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Inleiding
Sinds 2010 is er een groeiend netwerk Den Haag in beweging voor Jezus Christus (DHiB) aan de slag
in de stad Den Haag. Ze wordt geleid door een kerngroep van 7 mensen uit diverse kerken. De
resultaten van de afgelopen drie jaar zijn: netwerkbijeenkomsten met diverse kerken, jaarlijkse
conferentie en een cursus gemeentestichting.
De volgende fase (2014 – 2016) is de ontwikkeling & begeleiding van nieuwe missionaire en
diaconale gemeenschappen. Om deze volgende stap te kunnen zetten is een stichting opgericht op 6
februari 2013 .

Doelstelling
De stichting heeft als primaire doelstelling: het (financieel) ondersteunen en bevorderen van alle
missionaire activiteiten van Den Haag in Beweging voor Jezus Christus, in het bijzonder voor het
stichten van missionaire en diaconale gemeenschappen.

Contactgegevens secretariaat
Voor vragen over de stichting kan contact worden opgenomen met de secretaris:
• David van Keulen
• 06-18086812
• david@davidvankeulen.nl
www.denhaag-inbeweging.nl
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1. Noodzaak voor de stichting DHiB
In de grote steden verkeren christenen van nu (vaak) in een zeer kleine minderheidspositie, zeker in
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Deze minderheidspositie maakt dat het voor veel kerken niet
mogelijk is om haar manier van kerk-zijn van eerder voort te zetten, gesteld dat ze dat zouden willen.
Tegelijk biedt deze minderheidspositie voor veel kerken en christenen ook nieuwe uitdagingen.
DHiB wil gemeenteleden uit alle kerken, kerkelijk werkers en predikanten, stimuleren en
ondersteunen om in de huidige situatie, vanuit het Evangelie van Jezus Christus, te denken in
mogelijkheden: wat zijn de mogelijkheden die er zijn en die God geeft om als christenen ons niet te
isoleren van onze omgeving, maar juist te integreren en in die omgeving een goed leven te leiden en
Christus te eren (1 Petrus 2:12)?

1.2 Ontwikkeling van het netwerk DHiB sinds 2010
DHiB heeft de afgelopen drie jaar er voor gekozen om een platformfunctie te vervullen in Den Haag
rond bovenstaande vragen en daarbij predikanten, kerkelijk werkers en andere betrokkenen te
bemoedigen.
De kerngroep organiseerde daartoe tot nu toe:
• drie mini-symposia rond vragen over ‘missionaire/diaconale gemeenschapsvorming’, met iedere
keer 50 tot 70 deelnemers uit diverse kerken.
• een keer per drie à vier maanden netwerkbijeenkomsten bestemd voor voorgangers en
kerkelijk/missionaire werkers. Het waren bijeenkomsten voor uitwisseling, motivatie en inspiratie,
met iedere keer circa 15 tot 25 deelnemers.
• een cursus van zes avonden ‘waarom gemeentestichting?’, met 30 deelnemers uit diverse kerken.

1.3 Verdere ontwikkeling DHiB vanaf 1 januari 2014
Om verdere ‘doorgroei’ mogelijk te maken is het wenselijk om per 1 januari 2014 een (gedeeltelijk)
betaalde coördinator aan te stellen. Deze betaalde coördinator zal zich voor een deel van zijn
werktijd aan de verdere ontwikkeling van DHiB als platform voor het stimuleren van nieuwe
initiatieven, het uitwisselen van ervaring en kennis, het elkaar als betrokkenen ontmoeten en het
onderling afstemmen, te geven. In ieder geval voor drie jaar. Bedoeling is dat deze betaalde
coördinator het 1e jaar 30% van zijn werktijd eraan geeft, en de kerngroep en de stichting hoopt dat
dit kan groeien in het 2e en 3e jaar naar 50% van zijn werktijd. De betaalde coördinator komt niet in
dienst bij de kerngroep of de stichting DHiB, maar wordt bij voorkeur vanuit een kerk gedetacheerd
voor het werk van Den Haag in beweging voor Jezus Christus. De stichting betaalt de
detacheringsvergoeding.
De kerngroep heeft voorgesteld Ds. Peter Bakker voor te dragen als betaalde coördinator. Het
stichtingsbestuur DHiB steunt deze keuze. Peter Bakker is iemand met veel ervaring op dit gebied,
omdat hij vanaf het begin betrokken is geweest bij de ‘doorstart’ van de Pax Christikerk. De klein
geworden stadskerk, voornamelijk bestaande uit leden van 70 jaar en ouder, is mede onder zijn
leiding verjongd. De Pax Christikerk is ook sinds een jaar bezig met voorbereidingen om in de stad
enkele kleine geloofsgemeenschappen te planten.
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De kerngroep heeft gezien bovenstaande besloten om van de verdere ontwikkeling van DHiB met de
ontwikkeling van nieuwe/diaconale gemeenschappen in Den Haag een project te maken met een
looptijd van ten minste drie jaar.

2. Taken en verantwoordelijkheden netwerk DHiB
Het netwerk DHiB bestaat uit een drietal arena´s welke bestaan uit diverse actoren.
In deze paraaf geven wij een toelichting op de wederzijdse afhankelijkheid van de actoren.
Het netwerk is als volgt opgebouwd:

Kerngroep

Netwerkgroep

Vrienden van
DHiB

2.1 Kerngroep
De kerngroep vormt de geestelijke basis van DHiB. De strategisch inhoudelijk koers wordt bepaald
door de kerngroepleden. Hiertoe komen zij meerdere keren per jaar samen. Alle kerngroep leden zijn
allen verbonden aan een van de Haaglandse kerken.
•
•
•
•
•
•
•

ds. Peter Bakker (predikant Pax Christi Den Haag PKN)
Arjen ten Brinke (gemeentestichter Boei 90 Wateringseveld PKN)
ds. Arnout Francke (predikant Eglise Francaise Voorburg GKV)
drs. Henk–Willem Laan (conrector, kerklid GKV Scheveningen)
ds. Jasper Klapwijk (predikant Den Haag/ Boei90 Wateringseveld)
ds. Peter Strating (pastor Havenkerk Den Haag NGK)
ds. Hans van Winkelhoff (predikant Nebokerk NGK/CGK)

2.2 Stichting vrienden van DHiB
De stichting heeft als primaire doelstelling het netwerk DHiB financieel te ondersteunen. Hiertoe
werft de stichting bij particulieren, fondsen en bedrijven financiële middelen. De stichting komt
tweemaal per jaar bijeen voor bespreking van de begroting & beleidsplan en vaststelling van de
jaarrekening. De leden van de stichting zijn:
• drs. Henk-Willem Laan, voorzitter (verbonden aan Boei90 Wateringseveld)
• drs. David van Keulen, secretaris (verbonden aan Pax Christi Den Haag PKN)
• ir. Erik Kemink, penningmeester (verbonden aan Pax Christi Den Haag PKN)
5

2.3 Netwerkgroep
Het netwerk DHiB is een brede verzameling van kerken & missionaire en diaconale gemeenschappen
in Den Haag en omgeving. Het netwerk komt 3 a 5 per jaar samen voor bemoediging, training en
kennisdeling. De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor kerkelijk werkers, predikanten,
(potentiele) gemeentestichters, studenten theologie en andere betrokkenen, om kennis en ervaring
uit te wisselen rond thema’s die spelen in een missionaire en diaconale context en elkaar te
ondersteunen en te bemoedigen. Tot nu toe zijn er mensen uit o.a. de volgende kerken en
christelijke gemeenten via DHiB met elkaar verbonden: Franse Kerk Voorburg, Interculturele
gemeente ANCF (Laak), BOEI90 (PKN, Vinex-Wateringseveld), Havenkerk (NGK, Schilderswijk), Pax
Christikerk (PKN, Mariahoeve), Ichthuskerk (GKV, Scheveningen), NGK Rijswijk/Voorburg,
Bethlehemkerk (PKN, Segbroek), Marcuskerk/Marcus-connect (PKN, Moerwijk), GKV Rijswijk, CGKJeruzalemkerk (Segbroek).
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3. Middelen om het doel te bereiken
Om de doelstelling te bereiken dienen vanuit de kerngroep en door de coördinator jaarlijks de nodige
activiteiten te worden ondernomen. In dit hoofdstuk geven wij een toelichting.

3.1 Cursussen ‘waarom gemeentestichting?’
Bij de eerste cursus ‘waarom gemeentestichting?’ in voorjaar 2012 bleek direct veel belangstelling.
Circa dertig deelnemers uit diverse kerken deden mee. De cursus van zes avonden kreeg ook een
hoog waarderingscijfer van de deelnemers (gemiddeld een 8,5 voor zowel de inhoud als de
organisatie). De komende drie jaar hopen we ieder jaar een nieuwe cursus te kunnen geven. Daarin
gaat het ook over vragen als: hoe kun je komen tot vorming van een interculturele gemeente?
De bevolking van Den Haag (bestaande uit in totaal 505.000 inwoners) bestaat voor ruim 52% uit
inwoners van niet-Nederlands afkomst: daarvan is circa 10% expats, circa 10% Surinaams, bijna 7 %
Turks en ruim 5% Marokkaans, ruim 2 % Antilliaans/Arubaans, bijna 2% Zuid-Europees en ruim 14%
uit niet-geïndustrialiseerde landen. Een van de gemeenten die nu bij DHiB verbonden is heeft
ervaring in het ontwikkelen richting interculturele gemeente. We willen die ervaring graag inzetten
voor interculturele gemeentestichting. Ook zal het in de cursus gaan over de vraag: hoe kun je meer
missionaire/diaconale gemeenschappen planten voor jonge Hagenaars (144.000 Hagenaars zijn
jonger van 25 jaar)?

3.2 Vervolgcursus gemeente stichting
Na de cursus ‘waarom gemeentestichting?’ wordt een korte vervolgcursus van een of twee avonden
aangeboden aan de deelnemers t.b.v. een voortgaande gedachtenvorming.

3.3 Jonge pioniers/gemeentestichters opleiden/begeleiden
We hebben als DHiB contact met Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus. Daar hebben ze een
traject van rekrutering en assessment van potentiele jonge pioniers/gemeentestichters. Er is reeds
toegezegd dat we als DHiB ook gebruik mogen maken van de expertise e.d. uit Amsterdam t.b.v. het
werk in Den Haag.

3.4 Organisatie van gebed
We geloven dat al het werk dat we mogen doen, werk is dat gedragen mag worden door gebed. Het
is God zelf die aanbeden wil worden en die beweging en vrucht geeft. Er zal bij diverse kerken en
gemeenten gevraagd worden om de nieuwe missionaire/diaconale gemeenschapsvorming te
ondersteunen in gebed.

3.5 Verbonden met Nederlandse netwerken
Ook het bezoeken van conferenties is van belang, om het ‘vuur brandende te houden’ voor onszelf.
DHiB is verbonden met het internationale netwerk City to City Europe (zie
www.citytocityeurope.com). City to City Europe organiseert jaarlijks een meerdaagse conferentie in
een grote Europese stad (dit jaar in Praag, in 2014 Parijs).
Ook is DHiB verbonden met de Werkgemeenschap KerkLAB voor missionaire Gemeenschapsvorming
(=interkerkelijk netwerk in Nederland, waarin 95 % van alle organisaties/kerken/opleidingen e.d. in
Nederland bij betrokken is die bezig zijn met missionaire/diaconale gemeenschapsvorming). Deze
Werkgemeenschap bestaat sinds drie jaar en is zich verder aan het ontwikkelen. Bij deze netwerken
is ds. Bakker al betrokken.
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3.6 Begeleiding van gemeenten
DHiB is gevraagd om mee te denken met verschillende kerken/gemeenten in Den Haag. Bijvoorbeeld:
een PKN-kerk in Scheveningen zocht contact met DHiB via haar kerkelijke werker en vroeg om reactie
op een plan om buurtgerichte diensten te gaan initiëren. Ook is DHiB uitgenodigd mee te denken
met een gemeente i.v.m. een nieuw initiatief in een Vinex-wijk. Een voorganger van een jonge
christelijke gemeente bestaande uit Chinezen van de 2e generatie vroeg om reactie en meedenken
t.a.v. zending in de stad. En ook een kleine groep van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage
vroeg om een eerste reactie op planvorming t.a.v. een visie voor de PGG in de toekomst. De
verwachting is dat deze begeleidende en stimulerende rol voor DHiB de komende jaren sterker zal
worden.

3.7 Opzetten van ondersteunende taken
Om bovengenoemd werk uit te voeren zijn er administratieve taken die het werk ondersteunen. O.a.
op het gebied van beheer (beheer adressen deelnemers aan diverse activiteiten), public relations
(bijhouden website, uitnodigingen voor activiteiten, gebedsbrief schrijven en versturen, nieuwsbrief
schrijven en versturen) en dergelijke. Voor dit werk is een administratief ondersteuner nodig.
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4. Taken betaalde coördinator DHiB
In deze paragraaf worden de taken beschreven van de betaalde coördinator van DHiB. De inhoud is
afgestemd met de kerngroep.

4.1 Taken coördinator
De hoofdtaken zijn het 1e jaar: het organiseren van cursussen ‘waarom gemeentestichting?’,
gemeenten met elkaar verbinden in een partnerschap, organisatie van gebed, bezoeken van
predikanten, kerkelijk werkers, gemeentestichters, conferenties en het begeleiden van gemeenten
die nadenken/initiatieven nemen richting missionaire/diaconale gemeenschappen.
Het 2e en 3e jaar wordt na evaluatie aan het eind van het 1e jaar verder ingevuld. Ook zal de
coördinator een administratief ondersteuner zoeken en moeten coachen.

4.1 Meetpunt
Een keer per jaar is er een evaluatie. Dan wordt gekeken of er door de middelen daadwerkelijk
vorming van meer nieuwe missionaire/diaconale gemeenschappen in de kerken Den Haag en
omgeving en in kerken en gemeenten die zich verbonden hebben met DHiB en zich in grote lijn
verbonden weten met het doel van dit project, heeft plaatsgevonden. Daarna worden de doelen
voor het volgende jaar vastgesteld.
Twee jaar na de start van het project is er een extra meetpunt. Na waarneming, analyse en evaluatie
zal blijken of het project na die drie jaar een vervolg kan krijgen of dat het beëindigd wordt.
Het zal een vervolg krijgen als er vanuit de kerken die zich met DHiB hebben verbonden
daadwerkelijk 2 à 3 nieuwe missionaire gemeenschappen hebben gevormd of aan het vormen zijn en
de verwachting is dat ze zich verder gaan ontwikkelen tot min of meer zelfstandige
geloofsgemeenschappen, die verbonden zijn met een van de kerken.
Het project zal na drie jaar worden beëindigd als er geen nieuwe missionaire/diaconale
gemeenschappen zijn gevormd vanuit de kerken waar DHiB mee verbonden is en zich substantieel
geen nieuwe personen/kerken bij het netwerk hebben aangesloten.

4.2 Financiering van de coördinator
De stichting DHiB is verantwoordelijk voor de werving van de inkomsten. De voorkeur gaat er naar uit
dat de predikant gedurende deze drie jaren wordt gedetacheerd door de Gereformeerde Kerk ’sGravenhage-Oost (waar de predikant nu aan verbonden is) naar de Stichting Den Haag in beweging
voor Jezus Christus. Er is voor het traktement van de 30% en andere kosten en voor de
administratieve ondersteuning (5.000,- euro per jaar) een bedrag nodig van (minimaal) 105.000,euro over een periode van 3 jaar. Zie verder de bijlage 1 ´Begroting en Fondswerving´.

4.3 Begeleidingscommissie
De coördinator wordt door een commissie begeleid in de uitvoering van zijn taak. Deze commissie
ziet er op toe dat het werk in lijn is met de visie en kernwaarden van DHiB.
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Bijlage 1: Begroting en Fondswerving
Begroting:
1e jaar (2014):
Parttime (30%) functie predikant-coördinator
(inclusief pensioenregeling, werk- en bijkomende kosten):
Parttime administratief ondersteuner
:

€ 30.000,€ 5.000,-

2e jaar (2015):
Parttime (30%) functie predikant-coördinator
(inclusief pensioenregeling, werk- en bijkomende kosten):
Parttime administratief ondersteuner
:

€ 30.000,€ 5.000,-

3e jaar (2016):
Parttime (30%) functie predikant-coördinator
(inclusief pensioenregeling, werk- en bijkomende kosten):
Parttime administratief ondersteuner
:
Totaal :

€ 30.000,€ 5.000,------------ +
€ 105.00,-

Fondswerving:
3 grote donateurs uit de achterban van ds. Bakker
(die ieder € 5000,- tot € 10.000,- geven)
:
20 donateurs uit de achterban van ds. Bakker
(die circa € 25,- per maand geven, gedurende drie jaar =
€ 300,- euro per jaar = € 900,- per drie jaar: 20 x € 900,- =:
City to City Europe (per jaar 5.000 euro)
Fondsen
4 ondernemers in regio Den Haag (per ondernemer: € 5000,-)
Totaal :

€ 20.000,-

€ 18.000,€ 15.000,€ 28.000,€ 20.000,-------------+
€ 105.000,-
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