Vele zielen, één gemeente:
met een luthers hart
Beleidsplan 2017-2020

Evangelisch-Lutherse Gemeente ’s-Gravenhage

Vastgesteld op 6 november 2017

Inhoudsopgave

Voorwoord .........................................................................................................................................3
1.

Gemeenteprofiel: het Luthers hart in het midden .....................................................................4
Komen tot een mindmap ..........................................................................................................4
Het Luthers hart in het midden – de mindmap verklaard...........................................................4

2.

Kerndoelen voor 2017-2020 ......................................................................................................5
A. De ELG benadert actief bekende en onbekende 30-67 jarigen om hun behoeften te peilen en
op basis hiervan activiteiten te ontplooien en te handhaven binnen vieren, leren, dienen en
ontmoeten. ...............................................................................................................................6
B. De ELG organiseert en ontwikkelt activiteiten door de week heen afgestemd op de
behoeften van diverse (leeftijds-) groepen. ...............................................................................7
C. De ELG realiseert ieder jaar een toename van 25% meer aan externe inkomsten. .................8
D.De ELG stemt verwachtingen aangaande taak- en functieomschrijvingen van de
medewerkers en functionarissen af en toetst deze periodiek [goed werkgeverschap]. ..............9
E. De ELG zorgt goed voor haar vrijwilligers door periodiek vraag (vrijwilligerswerk) en aanbod
(kwaliteiten van de vrijwilligers) te evalueren en past dit zo nodig aan door heldere
taakbeschrijvingen en actief werven van passende vrijwilligers. ................................................9
F. De ELG weet welke specifieke aspecten van de Lutherse identiteit actueel zijn en draagt deze
actief uit aan de eigen gemeenteleden en naar buiten. ........................................................... 10
G.De ELG maakt bewust keuzes voor haar samenwerkingspartners in binnen- en buitenland om
identiteit en werkzaamheden te (ver)delen en zo van elkaar te leren. ..................................... 11

3.

Voortgang bewaken (borging kerndoelen) .............................................................................. 13

4.

Enkele cijfers........................................................................................................................... 15

Bijlage 1: mindmap ........................................................................................................................... 16

Beleidsplan Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag 2017-2020

2

Voorwoord
De kerkenraad heeft eind 2016 een werkgroep in het leven geroepen met als doel het nieuwe
beleidsplan voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag (ELG) te schrijven. De werkgroep
bestond uit zowel kerkenraadsleden als gemeenteleden.
De werkgroep koos voor het werken met een zogenaamde mindmap. Op slechts een enkele pagina
moest de visie voor de komende jaren duidelijk gemaakt kunnen worden. Deze mindmap is
gebaseerd op eerdere beleidsplannen (aan een goed beleid hoeven we niet veel te veranderen),
maar ook op de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ van de Protestantse Kerk in
Nederland.
Het beleidsplan werd op zondag 25 juni 2017 (gemeentevergadering) in de conceptvorm besproken
om zo gemeenteleden in de gelegenheid te stellen actief een inbreng te leveren. De kerkenraad
heeft het document vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering van 6 november 2017.
Dit beleidsplan is tot stand gekomen op het moment dat de verkenning van een fusie met de
Evangelisch-Lutherse gemeente Leiden (wellicht per 2018) plaatsvond, maar deze verkennende
gesprekken hebben nog geen invloed gehad op dit beleidsplan.

Ida Baaima
Ewald Grund
Mascha de Haan
Loes Klijn
Hans Koopman
Martin de Zeeuw
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1. Gemeenteprofiel: het Luthers hart in het midden
Komen tot een mindmap
De werkgroep beleidsplan had een duidelijk plan
voor ogen: het komende beleidsplan zou op één A4
moeten passen. Een helder zicht op waar de ELG
zich in de komende vier jaar mee bezig houdt. In
een tweetal sessies beschreef de werkgroep op
grote, papieren tafelkleden de verbanden tussen
het kloppend hart en dat wat daarmee
samenhangt. Zij gebruikte hiervoor:
▪ Het beleidsplan 2012-2016;
▪ Het visiestuk PKN 2025 (Kerk 2025: Waar een
Woord is, is een weg’);
▪ De samenwerkingsovereenkomst PGG;
▪ De nota binnenstadskerken;
▪ De meerjarenbegroting en
▪ Input van gemeenteleden.
Deze mindmap is vervolgens besproken in een kerkenraadsvergadering. Op verzoek van de
werkgroep beleidsplan is in een aparte beleidsbijeenkomst met de kerkenraad verdieping
aangebracht op de kerndoelen.

Het Luthers hart in het midden – de mindmap verklaard
In het centrum, het hart van de mindmap staat het kloppend hart van de ELG. Onze
doelstellingen voor de komende periode richten zich allemaal op dat wat nodig is om kerk te zijn en
te blijven met elkaar. De buitenste ring van het diagram geeft de hoofdelementen van de huidige
situatie weer, variërende van identiteit tot vrijwilligers, samenwerking tot activiteiten en
communicatie, en van financiën tot aan betaalde medewerkers.
In de voor ons liggende periode richt de ELG zich op de voorwaarden die het ons mogelijk maken
door te gaan met ‘het kloppend hart’, het gemeente zijn. Aangezien we met een kleine groep
actieven zijn, moeten we ons richten op dat wat essentieel is voor het kerk zijn, en het voortbestaan
daarvan. De ELG maakt duidelijke beleidskeuzes en focust: de kerndoelen zoals beschreven in
hoofdstuk 2.
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2. Kerndoelen voor 2017-2020
De zeven kerndoelen zijn gegroepeerd rondom het ‘kloppend hart’ van de gemeente. Alle doelen zijn
even belangrijk. Onder ieder kerndoel zijn de richtingen en aandachtspunten voor de komende
periode beschreven. Ieder kerndoel draag bij aan het reeds in het vorig beleidsplan beschreven
profiel:
‘de ELG van Den Haag wil een blijvende lutherse kern zijn in Den Haag en omstreken
en heeft twee belangrijke functies, namelijk als thuisbasis en als uitvalsbasis’.
Met nadruk geven we aan, dat de genoemde kerndoelen behapbaar moeten zijn, dat wil zeggen
uitvoerbaar met de beschikbare menskracht, energie en enthousiasme. We sluiten eerder aan bij
waar onze kracht en energie ligt, dan dat we grote, nieuwe activiteiten opzetten.
De begrippen vieren, leren, dienen en ontmoeten komen uit het vorige beleidsplan en gelden nog
steeds als uitgangspunt voor alle doelgroepen.
Vieren

Leren

Dienen

Ontmoeten

De kerk als
thuisbasis

Op vaste
momenten is er
een lutherse
viering.

Gemeenteleden
kunnen de
lutherse
achtergronden
uitleggen.

We zien naar elkaar
om.

Naast de vaste
wekelijkse
momenten biedt
de Lutherse
gemeente andere
gelegenheden
waarbij groepen
leden elkaar
kunnen
ontmoeten.

De kerk als
uitvalsbasis

De ELG is bereid
haar gebouw ter
beschikking te
stellen voor wie
een vierplek zoekt
voor een andere
eredienst dan de
lutherse, voor
zover niet strijdig
met de leer van de
PKN.

De ELG biedt
een houvast
voor het
dagelijks
leven.

De ELG biedt waar
mogelijk
gelegenheid aan
groepen voor
andere
bijeenkomsten dan
een eredienst, en
heeft oog voor de
wereld om haar
heen.

De ELG staat
open voor
ontmoeting met
andere gelovigen
en geloven.

De predikant en diaconaal medewerker hebben een duidelijk aandeel in de kerndoelen, maar
hebben daarnaast hun overige werkzaamheden die horen bij hun functie.
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A. De ELG benadert actief bekende en onbekende 30-67 jarigen om hun behoeften te
peilen en op basis hiervan activiteiten te ontplooien en te handhaven binnen
vieren, leren, dienen en ontmoeten.
Onder de leeftijdsgroep 30-67 jarigen noemen wij de mensen die mogelijk aan het arbeidsproces
deelnemen en daarmee bijvoorbeeld op andere tijden door de week behoefte aan activiteiten
hebben dan kinderen en ouderen. In deze leeftijdsgroep vinden we ook het potentieel aan
(toekomstige) vrijwilligers. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling ons alleen te richten op deze
doelgroep, – de kerk is gastvrij voor iedereen. Ook binnen de leeftijdsgroep 30-67 jarigen zullen
verschillende behoeften zijn, die we dan ook moeten peilen.
Het peilen van de behoeften is geen grootse aangelegenheid met vragenlijsten. In de komende
beleidsperiode zullen we via persoonlijk contact bij iedere (nieuw te ontwikkelen) activiteit tevoren
peilen of het lijkt aan te slaan. Volgens het principe ‘trial and error’ kunnen we nieuwe activiteiten
uitproberen en snel besluiten deze al dan niet voort te zetten. Zo leggen we de lat niet te hoog en
blijft het uitdagend om nieuwe activiteiten uit te proberen. We maken zeker ook gebruik van de
enquête die een aantal jaar geleden is uitgezet onder 20-40 jarigen.
De doelgroep 30-67 jaar vinden we in eerste instantie in ons eigen ledenbestand en daarnaast via
een ‘belangstellendenlijst’. Geïnteresseerden binnen en buiten de gemeente kunnen zich via de
website en Facebook aanmelden om benaderd te worden voor activiteiten. Mogelijk kunnen we onze
eigen gemeenteleden ook vragen om in hun eigen omgeving mensen te attenderen op deze lijst.
Bestaande activiteiten die doorgang blijven vinden1:
▪ gespreksgroepen (waaronder sommige samen met Lukaskerk);
▪ Citykwartier;
▪ bazaar;
▪ meet & eat met daarbij ‘food for thought’, dus gesprekken bij de maaltijd.
Suggesties van te ontplooien activiteiten (niet uitputtend, volgens principe ‘trial and error’):
▪ muzikale activiteiten zoals (lunch- of koffie)concerten, pop-upkoor, ‘meet in music’;
▪ creatieve activiteiten;
▪ culturele activiteiten zoals film- en museumbezoek, tentoonstellingen (ook in de kerk);
▪ toneel en bibliodrama;
▪ zingevingsactiviteiten;
▪ onderzoek naar tijdstip en vorm van kerkdienst.
Actielijst A
2017 Mail aan leden in leeftijd 30-67 met vraag opgenomen te willen worden
in maillijst
2017 Aanmeldbutton op website www.LuthersDenHaag.nl en Facebook voor
belangstellenden
2018 Bestaande geïnteresseerden uitnodigen eigen omgeving te attenderen
op activiteiten

2018

1
2

Onderzoeken tijdstip en vorm van de kerkdienst

Ouderlingen
i.s.m. predikant
WPUB2
Ouderlingen
i.s.m. predikant
en diaconaal
medewerker
Ouderlingen
i.s.m. predikant

Zie ook kerndoel B voor overzicht activiteiten voor meerdere doelgroepen
WPUB: werkgroep Publiciteit
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2017- Uitvoeren genoemde activiteiten en ontplooien nieuwe activiteiten
2020

Kerkenraad in
samenwerking
met vrijwilligers

B. De ELG organiseert en ontwikkelt activiteiten door de week heen afgestemd op de
behoeften van diverse (leeftijds-) groepen.
Onder diverse groepen vallen uiteraard de leeftijdsgroepen zoals kinderen, tieners, jongeren, 30-67
jarigen, senioren, maar de indeling is ook te maken op gebied van interesse of leeftijdsfase
(bijvoorbeeld jonge ouders, cantorij). Een deel van deze (leeftijds-)groepen hebben we in beeld, een
ander deel van het ledenbestand kunnen we actief gaan benaderen.
Bestaande activiteiten die doorgang blijven vinden:
▪ erediensten (zondagen en hoogtijdagen);
▪ Citykwartier;
▪ kindervieringen Kerst en Pasen (LuLu3);
▪ gespreksgroepen (LuLu);
▪ bazaar;
▪ meet & eat met daarbij ‘food for thought’, dus gesprekken bij de maaltijd.
▪ Jour der Senioren (LuLu);
▪ seniorenmiddag (LuLu);
▪ open speelmiddag;
▪ cantorij;
▪ Pajama-koor;
▪ Open Monumentendag
▪ huisdiensten (LuLu);
▪ Het Kamp;
▪ voedselbank (LuLu);
▪ tienerdiensten (LuLu)
▪ faciliteren deelname vakantieweek voor ouderen.
Suggesties van te ontplooien activiteiten (niet uitputtend, volgens principe ‘trial and error’ en zo
mogelijk in samenwerking met anderen):
▪ kliederkerk (voor jonge kinderen en ouders/verzorgers) (LuLu);
▪ muziekdag voor kinderen (LuLu);
▪ activiteit: neem allemaal eens een vriend mee naar de kerk;
▪ Zwaantjes (als activiteit voor de gehele stad);
▪ sprekers uitnodigen samen met andere kerkgenootschappen;
▪ activiteit aanbieden voor bijvoorbeeld specifiek jongeren of middengroep voor gehele stad (deze
groepen kiezen minder vaak voor een specifieke kerk, maar wel voor een specifieke activiteit),
hierbij zijn wellicht de kosten ook gezamenlijk te dragen;
▪ openstelling van de kerk en/of inloopspreekuur predikant;
▪ aanbieden van diversiteit in activiteiten: voor denkers, dieners en doeners
▪ erediensten op andere tijdstippen of andere vorm (zie ook kerndoel A).
Met klem benadrukken we, dat bovenstaande opsommingen ideeën zijn en een doorlooptijd hebben
van het volledige beleidsplan (drie jaar). We organiseren wat mogelijk is met de vrijwilligers en
financiën die we hebben.

3

LuLu: gezamenlijke activiteit met Lukaskerk
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Het is noodzakelijk om in beeld te hebben waar de verschillende groepen voor in beweging komen.
Er moet balans zijn tussen vraag en aanbod. De publiciteit moet in taal en in medium aansluiten op
de doelgroep. Hierin kan de Werkgroep Publiciteit (WPUB) ondersteuning bieden.
Actielijst B
2017- Uitvoeren genoemde activiteiten en ontplooien nieuwe activiteiten,
2020 inclusief een goed publiciteitsbeleid

2018

Huidige activiteiten doornemen met deelnemers op vraag wat te
behouden en wat te verbeteren

2018

Intensiveren van contacten met scholen in de buurt en met en voor
hen een activiteit ontwikkelen
Benaderen bewoners binnenstad en mensen die in de binnenstad
werken (geen primair doel)

2020

Kerkenraad in
samenwerking met
vrijwilligers en
WPUB
Ouderlingen in
overleg met
betrokken
vrijwilligers,
predikant en
diaconaal
medewerker
Ouderlingen/leiding
kinderkerk/predikant
Ouderlingen i.s.m.
predikant

C. De ELG realiseert ieder jaar een toename van 25% meer aan externe inkomsten.
De ELG teert in op het eigen vermogen en heeft tegelijkertijd hoge uitgaveposten aan bijvoorbeeld
de gebouwen en de medewerkers. Om financieel gezond te blijven, zijn extra inkomsten
noodzakelijk. Deze vinden we binnen de gemeente (hoofdgeld, nalatenschappen), maar moeten we
zeker ook extern zoeken. Wij zullen onderzoeken dan wel voortzetten:
▪ samenwerking evenementenbureau voor verhuur;
▪ meedoen aan buurtactiviteiten zoals shoppingnight (levert niet direct inkomsten op, wel
profilering);
▪ actief benaderen van bedrijven en ambassades om onze ruimtes te verhuren voor
vergaderingen, diners e.d.;
▪ actief benaderen van Haagse basisscholen om ruimtes aan te verhuren;
▪ benaderen van voormalige huurders met verzoek opnieuw bij ons te huren;
▪ talentenveiling;
▪ fondsenwerving;
▪ voorzien in een duidelijke folder voor potentiële huurders;
▪ breder denken in verhuur, bijvoorbeeld kinderopvang, dans, yoga.
Reeds onderzocht, maar niet haalbaar gebleken:
▪ zonnepanelen op het dak onderzoeken;
▪ gemeente Den Haag benaderen voor bijvoorbeeld spreekruimte voor sociaal raadsman,
wijkpolitie, maatschappelijk werk
▪ breder denken in verhuur: kinderopvang.
Actielijst C
2017 Suggesties toename externe inkomsten op prioriteit onderzoek
indelen
2018 Onderzoek naar mogelijkheden uitvoeren
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D. De ELG stemt verwachtingen aangaande taak- en functieomschrijvingen van de
medewerkers en functionarissen af en toetst deze periodiek [goed
werkgeverschap].
Kosters, organist en cantor hebben een arbeidsovereenkomst en worden aangestuurd door het
College van KRM. De diaconaal medewerker heeft een arbeidsovereenkomst met de Diaconie en
wordt aangestuurd door de Diaconie. De taak- en functieomschrijvingen moeten voor eenieder
duidelijk zijn. Er is regelmatig overleg gepland met daarbij ruimte voor voortgangs- en
functioneringsgesprekken.
Indien nodig voorzien we in scholing/kennisvergaring voor onze medewerkers en College van KRM en
College van Diakenen als werkgever (bijvoorbeeld op gebied van verzuimbegeleiding en landelijke
ontwikkelingen). Met een duidelijke taak- en functieomschrijving wordt ook helder welke
verwachtingen we hebben ten aan zien van de werkzaamheden door de betaalde medewerkers en
de vrijwilligers binnen onze gemeente.
Taken van kerkenraadsleden moeten duidelijk beschreven zijn. Met beschrijven van protocollen
kunnen we het ‘collectief’ geheugen behouden. Hiervoor kunnen we ons grotendeels beroepen op
de kerkorde.
Predikanten zijn niet in dienst van de gemeente. De kerkenraad is dan ook geen werkgever. Uiteraard
zijn er wel reguliere afspraken om de samenwerking blijven te evalueren. De predikant bereidt
jaarlijks een verslag voor om te bespreken met de kerkenraad.
Actielijst D
2018 Taak- en functieomschrijvingen medewerkers zijn vastgesteld
2018

Taken van kerkenraadsleden zijn duidelijk omschreven

20182019
20172020
20172020
20172020

Protocollen van terugkomende activiteiten/handelingen binnen
kerkenraad zijn beschreven
Jaargesprekken en voortgangsgesprekken met kosters, organist en
cantor vinden plaats
Jaargesprekken en voortgangsgesprekken met diaconaal medewerker
vinden plaats
Zo nodig vindt scholing plaats

Kerkrentmeesters,
Diaconie
Kerkenraad en
kerkorde
Kerkenraad
Kerkrentmeesters
Diaconie
Kerkrentmeesters,
Diaconie en
medewerkers

E. De ELG zorgt goed voor haar vrijwilligers door periodiek vraag (vrijwilligerswerk) en
aanbod (kwaliteiten van de vrijwilligers) te evalueren en past dit zo nodig aan door
heldere taakbeschrijvingen en actief werven van passende vrijwilligers.
We zijn blij met de vrijwilligers in onze gemeente en met alles wat zij doen. Daarvoor blijven we hen
jaarlijks bedanken.
We willen alert zijn op het welbevinden van zowel de vrijwilligers in de kerkenraad als die
daarbuiten. Vrijwilligers voelen verantwoordelijkheid voor hun aangeboden werkzaamheden en
kunnen dat soms als zwaar ervaren. Wij willen dan naar elkaar omzien. Vrijwillig is niet vrijblijvend,
maar eenieder moet wel nee kunnen zeggen. Vrijwilligers zijn eerst en vooral gemeenteleden, die
mogen rekenen op de naastenliefde binnen onze gemeente.
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Activiteiten moeten passen bij vrijwilligers. Als een activiteit niet (meer) past, bijvoorbeeld vanwege
fysieke beperkingen of andere bezigheden, dan kan een vrijwilliger dit aangeven en kunnen we dit
ook naar elkaar signaleren.
Vrijwilligers moeten toegerust zijn voor hun werkzaamheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de
vrijwilligers bezoekwerk toerusten op dit gebied.
Inzicht in de mogelijkheden van vrijwilligers kunnen we bijvoorbeeld middels een talentenveiling
onder de aandacht brengen.
Actielijst E
2017- Jaarlijkse bijeenkomst bedanken vrijwilligers
2020

2018

Werven en behouden van vrijwilligers door organiseren
talentenveiling
2018- Jaarlijks doornemen van groepen vrijwilligers op menskracht en
2020 behoefte aan toerusting

Diakenen i.s.m.
predikant en
diaconaal
medewerker
Diakenen en
ouderlingen
Diakenen en
ouderlingen i.s.m.
predikant en
diaconaal
medewerker

F. De ELG weet welke specifieke aspecten van de Lutherse identiteit actueel zijn en
draagt deze actief uit aan de eigen gemeenteleden en naar buiten.
Het uitdragen van de Lutherse identiteit moet een continu proces zijn en door iedereen te doen zijn.
Hulpmiddel is het boekwerkje ‘Typisch Luthers’. In het Lutherjaar (500 jaar Reformatie) zijn items
duidelijk aan de orde gekomen; ook in de komende jaren willen we duidelijk verwoorden en
uitdragen waar we voor staan. Dit kan middels gespreksgroepen, maar bijvoorbeeld ook door aan te
sluiten bij activiteiten in de verzorgingshuizen (inclusief Commissie van Identiteit), een Tischreden,
het Kamp of een catechesegroep voor ‘zij-instromers’. Ook kunnen we actieve gemeenteleden
bevragen met welk thema we verdieping kunnen aanbrengen.
Actielijst F
2018 Inventariseren van mogelijke deelonderwerpen
2018

Inventariseren van mogelijk activiteiten/bijeenkomsten waar lutherse
identiteit aan bod kan komen
2018- Jaarlijks activiteitenoverzicht (‘winterwerk’) opstellen en organiseren
2020

Beleidsplan Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag 2017-2020

Ouderlingen i.s.m.
predikant
Ouderlingen i.s.m.
predikant
Ouderlingen en
Diakenen i.s.m.
predikant

10

G. De ELG maakt bewust keuzes voor haar samenwerkingspartners in binnen- en
buitenland om identiteit en werkzaamheden te (ver)delen en zo van elkaar te
leren.
Binnenland
De ELG heeft reeds samenwerkingsbanden met de Lukaskerk, de Duitse Kerk, en de Protestantse
Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG).
Lukaskerk
Ds. Trinette Verhoeven heeft bij beide gemeenten een predikantsplaats van 0,5 FTE. De ELG
organiseert sinds geruime tijd samen met de Lukaskerk activiteiten zoals onder meer de
Seniorenmiddagen, Jour der Senioren, huisdiensten, jaarlijkse Paas- en Kerstviering voor kinderen,
gesprekskringen, tienervieringen en gezamenlijke kerkdiensten. Om dit te kunnen organiseren èn om
van elkaar te leren, hebben we met zekere frequentie gezamenlijke vergaderingen van beide
kerkenraden, Colleges van Ouderlingen, Colleges van Diakenen en kinderkerkleiding.
Duitse kerk
Met onze lutherse partnerkerk in Den Haag vieren we in ieder geval eenmaal per jaar gezamenlijk de
Eredienst. Daarnaast nodigen we elkaar uit bij voorkomende activiteiten, zoals bijvoorbeeld
gedurende het Lutherjaar.
Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG)
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage en de Kerkenraad van de
Evangelisch-Lutherse gemeente ’s-Gravenhage verklaren beiden dat het feit dat beide gemeenten
deel uit maken van de Protestantse Kern in Nederland hen inspireert en motiveert om wegen te
zoeken om samen de verantwoordelijkheid voor de verkondiging van het Woord in de wereld
gestalte te geven, in het bijzonder in de stad ’s-Gravenhage.4 In praktijk worden o.a. beleidsplannen
en begrotingen uitgewisseld, neemt onze gemeente deel in de Algemene Kerkenraad en de Centrale
Diaconie, en wordt er ad hoc afgestemd.
Contacten met de binnenstadskerken zijn aanwezig. In de regio onderhouden we contacten met de
ELG te Delft en verkennen we samenwerking met de ELG Leiden.
De ELG neemt actief deel aan vergadercircuits van diverse gremia: de Algemene Kerkenraad,
Centrale Diaconie, Classis, Aandachtscentrum, Kerk in Den Haag en HGK.
Buitenland
Internationaal hebben we de Gandong-overeenkomst met de Beth Fage Gemeente in Kusu Kusu
Sereh en onderhouden we intensieve contacten met individuele leden van de Lutherse kerk op
Papoea Nieuw-Guinea.
Wij zoeken bewust niet actief naar nieuwe samenwerkingspartners in andere
geloofsgemeenschappen. Mochten deze zich wel aandienen, dan zullen deze niet alleen geïnitieerd
moeten zijn vanuit individuele contacten. Wèl staan we pro-actief open voor samenwerking met
partners in de nabije buurt.
Actielijst G
2017- Handhaven intensieve samenwerking met Lukaskerk, Duitse kerk en
2020 PGG (en andere gremia).

4

Kerkenraad

Uit samenwerkingsovereenkomst d.d. 4 april 2016
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2018

Verkennen samenwerking ELG Leiden en uitvoeren voortkomende
acties
2017- Onderhouden contacten met Kusu Kusu Sereh en Papoea Nieuw2020 Guinea
2018

Verdiepen samenwerking in nabije omgeving
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ELG Leiden
Diakenen en
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3. Voortgang bewaken (borging kerndoelen)
Dit beleidsplan kent per kerndoel een opsomming aan acties. Hiermee lopen we het risico te veel
hooi op de vork te nemen. Om te monitoren wat we doen en tijdig te signaleren of dit haalbaar is,
doorlopen we halfjaarlijks de actielijsten en voorzien deze van de ‘stoplicht-kleuren’5. Dit doen we
tijdens de reguliere kerkenraadsvergadering in maart en oktober. Ieder College presenteert de
voortgang aan de hand van een tevoren opgesteld format. Wij gebruiken het volgende
overzicht/format.
Predikant en diaconaal medewerker nemen deel aan de uitvoering van de kerndoelen, maar hebben
daarnaast nog hun eigen speerpunten. Deze punten stemmen we af qua haalbaarheid met de
kerndoelen.
kerndoel

Tijdsti
p

Actie

Door

30-67 jr.

2017

30-67 jr.

2017

Ouderlingen i.s.m.
predikant
WPUB6

30-67 jr.

2018

Verhogen
inkomsten

2017

Ontwikkelen
activiteiten

2018

Mail aan leden in leeftijd 30-67 met vraag
opgenomen te willen worden in maillijst
Aanmeldbutton op website
www.LuthersDenHaag.nl en Facebook
voor belangstellenden
Onderzoeken tijdstip en vorm van de
kerkdienst
Suggesties toename externe inkomsten op
prioriteit onderzoek indelen
Huidige activiteiten doornemen met
deelnemers op vraag wat te behouden en
wat te verbeteren

Ontwikkelen
activiteiten

2018

Verhogen
inkomsten

2018

Goed
werkgeverschap
Goed
werkgeverschap
Vrijwilligersbeleid

2018

Lutherse
identiteit

2018

Lutherse
identiteit

2018

5
6

2018
2018

Voortgang
per …

Ouderlingen i.s.m.
predikant
Kerkrentmeesters

Ouderlingen in
overleg met
betrokken
vrijwilligers,
predikant en
diaconaal
medewerker
Intensiveren van contacten met scholen in Ouderlingen/leiding
de buurt en met en voor hen een activiteit kinderkerk/predikan
ontwikkelen
t
Onderzoek naar mogelijkheden uitvoeren
Kerkrentmeesters
met leden
kerkenraad en
kosters
Taak- en functieomschrijvingen
Kerkrentmeesters,
medewerkers zijn vastgesteld
Diaconie
Taken van kerkenraadsleden zijn duidelijk
Kerkenraad en
omschreven
kerkorde
Werven en behouden van vrijwilligers door Diakenen en
organiseren talentenveiling
ouderlingen
Inventariseren van mogelijke
Ouderlingen i.s.m.
deelonderwerpen
predikant
Inventariseren van mogelijk
Ouderlingen i.s.m.

Rood: loopt achter, oranje: aandachtspunt, groen: loopt op schema
WPUB: werkgroep Publiciteit
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opmerking

activiteiten/bijeenkomsten waar lutherse
identiteit aan bod kan komen
Verkennen samenwerking ELG Leiden en
uitvoeren voortkomende acties
Verdiepen samenwerking in nabije
omgeving
Protocollen van terugkomende
activiteiten/handelingen binnen
kerkenraad zijn beschreven
Jaarlijks doornemen van groepen
vrijwilligers op menskracht en behoefte
aan toerusting

Samenwerking

2018

Samenwerking

2018

Goed
werkgeverschap

20182019

Vrijwilligersbeleid

20182020

Lutherse
identiteit

20182020

Jaarlijks activiteitenoverzicht
(‘winterwerk’) opstellen en organiseren

30-67 jr.

2018

Bestaande geïnteresseerden uitnodigen
eigen omgeving te attenderen op
activiteiten

30-67 jr.

2018

30-67 jr.

20172020

Onderzoeken tijdstip en vorm van de
kerkdienst
Uitvoeren genoemde activiteiten en
ontplooien nieuwe activiteiten

Ontwikkelen
activiteiten

20172020

Uitvoeren genoemde activiteiten en
ontplooien nieuwe activiteiten, inclusief
een goed publiciteitsbeleid

Ontwikkelen
activiteiten

2020

Goed
werkgeverschap

20172020

Goed
werkgeverschap
Goed
werkgeverschap
Vrijwilligersbeleid

20172020
20172020
20172020

Benaderen bewoners binnenstad en
mensen die in de binnenstad werken
(geen primair doel)
Jaargesprekken en voortgangsgesprekken
met kosters, organist en cantor vinden
plaats
Jaargesprekken en voortgangsgesprekken
met diaconaal medewerker vinden plaats
Zo nodig vindt scholing plaats

Samenwerking

20172020

Samenwerking

20172020

Jaarlijkse bijeenkomst bedanken
vrijwilligers

Handhaven intensieve samenwerking met
Lukaskerk, Duitse kerk en PGG (en andere
gremia).
Onderhouden contacten met Kusu Kusu
Sereh en Papoea Nieuw-Guinea

predikant
Kerkenraad met ELG
Leiden
Colleges en kosters
Kerkenraad

Diakenen en
ouderlingen i.s.m.
predikant en
diaconaal
medewerker
Ouderlingen en
Diakenen i.s.m.
predikant
Ouderlingen i.s.m.
predikant en
diaconaal
medewerker
Ouderlingen i.s.m.
predikant
Kerkenraad in
samenwerking met
vrijwilligers
Kerkenraad in
samenwerking met
vrijwilligers en
WPUB
Ouderlingen i.s.m.
predikant
Kerkrentmeesters

Diaconie
Kerkrentmeesters
en medewerkers
Diakenen i.s.m.
predikant en
diaconaal
medewerker
Kerkenraad

Diakenen en
werkgroep externe
contacten
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4. Enkele cijfers
Bij enkele kerndoelen zijn kengetallen wenselijk. In een aantal overzichten geven we inzicht in onze
gemeente.
Leden

Doopleden
Belijdende leden
Totaal
Kerkgangers

2012
254
197
451
56,89091

2013
250
195
445
65,45098

2014
253
198
451
59,2549

2015
258
187
445
63,60784

2016
258
179
437
65,71875

Resultaat €

-53.796

-35.799

-55.829

-26.892

-19.611

Leeftijd7
Eenheden

0-4
6

5-18
27

19-24
14

25-34
44

35-44
61

45-54
90

55-64
94

65-74
106

75-84
58

85-94
26

Inkomsten en uitgaven
Overzicht
uitgaven/inkomsten/tekorten
2012-2016
Jaar
2012
2013
2014
2015
2016

Uitgaven
Inkomsten
Tekorten
325.526
271.730
53.796
322.346
288.547
35.799
315.364
259.535
55.829
310.065
283.173
26.892
256.975
237.363
19.611

Bron 2012 t/m 2016: jaarrekeningen

7

Peildatum januari 2017
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95+
4

Bijlage 1: mindmap
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