Voorgenomen besluit van de kerkenraad van de Wijkgemeente Den Haag-West
In de kerkenraadsvergadering van 7 juni jl. heeft de kerkenraad zich beraden op de toekomst van de
wijkgemeente na de ontstane moeilijkheden in de afgelopen jaren.
In vervolg op de gespreksgroepen, die in het najaar zijn gehouden tussen kerkenraadsleden van
beide vierplekken is een drietal opties ontstaan. Die opties zijn aangescherpt tot de volgende drie
opties, die ter discussie stonden in de kerkenraadsvergadering van 7 juni jl. over de toekomst van de
wijkgemeente:
1. Samen verder als één wijkgemeente
2. Twee zelfstandige wijkgemeenten met eigen kerkenraden en kerkgebouwen in een licht
samenwerkingsverband. Daarbij kan omschreven worden op welke gebieden de
samenwerking gezocht wordt, en dit kan worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst.
3. Twee volledig zelfstandige gemeenten los van elkaar, zonder verdere samenwerking
Vrijwel unaniem is na een discussie - en vragen ter verduidelijking - gekozen voor optie 2.
Dit heeft geleid tot het volgende voorgenomen besluit van de wijkkerkenraad:
De kerkenraad in vergadering bijeen op 7 juni 2021 heeft zich voorgenomen te besluiten om de
samenwerking tussen de vierplekken die tot stand gekomen is bij de oprichting van Wijkgemeente
Den Haag-West in 2012 een andere inhoud te geven, waarbij de wijkgemeente zich zal opsplitsen in 2
wijkgemeenten met ieder een eigen kerkenraad, ieder een eigen predikant, en een eigen
beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid. De plaatselijke regeling die in 2016 tussen de
wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Bergkerk/Bethelkapel en de wijkkerkenraad van
de Hervormde wijkgemeente Maranathakerk is vastgesteld zal worden gewijzigd in een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst, die nader zal worden ingevuld. Het voorgenomen besluit is aan de
voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage medegedeeld
en zal ook met classispredikant worden gecommuniceerd.
Dit voorgenomen besluit zal in de komende maanden worden voorgelegd aan de beide gemeenten
nadat een uitvoeringsnotitie is opgesteld die de volgende punten omvat:
- financiën
- predikanten
- tijdplanning
- functioneren van de huidige wijkkerkenraad na het voorgenomen besluit.
Na het definitieve besluit van de wijkkerkenraad zullen de Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente ‘s-Gravenhage en de Classis een besluit nemen.
Als onderdeel van dit voorgenomen besluit is tevens het volgende besloten:
Uit de kring van de Maranathakerk is in de kerkenraadsvergadering van mei jl.- na een voorstel tot
een tijdelijke invulling in de vacature van ds. Axel Wicke - voorgesteld voorlopig
niet in deze vacature te voorzien en het preekrooster met hulp van gastvoorgangers in te vullen.
Voor het crisispastoraat en rouw- en trouwdiensten wordt naar een oplossing gezocht.
Daarom is nu besloten dat in deze nieuwe constructie ds. Martine Nijveld per 1 juli a.s. alleen
werkzaam zal zijn in de Bergkerkgemeente. Er zal door de Maranathakerkgemeente met de
voorzitters nog nader worden overlegd over de concretisering van de pastorale invulling. Daarbij zal
ook worden afgesproken wie het aanspreekpunt in de Maranathakerk is voor de pastorale zorg in
crisissituaties. De kosten van de predikant komen dan per 1 juli 2021 alleen voor de Bergkerk.

De nieuwe situatie stelt de beide gemeenten in staat om alle energie te steken in de opbouw van de
gemeente van Christus in de wijken waar ze actief zijn.
De huidige financiële situatie van de beide vierplekken en de tekorten versus de gemeentereserves
staan het voorgenomen besluit niet in de weg.
Middels dit bericht in de Wijkkrant Den Haag-West en de gemeentemails informeert de kerkenraad
U.
De gemeente zal nader worden ingelicht over de te houden wijkgemeentevergaderingen en het
verdere tijdspad.
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