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1. Inleiding 
 
Dit is het eerste beleidsplan van de Algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 
Scheveningen (PGS). De Protestantse Gemeente te Scheveningen is eind 2013 door een fusie tot 
stand gekomen als voortzetting van de Hervormde Gemeente te Scheveningen en de Gereformeerde 
Kerk te Scheveningen. 
 
Dit beleidsplan is opgesteld om te bouwen aan de gemeente van Jezus Christus, voortbouwend op het 
fundament dat Hij heeft gelegd (1 Korinthe 3:10). Het beschrijft ons baken waarop wij voor de jaren 
2014 tot en met 2018 onze koers kunnen bepalen. 
 
Het beleidsplan bevat de visie en missie van de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Om onze 
visie te realiseren hebben wij thema’s en keuzes gemaakt en  nadere doelstellingen 
geformuleerd. Deze doelstellingen willen wij realiseren door onze beschreven strategie te volgen. Wij 
beschrijven welke afspraken wij hebben gemaakt en welke middelen en maatregelen ons ter 
beschikking staan om onze doelstellingen te realiseren. Om vast te stellen of doelstellingen zijn 
gerealiseerd en of wij op koers liggen is onze informatiebehoefte vastgelegd. Dit beleidsplan 
betreft de periode 2014 tot en met 2018. De visie strekt verder en uiterlijk vanaf 2018 vraagt dit 
beleidsplan om heroverweging en aanvulling. 
 
 
 

2. Visie 
 
Met de visie wordt een ambitieus beeld aangegeven van wat je wilt zijn. 
 
De visie betreft het punt op de horizon, waar wij naar toe willen: de gewenste  situatie Het is als een 
baken op zee, bepalend voor de koers die wij willen varen.  
 
Onze visie is: De Protestantse kerk op Scheveningen: vanuit haar eenheid, zichtbaar in 
verscheidenheid. 
 
 
 

3. Missie 
 
Met de missie wordt de identiteit aangegeven (wie je bent). 
 
Onze missie is God en elkaar te ontmoeten en samen te getuigen, te vieren, te leren, te dienen, 
geleid door Zijn Woord en tot opbouw van Zijn gemeente. 
 
Wij zijn, als Protestantse Gemeente te Scheveningen, onderdeel van de ene heilige algemene 
Christelijke kerk.  
Wij delen in de aan Israël geschonken verwachting, die zich uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk 
Gods.  
Wij leven uit Gods genade in Jezus Christus en vervullen de opdracht van de Heer om het Woord te 
horen en te verkondigen.  
Wij zien de Heilige Schrift en geloofsbelijdenis als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging 
en dienst, en belijden de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
Ontmoeten: De gemeente is een plaats voor de ontmoeting van God en elkaar. Geloven in God 
kunnen we niet zonder de ander, geloven doen we met elkaar. Met elkaar vormen we een 
gemeenschap. 
 
Vieren betreft de erediensten, waarin wij elkaar ontmoeten. Wij vieren met elkaar de sacramenten 
van de doop en het Heilig Avondmaal. Vieren gaat samen met het tonen van dankbaarheid aan God. 
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Leren richt zich op het onderwijzen en het verkrijgen van kennis.  Het is goed om te weten wat Hij 
van ons vraagt. Daarvoor is een continue leerproces nodig: leren over en vanuit de bijbel, leren vanuit 
de traditie, en leren van elkaar. 
 
Dienen is behulpzaam zijn, voor elkaar klaar staan en onze gaven gebruiken. Dienen heeft gevolgen 
voor de omgang met elkaar binnen de gemeente en voor onze omgang met de samenleving en hen 
die geen helper hebben. 
 
Getuigen is uitkomen voor het geloof. De gemeente heeft een taak in het uitdragen van het geloof 
naar anderen. Een missionaire gemeente maakt daar op een actieve wijze werk van.  
 
 
 

4. Thema’s & keuzes 
 
De Algemene Kerkenraad kiest er voor om in deze beleidsperiode zich te richten op drie thema’s 
 

• Profilering en positionering als Protestantse Kerk op Scheveningen 
• Wijkgemeenten stimuleren om 

o Naar buiten te treden, zowel binnen de PGS als buiten de PGS; 
o Nieuwe doelgroepen te bereiken én contacten met bekende doelgroepen te 

hernieuwen; 
• Interne organisatie bezien en (her)inrichten 

 
De keuzes worden afzonderlijk beschreven, maar versterken elkaar ook onderling. 
 
 
 

5. Doelstellingen 
 
De doelstellingen in dit beleidsplan richten zich op de jaren 2014 t/m 2018. De doelstellingen zijn 
geformuleerd en onderverdeeld naar de drie thema’s. In de loop van de tijd dienen de doelstellingen 
voor de jaren vanaf 2018 opnieuw te worden geformuleerd. 
 
Profilering door naar buiten treden met een duidelijke positionering van de Protestantse 
kerk op Scheveningen 
 
2015 

• Meerjarenbeleidsplan opstellen en goedkeuren; 
• Begeleiding en facilitering gezamenlijke avonddiensten; 
• Communicatiebeleid opstellen gericht op 

o Neerzetten van herkenbaar imago  
o Professionalisering van het webportal  www.kerkopscheveningen.nl 
o Vernieuwen en digitaal beschikbaar stellen van de Kerkbode  
o Vernieuwen en digitaal beschikbaar stellen van de Gemeentegids (jaarboekje); 

• Initiëren van een gezamenlijke activiteit en/of project van alle Kerken op Scheveningen met 
een maatschappelijk, diaconaal en/of sociaal karakter; 

2016 
• Organiseren van een verbindende activiteit en/of project van alle Kerken op Scheveningen 

met een maatschappelijk, diaconaal en/of sociaal karakter; 
2018 

• Evalueren of de doelstellingen in 2014 t/m 2018 zijn gehaald en nieuwe doelstellingen 
formuleren; 
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Wijkgemeentes stimuleren naar buiten te treden en nieuwe doelgroepen te bereiken én 
verbinden 
2015 

• Drie jeugdbeleidsplannen of één Scheveningen breed jeugdbeleidsplan ontvangen (t.b.v. 
vernieuwingsimpulsen) en bespreken met de wijkgemeenten; 

• Initiatief nemen en komen tot een fonds  (bijv. stimuleringsfonds) om doelstellingen uit de 
jeugdbeleidsplannen en vernieuwing te realiseren; 

2016 
• X ideeën uit de beleidsplannen mogelijk maken door stimuleringsfonds; 
• Plaatselijk/lokaal projecten organiseren of ondersteunen met een maatschappelijk/diaconaal 

karakter 
2018 

• Evalueren of de doelstellingen in 2014 t/m 2018 zijn gehaald en nieuwe doelstellingen 
formuleren; 

 
Interne organisatie  
 

• Initiëren van het realiseren van de drie doelstellingen in het fusiebesluit, te weten; 
o Vorming van drie  wijkgemeenten, Scheveningen Noord, Centrum en Zuid.  
o Aanvaarding van het beleidsuitgangspunt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 oktober 

2018 een begroting/exploitatierekening, met een batig saldo; 
o De wijkverenigingen onder beheer te brengen bij de CvK, waarbij er transparantie is 

t.a.v. goederen, bezittingen en financiën; 
 
2015 

• De stichting en wijkverenigingen stellen jaarlijks binnen de termijn in de 
statuten/regelementen bepaald de jaarrekening op; (CVK) 

• De wijkgemeenten stellen op initiatief en met hulp van het CvK een deelbegroting op; (CvK) 
• De AK vraagt aan de besturen van de stichtingen en wijkverenigingen om aan te tonen dat de 

bestuurs- en organisatiestructuur (o.a. inrichting bestuur, raad van toezicht, kascommissie, 
periodieke vergaderingen, regelmatige opstelling begroting) van de stichtingen en 
wijkverenigingen in overeenstemming is met haar eigen statuten en/of reglementen. 

2016 
• De wijkgemeenten Oude Kerk en Bethelkerk doen een voorstel omtrent de plaats van viering; 
• De AK verzoekt de wijkgemeenten op welke wijze zij hun deelbegroting op orde gaan brengen 

(indien van toepassing); (CvK) 
• De wijkverenigingen worden onder beheer gebracht bij de CvK, waarbij er transparantie is 

t.a.v. goederen, bezittingen en financiën; 
2018 

• De begroting van de AK en de deelbegrotingen van de wijkgemeenten zijn sluitend of hebben 
een positief resultaat; 

• De wijkgemeenten Oude Kerk en Bethelkerk zijn één wijkgemeente; 
• Evalueren of de doelstellingen in 2014 t/m 2018 zijn gehaald en nieuwe doelstellingen 

formuleren; 
 
 
 

6. Strategie 
 
Met de strategie wordt aangegeven: de manier waarop we met mensen en middelen ons doel willen 
bereiken. 
 
De rol van de Algemene Kerkenraad is vastgesteld in de kerkorde en zal zich in eerste instantie richten 
op het treffen van voorzieningen t.b.v.de eenheid van de gemeente in haar geheel, waaronder het 
overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de wijkgemeenten als 
onderdeel van het geheel van de gemeente. 
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De Algemene Kerkenraad zal stimulerend naar de wijkgemeenten optreden en  zal daarenboven 
beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de wijkgemeenten. De Algemene Kerkenraad zal 
gevraagd en/of ongevraagd adviseren in diaconale aangelegenheden en/of andere zaken die direct 
voortvloeien uit hun door de kerkorde gegeven verantwoordelijkheden. 
 
De AK organiseert en komt samen in een heisessie als Algemene Kerkenraad ter bespreking van het 
beleidsplan en de uitvoering daarvan. 
 
De AK gaat naar het CvK en CvD voor nadere afstemming (met name met betrekking tot de financiën) 
van de te realiseren plannen. 
 
De AK monitort tussentijds (jaarlijks) de beleidsuitvoering en stuurt, indien nodig, jaarlijks bij. 
 
 
 

7. Afspraken  
 
Binnen de Protestantse Gemeente te Scheveningen gelden er verschillende afspraken. Deze afspraken 
liggen vast in de Kerkorde, de plaatselijke regelingen en het concessiemodel. 
 
In de bijlage zijn de relevante passages uit de Kerkorde, de plaatselijke regelingen en het 
concessiemodel opgenomen. 
 
 
 

8. Middelen & maatregelen 
 
De financiële positie en de beschikbare middelen van de Protestantse Gemeente te Scheveningen zijn 
zichtbaar in de begroting en de jaarrekening. In het concessiemodel zijn de maatregelen nader 
uitgewerkt voor de periode 2014 t/m 2018. 
 
 
 

9. Informatiebehoefte 
 
Om het beleid uit te kunnen voeren en te monitoren is het van belang dat de Algemene Kerkenraad 
informatie krijgt om beslissingen te kunnen nemen. In dat kader heeft de AK minimaal de volgende 
informatiebehoefte: 

• Meerjarenbeleidsplan AK  
• Meerjarenbeleidsplannen per wijkgemeente 
• Jaarrekening PGS 
• Jaarrekeningen van de wijkverenigingen en fondsen 
• Deelbegrotingen per wijkgemeente 
• Overzicht van het aantal leden (doop-, belijdende leden, geperforeerde leden) 

 
 
 
 
 

Bijlagen 
- Bijlage 1: Kerkorde, ordinantie 4-9-4 
- Bijlage 2: Plaatselijke regeling 
- Bijlage 3: Concessiemodel (AK 140930-1) 


