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Profielschets  gemeente (voor de adviesaanvraag) 
 

Naam gemeente: 
 

Protestantse Gemeente te Scheveningen  
Wijkgemeente Oude Kerk 
 

Vestigingsplaats: 
 

Keizerstraat 8, 
2584 BJ Den Haag 
 

 
Kerkelijke gemeente 
 

Kenmerken van de gemeente 
bv: plattelandsgemeente, dorpsgemeente, moderne 
stadsgemeente, wijkgemeente  

Vroeger was Scheveningen rondom de Oude 
kerk een vissersdorp. Inmiddels is het tussen 
enerzijds de haven en anderzijds de badplaats 
een stadsdeel van Den Haag. 
 

Kleur/ligging 
bv: Midden Orthodox, Gereformeerde Bond, Vrijzinnig 
Evangelisch, Confessioneel etc. 

Behoudend confessioneel 

Gemeenteleden: 
bv: aantal leden, actief,  jong, veel/weinig kerkbezoekers, 
ontwikkeling in aantal leden 

Leden: 681, waarvan 230 belijdend lid (per 
ultimo 2021) 
Ca. 100 kerkgangers 
Gemeente met ruim aantal ouderen 

Accenten 
bv: diaconaal, liturgisch, missionair, pluriform 

 

 

Korte weergave van visie en missie (maximaal 50 woorden!) 

 
Onze visie: de gemeente als Gods huisgezin. In dit beeld valt de nadruk op de relatie: de band aan 
God en de band als christenen aan elkaar. 
Onze roeping: - mensen te winnen voor Christus  
                        - een zegen te zijn voor onze omgeving 
 

 

Omvang werktijd predikant 50% 
 

Aantal werkzame 
predikanten/kerkelijk werkers: 

Geen andere 

Pastorie aanwezig ja/nee Nee 
 

Bijbelvertaling (SV/NBG/NBV etc.) Doorgaans de HSV, bij gelegenheid andere vertaling 

Welke liedbundels (LvdK/Gezangen voor 

liturgie/Tussentijds etc.) 
De oude Psalmberijming en de Gezangen uit de 
Hervormde bundel 1938 met aanvullende liederen uit de 
andere bundels 
 

Wijze viering avondmaal 
(met/zonder kinderen, alleen  belijdende leden) 

Bij voorkeur wordt het H.A. aan de Tafel gevierd. 
Er ligt een verband tussen het H.A. en Belijdenis doen. 

 
Burgerlijke gemeente 
 

Bereikbaarheid/Voorzieningen 
(onderwijs, openbaar vervoer, culturele 
voorzieningen) 

Wonen in de stad Den Haag betekent, dat allerlei 
voorzieningen ruimschoots aanwezig zijn. 

Eventuele verdere bijzonderheden: 
Er is iedere zondag een eredienst in de 
ochtend, alsmede op Eerste Kerstdag – 
op Oudejaarsdag in de avond. 
Nieuwjaarsdag wordt gezamenlijk met de 
andere wijkgemeenten van de PGS 
gevierd. 

Het aantal wijkgemeenteleden vermindert van jaar tot 
jaar met 2 tot 3 procent. 
Daaruit volgt dat de gemeente over 10 jaar aanzienlijk 
kleiner zal zijn. 
Mogelijk is er tegen die tijd samenwerking of 
samengaan met een andere gemeente. 
 

 


