verhuur op zondag buiten kerktijd wordt soms gevraagd door een huurder. Dit kan bij 

wijze van uitzondering toegestaan worden afhankelijk van het doel van de verhuur. 
2) Voor investeringen in de OK kunnen wij vrij beschikken over het saldo van het Fonds 

OKS (minus reeds aangegane verplichtingen). Een voorstel daartoe moet wel door het 
College van kerkrentmeesters (CvK) gefiatteerd worden.  

3) (Half-)jaarlijks overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Fonds OKS. 
 
 

15   COMMUNICATIE 
 
15.1 Uitgangspunt 
Samen gemeente zijn en alle kerkenwerk is gediend met een heldere en aansprekende 
communicatie, naar binnen en naar buiten toe. 
 
15.2 Huidige situatie 
a. Elke week verschijnt er een nieuwsbrief “Rondom de Oude Kerk” met actuele informatie 

en ‘wel en wee’ in de gemeente (ten dienste van het meeleven met elkaar en de 
voorbede). De Commissie nieuwsbrief coördineert dat. 

b. De predikant en/of een ambtsdrager schrijft/schrijven een wijkbericht in het kerkblad van 
de PGS, dat om de twee weken verschijnt. 

c. Er is een website van de gemeente (www.oudekerkscheveningen.nl). De Commissie 
website coördineert dat. Op de website wordt een agenda met actuele zaken 
bijgehouden. 

d. Het preekrooster OK wordt gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad, Kerk in Den 
Haag, de Scheveningse Courant en andere huis-aan-huisbladen. 

e. Bijzondere gebeurtenissen of acties als de Bazar worden gepubliceerd via de hierboven  
genoemde media en door middel van posters op publiciteitsborden (o.a. in winkels) en 
ramen. Ook zullen deze voor de kerkdiensten op de beeldschermen in de kerk bekend 
worden gemaakt. 

 
15.3 Aandachtspunten/ Aktiepunten 
1) Via de website worden kerkdiensten uitgezonden, life en/of achteraf met of zonder 

camerabeelden. Ook andere bijeenkomsten in de Oude Kerk kunnen in overleg met 
betrokkenen worden uitgezonden. 

2) Voorzichtig zijn met pastoraal gevoelige informatie of NAW gegevens, zie ook bij 
hoofdstuk 05.5 Privacy. 

 

http://www.oudekerkscheveningen.nl/

