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TOEKOMSTVISIE OUDE KERK SCHEVENINGEN 2022 – 2030 
 

De wijkgemeente Oude Kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Scheveningen en 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 gemeenteavonden en -middagen in 2016, 2018 en 2021, 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. 

De erediensten in de Oude Kerk zijn als regel op zondagochtend. Themadiensten in de middag zijn 

mogelijk. 

Met de aangepaste inrichting, de vlakke vloer van de Oude Kerk en de multimedia is het gebouw 

Oude Kerk goed te verhuren. 

Daartoe is op verzoek van de OK door PGS/CvK een contract gesloten met een commerciële 

verhuurder, de  heer David van Kruiselbergen. 

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, tot 2030 gegarandeerd door de 

Wijkvereniging Rehoboth – de wijkvereniging zal, indien de jaarrekening niet sluitend is met behulp 

van de opbrengsten vanuit de gemeente en vanuit de verhuur, de komende jaren financieel  

bijspringen. 

Gezien het jaarlijks met 2 tot 3 procent teruglopend ledenaantal, zowel bij de Oude Kerk als bij de 

overige wijkgemeenten van de PGS, zal samenwerking van wijkgemeenten op den duur 

onontkoombaar zijn, ook al om voldoende bestuurskracht te behouden. Er zal steeds meer sprake zijn 

van een overcapaciteit aan gebouwen. 

De wijkgemeente Oude Kerk staat open voor samenwerking met andere (wijk)gemeenten.  

De Oude Kerk zal een predikant voor 0,5 fte. beroepen. 

In verband met de verwachte voortgang van de daling van het aantal gemeenteleden zal dit een min 

of meer getermineerd beroep zijn.  
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