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Herkenbaar en Present – Visiedocument Protestantse Kerk Den Haag 
Visiedocument van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) 2021-2025 

Januari 2022 (definitief vast te stellen in juni 2022) 

 

 

Inleiding 
De Protestantse Kerk Den Haag wil ook de komende jaren herkenbaar present zijn in Den Haag. In dit 

visiedocument  actualiseren we ‘Herkenbaar en Present’, de beleidsvisie voor 2017-2020.  

Onze diaconale presentie is verwoord in de beleidsvoornemens van het College van Diakenen 

Protestantse Diaconie Den Haag – Beleidsplan 2021-2023 en in Een stad van vrede en recht – 

Beleidsplan 2019-2023 van STEK, onze diaconale en missionaire uitvoeringsorganisatie.   

 

We zien onder ogen dat onze kerk verkeert in een situatie van krimp. De structurele inkomsten 

blijven achter bij de uitgaven. Misschien nog wel belangrijker is dat ook de beschikbare menskracht 

afneemt. Mede op basis van deze beleidsvisie komen we in het komende decennium voor 

ingrijpende keuzes te staan. Deze keuzes raken aan de solidariteit tussen de diverse kerkplekken. 

Bovenal vragen deze keuzes om leiderschap, van de Algemene Kerkenraad en van de beide Colleges.  

In deze beleidsvisie leggen we de basis voor de besluiten die we de komende jaren zullen nemen.  

We presenteren ’Herkenbaar en Present 2021-2025’ aan de ambtsdragers, vrijwilligers, 

gemeenteleden en professionals in onze kerk. Anderen zijn van harte uitgenodigd mee te lezen en 

mee te denken. De beleidsvisie geeft een kijk op wat ons bezighoudt en is een uitnodiging om met 

ons mee te werken. Daarover gaan we graag het gesprek aan. 

 

David Renkema 

Voorzitter Algemene Kerkenraad 

Protestantse Kerk Den Haag 

 

Wie zijn we?  
Als plaatselijke organisatie hebben we ruim 12.000 leden. De Protestantse Kerk Den Haag kent 9 

wijkgemeenten, met in totaal 11 kerken. We kennen ook 4 buurt-en-kerkhuizen en 5 

pioniersplekken. We hebben dienstverbanden met 11 predikanten, 4 pioniers en 22 kerkelijk 

werkers, kerkmusici, kosters en ondersteunende medewerkers. We kennen meer dan 1.000 

vrijwilligers. De uitvoeringsorganisatie STEK heeft bijna 50 medewerkers in dienst.  

 

• We zijn christenen: we geloven in God, in het geschenk van zijn Zoon Jezus Christus en in de 

leiding van de Heilige Geest. We lezen de Bijbel, we zingen en bidden, we proberen in deze tijd 

en op deze plaats Jezus Christus na te volgen;  

• We zijn dienstbaar aan kwetsbare, bewogen en strijdbare mensen in onze stad; 

• We doen dit als Protestantse Kerk Den Haag via wijkgemeenten, STEK, buurt- en 

doelgroepgerichte inzet en stadsbrede activiteiten; 

• We werken In de regio Den Haag samen met andere protestantse gemeenten en andere 

kerkgenootschappen in o.a. de Haagse Gemeenschap van Kerken, het Missionair Platform Den 

Haag en het Aandachtscentrum;  
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• We maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en zijn via de landelijke kerk 

verbonden met vele interkerkelijke verbanden, in Nederland en daarbuiten.  

 

Wat kenmerkt onze Haagse context? 

• Een grote groeiende stad met circa 550.000 inwoners; 

• Vergaande segregatie langs de lijnen van welvaart, opleiding, etniciteit, religieuze en 

levensbeschouwelijke affiniteit en politieke voorkeur; 

• Bewoners die op allerlei wijzen streven naar erkenning, zingeving en samenleven;  

• Een grote verscheidenheid aan christelijke kerken; 

• Diverse gemeenschappen van moslims, hindoes, joden en anders gelovigen; 

• De aanwezigheid van regering, Staten Generaal, de Raad van State en ministeries; 

• Een internationale stad van Vrede en Recht, inclusief een brede politieke en diplomatieke 

presentie; 

• Een ruim aanbod van cultuur en onderwijs; 

• Zee, een rijk duinlandschap, diverse stadsparken en vele volkstuintjes; 

• Een reële dreiging van klimaatverstoring en verschralende biodiversiteit. 

 

Waar kijken we naar uit als Protestantse Kerk?  
• We leven vanuit een hartstochtelijk verlangen naar gerechtigheid, vrede en heelheid (‘Koninkrijk 

van God’); 

• We streven er naar om zichtbaar present te zijn als kerkelijke gemeenschap: dat mensen iets 

ervaren van ons geloof, onze bezieling en onze inzet voor gerechtigheid en barmhartigheid;  

• We hopen dat mensen worden aangetrokken om, verbonden met onze geloofsgemeenschappen, 

mee te doen. 

 

Wat bepaalt ons doen en laten?  

• We leven vanuit de verwachting van het komende Koninkrijk van God dat zichtbaar is geworden 

in Jezus Christus. We geloven dat God ons leven draagt en de Schepping vasthoudt. Dat helpt ons 

oog te krijgen voor de rijkdom van de Schepping. In Gods ogen zijn alle mensen waardevol. Dat 

geeft ons vertrouwen om te leven;  

• Wij geloven in een levende God die ons ook nu en ook in het leven van alledag inspireert en nabij 

is. Gods Geest maakt ons creatief, laat ons zien hoe zijn Koninkrijk gestalte krijgt en inspireert ons 

mee te gaan in de beweging van het Koninkrijk; 

• We werken vanuit vertrouwen in elkaar, in de wereld, in de toekomst en in onszelf, wetend dat 

dit vertrouwen oefening en bevestiging vraagt; 

• We beseffen dat we creativiteit nodig hebben om los te komen van oude reactiepatronen en om 

te communiceren met mensen en groepen die we niet gemakkelijk bereiken;  

• We streven naar betrouwbaarheid bij het present zijn in de maatschappij en bij het nemen van 

interne beslissingen; 

• We weten dat we als geloofsgemeenschap een rijke verscheidenheid herbergen naar 

geloofsbeleving, levensstijl en opvattingen. 
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Wat staat ons voor ogen om te doen? 
We willen onze verwachting realiseren op drie gebieden:  

• geloofsvorming en zingeving (vieren, leren en bezinnen);  

• diaconaal present zijn in de samenleving als teken van Gods liefde voor mensen (delen, dienen, 

durven en doen); 

• herkenbare presentie in de hele stad Den Haag (getuigen in woord en daad).  

 

Waar liggen de uitdagingen?  

• We zien nog maar weinig jongeren bij onze activiteiten. We dreigen de aansluiting met de 

leefwerelden van jeugd en jongeren te verliezen. We willen leren van de ervaringen van 

wijkgemeenten, pioniersplekken, het studentenpastoraat (Haastu) en StekJong; 

• We onderkennen ten volle dat we antwoorden dienen te vinden op de negatieve exploitatiesaldi 

van de meeste wijkgemeenten en de kerk als geheel; het beheerst interen op de reserves is 

tijdelijk mogelijk maar biedt geen structurele oplossing; 

• We onderkennen ook dat het steeds moeilijker wordt om enerzijds mensen te vinden die als 

(onbetaalde) ambts- en taakdragers leiding kunnen en willen geven en anderzijds de 

professionele formatie te financieren; 

• We streven naar nieuwe vormen van solidariteit tussen de diverse kerkplekken, zowel in termen 

van het delen van ervaringen als in termen van delen van ambts- en taakdragers, financiële 

middelen en gebouwen;  

• We realiseren ons dat het ten tijde van krimp nauw luistert om te bepalen waar (stadsdelen), 

voor wie (doelgroepen) en hoe we als Protestantse Kerk Den Haag present kunnen en willen zijn. 

Dit vraagt om beleidskeuzes, zowel met betrekking tot samenwerking met anderen als met 

betrekking tot kerkplekken, de inzet van oude en nieuwe media, de predikantsformatie en de 

overige personeelsformatie.  

 

Hoe gaan we om met de geschetste uitdagingen? 
• We bieden de komende vier jaren ruimte voor de organische verandering van een gemeente met 

enkele wijkgemeenten naar een gemeente als een mozaïek van kerkplekken. Deze kerkplekken 

kunnen het karakter hebben van onder andere wijkgemeenten, pioniersplekken, huisgemeenten 

en buurt-en-kerkhuizen; 

• De toekomstbestendigheid van de kerkplekken – inclusief wijkgemeenten – zal via 

meerjarenbegrotingen en een vitaliteitsscan periodiek gepeild worden. De uitkomst kan zijn dat 

minder zware en dure vormen van presentie de voorkeur krijgen (‘snoeien’). Een andere 

mogelijke uitkomst is een beroep op het in te stellen Fonds voor Solidariteit en Vernieuwing; 

• We hebben een schat aan ervaring in het ondersteunen van de meest kwetsbare mensen in onze 

samenleving. Hierin zien we een belangrijke taak, waar we met name via de Diaconie en STEK en 

in samenwerking met anderen veel hopen te betekenen;  

• We intensiveren de samenwerking met de Haagse Gemeenschap van Kerken en met de 

migranten- en internationale kerken via o.a. Missionair Platform Den Haag en de HUB Geloof in 

Den Haag; 

• We herijken het communicatiebeleid vanuit de ervaring dat interesse in en betrokkenheid bij het 

christelijk geloof zich niet meer vanzelfsprekend uit in de deelname aan reële kerkelijke 

activiteiten, maar ook in de overtuiging dat onder mensen een grote behoefte leeft aan zingeving 
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Colofon 
Protestantse Kerk Den Haag 

 

Bezoekadres: 

Protestantse Kerk Den Haag 

Parkstraat 32 

2514 JK  Den Haag 

 

Telefoon:  070 3858707 

E-mail:  info@pkn-denhaag.nl 

Website:  https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/  

 

Op de website vindt u de contactgegevens van de wijkgemeenten en organisaties die onder de 

Protestantse Kerk Den Haag vallen.  

 

Ontwerp:   

Druk:  

Foto´s:  

 

Juni 2022  
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