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Missionair Platform Den Haag 
Samen werken en bidden voor de stad en regio  

 

Missionair Platform Den Haag is een nieuwe naam sinds 7 januari 2019 voor wat eerder 

heette: Den Haag in Beweging voor Jezus Christus. Deze beweging is in 2010 gestart 

door een aantal predikanten en leden van enkele protestantse kerken in Den Haag. Hun 

verlangen was toen dat er vanuit de kerken nieuwe christelijke gemeenschappen 

zouden ontstaan, in diverse contexten van Den Haag, waarin iets te proeven zou zijn 

van de kracht van Jezus Christus. Tegelijk richtten ze zich op verbindingen tussen 

kerken en pioniersplekken en hun pioniers en voorgangers en belangstellenden. 

 

 
 

Dat verlangen is ook het verlangen van het Missionair Platform Den Haag. Aan het 

Platform zijn inmiddels meer dan 20 kerken en pioniersplekken verbonden. Het zijn 

kerken en pioniersplekken van diverse komaf. Er is diversiteit in leeftijd: oude en jonge 

geloofsgemeenschappen, maar ook komt er een diversiteit in etniciteit: autochtone 

kerken en migrantenkerken. 

 

 

Voorzitter Stichting     Voorzitter Kerngroep 

Henk Willem Laan      Jasper Klapwijk 

  

Missionair Platform Den Haag is een beweging van 

kerken en christelijke gemeenten, met het doel elkaar 

te versterken in de missionaire opdracht van de kerken 

in Den Haag.  
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Onze kernwaarden 
Verlangen dat meer mensen in de Haagse regio Jezus leren kennen 

 

Focus op het 
Evangelie

We geloven dat niets de vrede en de 
gezondheid van de stad zo bevordert 
als verspreiding van het Evangelie van 
Jezus Christus. Het vernieuwt 
individuele levens en helpt het weefsel 
van de stad te herstellen.

Contextueel
We geloven dat het oude Evangelie 

kracht heeft op haar specifieke manier 
in de actuele en concrete situatie van 

vandaag.

Holistisch
We ervaren dat het Evangelie van Jezus 
Christus een is zaak van woord en daad, 
ziel en lichaam, individu en 
gemeenschap.

Beweging 
georiënteerd

We geloven dat het een zegen is voor 
de stad als een diversiteit van kerken 

samen optrekt om Christus te dienen.

Positief over 
de stad

We zien de stad als een bijzondere 
plaats voor christenen om te wonen en 
het licht van Jezus Christus te laten 
schijnen
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Inspirerende terugblik over 2019 
Impressie van enkele activiteiten 

 

Geslaagde werkconferentie over Integral Mission 

Vanuit kernwaarden: Focus op het Evangelie | Positief over de stad | Beweging 

georiënteerd 

 

Missionair Platform den Haag organiseerde op donderdag 24 januari samen met TEAR 

een werkconferentie over Integral Mission. Tijdens deze dag werd nagedacht over op 

de principes van integral mission: de overtuiging dat Gods missie betrekking heeft op 

alle aspecten van het leven. Kerkelijke voorgangers en missionaire pioniers en andere 

betrokkenen uit het hele land kwamen naar den Haag om te kijken wat daar gebeurt. 

 

De dag begon met een verhaal van David van Keulen, Urban strateeg in Den Haag, en lid 

van de kerngroep van MPdH over: wat voor stad is den Haag, welke ontwikkelingen er 

plaatsvinden en wat dat voor de kerk betekent. 

 

Daarna was er een werkbezoek. Alle deelnemers bezochten 1 van de 7 projecten die 

uitgekozen waren om iets te laten zien van hoe men in den Haag bezig is in allerlei 

missionaire initiatieven en geloofsgemeenschappen. Vervolgens werd er samen over 

nagedacht wat de Bijbel zegt over kerk-zijn in de buurt en de toepassing daarvan voor 

de eigen praktijk. De dag werd gehouden in de Havenkerk in de Schilderswijk en werd 

afgesloten met een gezamenlijke viering. 
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Tweede meeting ‘Learning and Blessing’ 

Vanuit kernwaarden: Positief over de stad | Holistisch | Beweging georiënteerd 

 

Op zaterdag 16 februari is de tweede meeting van ‘Learning and Blessing’. Deze dag 

heeft als thema ‘Intercultureel kerk zijn’. Dit onderwerp zal ingeleid worden door Rien 

van de Toorn, niet-westers socioloog, betrokken bij International Church Plants en 

expert op het gebied van interculturele communicatie. 

 

Learning and Blessing is een initiatief van Missionair Platform den Haag. Twee keer per 

jaar komen teams uit gevestigde kerken, migranten kerken en nieuwe missionaire 

gemeenschappen samen. Daarbij is het doel om van elkaar te leren, ervaringen uit te 

wisselen en samen te bidden. 

 

De eerste meeting was in November 2018. Er waren ruim 40 deelnemers uit 7 kerken  

en 6 pioniersplekken en start-ups. Thema was toen ‘Share the Gospel? Share your life!’ 

en dat werd ingeleid door Gert van den Bos. 
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Pastor en Taal 

Vanuit kernwaarden: Contextueel | Positief over de stad 

 

Missionair Platform den Haag organiseert samen met de International Council of 

Churches en stichting Mara ‘Pastor en taal’. Daarbij ontmoeten twee kerkelijke 

voorgangers elkaar, de één met een migrantenachtergrond, de ander met Nederlandse 

wortels en taal. Een half jaar lang zijn ze samen bezig met de Nederlandse taal. Tegelijk 

worden zo de interculturele contacten tussen de voorgangers en hun gemeenten 

versterkt. In december werd het project afgetrapt met een gezamenlijke starttraining 

onder leiding van Leontine Keijzer-Gango.  
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Verantwoording coördinator 
Peter Bakker over periode 1 januari 2019  - 31 december 2019 

 

Ds. Peter Bakker was in 2019 de betaalde kracht van het MPDH. In totaal heeft hij 130 

dagdelen actief werkt aan de uitwerking van de missie & visie en daarmee ook aan de 

ontwikkeling van het platform. Een toelichting op zijn werkzaamheden. 

 

Contacten met migrantenkerken 

In 2019 waren er circa 10 gesprekken met migrantenpastors van o.a. RCCG (Redeemed 

Christian Church of God) (m.n. met Patience Mayaki) en met Elroy George van Good 

News Ministries en met Sam Nahu (van Zout der Aarde) t.b.v. de intercultureel 

bijbelleesgroepen in de 1e helft van 2019.  

Tijdsbesteding in 2019: 8 dagdelen 

 

Vanuit het MPDH waren er 10 interculturele bijbelleesgroepavonden, waaraan Peter 

zelf meedeed en die ook vaak zelf leidde. Daarbij ging het om intercultureel bijbellezen 

met leden van de RCCG en de Pax Christikerk. Tegelijkertijd vonden in de 1e helft van 

2019 nog 2 interculturele bijbelleesgroepen plaats: in de Morgensterkerk (partnerkerk 

van MPDH) en in de Marcuskerk (i.s.m. met Zout der Aarde). 

Peter organiseerde voor de 3 interculturele bijbelleesgroepen in de RCCG-kerk i.s.m. 

Patience Mayaki op 11 september een interculturele maaltijd. We waren met 25 

deelnemers uit 3 migrantenkerken en 3 autochtone kerken.                                                                                                            

Tijdsbesteding in 2019: 24 dagdelen 

 

De Council of International Churches had maandelijks een gebedsavond (op 

donderdagavond) in het STEK-gebouw aan de Parklaan. Ik deed de 1e helft van 2019 

iedere maand mee. 

Tijdsbesteding in 2019: 6 dagdelen 

 

Organisatie van interculturele Netwerklunch op 16 mei in de Good News Ministries-

kerk van Elroy & Kay George, in Den Haag. Er waren circa 20 pastors uit de stad.             

Tijdsbesteding in 2019: 3 dagdelen 
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Voorbereidingen voor Pastor en Taal: gesprekken met Heleen Joziasse (zowel op het 

kantoor van Stichting MARA te Den Haag, als telefonisch) en meeschrijven met Heleen 

Joziasse e.a. aan Projectplan en fondswervingsplan voor Pastor en Taal en aanschrijven 

van Fondsen. 

Helaas trad vertraging op, doordat 1 fonds niet bereid was bij te dragen na eerdere 

mondelingen toezeggingen, zodat de start van Pastor en Taal op zich laat wachten, tot 

januari 2020. Er wel veel tijd ermee bezig geweest.                

Tijdsbesteding in 2019: 12 dagdelen 

 

Bezoeken SOFAK landelijke dag op zaterdag 18 mei t.b.v. contacten met 

migrantenpastors                                                   

Tijdsbesteding in 2019: 2 dagdelen 

 

Theologendag SKIN aan de Vrije Universiteit over migratie en theologie (10 april) voor 

kennisdeling en netwerken. 

Tijdsbesteding in 2019: 2 dagdelen 

 

Er is een nieuwe interculturele geloofsgemeenschap in Transvaal aan het ontstaan, 

daar is kerngroeplid Dick Groenendijk bij betrokken. 

 

Uitbreiding van het Partnerschap naar 20 á 25 deelnemende kerken/pioniersplekken 

Gedurende het gehele jaar door hebben zich 5 pioniersplekken/bestaande en nieuwe 

christelijke geloofsgemeenschappen verbonden aan het Partnerschap van het 

Missionair Platform Den Haag. Daarmee is het aantal deelnemende 

kerken/pioniersplekken inmiddels op 21 gekomen.                                                       

Tijdsbesteding in 2019:  4 dagdelen 

 

Contacten met jonge pioniers (persoonlijk en in ontmoetingsgroep) 

In samenwerking met Peter Strating groep begeleiden, inclusief coach-gesprekken met  

een pionier (6 gesprekken in totaal). 

Tijdsbesteding in 2019: 10 dagdelen 
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Ondersteunend werk /Diversen 

Lid van Commissie Haagse Pionieren van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage 

(=PGG), inmiddels zijn er 5 nieuwe geloofsgemeenschappen in de PGG ontstaan                          

Tijdsbesteding in 2019: 10 dagdelen  

Deelname in Landelijk Team Pionieren van de PKN in Utrecht 

Tijdsbesteding in 2019: 6 dagdelen 

 

Deelnemer Cursus Coaching van pioniers, van City to City Europe, 21-23 mei in 

Amsterdam, o.l.v. ds. Bas van der Graaf e.a., inclusief 6 Zoom-meeting-sessies in de 

maanden daaropvolgend.       

Tijdsbesteding in 2019: 14 dagdelen                                                                                                        

 

Lid van huddle van voorgangers/pioniers die intensief contact hebben met migranten  

(enkel 1e helft 2019) o.l.v. Marien Kollenstaart, van Stichting Geloofsinburgering                                                                                                               

Tijdsbesteding in 2019: 5 dagdelen                          

 

Mede-organisator van 2e en 3e Learning and Blessing community-dag (leidinggevende 

teams van kerken en pioniersplekken die 2 zaterdagen per jaar bij elkaar komen,van 

9.30 – 14.00 uur) voor onderlinge versterking en verbinding (3e dag grotendeels zelf 

georganiseerd). 

Tijdsbesteding in 2019: 6 dagdelen 

 

Deelnemer aan Pionierstraining van PKN, 1 dag (1 februari 2019).                                    

Tijdsbesteding in 2019: 2 dagdelen 

 

Onderhouden contacten met 6 voorgangers/pioniers die deel uit maken van het 

Partnerschap. 

Tijdsbesteding in 2019: 8 dagdelen 

 

Schrijven kopij nieuwsbrieven en Fondswerving, relaties/contacten in verband MPDH                                              

Tijdsbesteding in 2019:  8 dagdelen  
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Jaarrekening 2019 
Solide financiële basis 

 

Bijgaand is de resultaatrekening en de balans gegeven. Inkomsten uit donateurs en 

partnerkerken zijn sterk stijgende, inkomsten uit fondsen zijn vrijwel gelijk gebleven. De 

kosten voor de coördinator zijn gemiddeld €16.800 per jaar. In 2019 is er ogenschijnlijk 

een daling voor de kosten van de coördinator, maar dit wordt veroorzaakt doordat in 

2018 een hoger voorschot is voldaan aan het GKO. Hiermee komt het gemiddelde over 

drie jaar uit op €16.800 per jaar. 

 

In 2019 is de huisstijl (onder andere een nieuwe beeldmerk) en de website vernieuwd, 

dit heeft geleid tot eenmalige hogere communicatiekosten voor het MPDH. 

 

 

RESULTATENREKENING       

        

INKOMSTEN       

  
Realisatie 
2017 

Realisatie 2018 Realisatie 2019 

Donateurs  €           4.055,00   €           3.550,00  €            11.930,00 

Partnerkerken  €           1.883,92   €           4.208,74  €              9.104,99 

Subsidies fondsen  €                        -     €           9.500,00  €            10.000,00 

        

Totaal  €           5.938,92   €         17.258,74   €            31.034,99  

        

UITGAVEN       

  
Realisatie 
2017 

Realisatie 2018 Realisatie 2019 

Kosten coördinator (0,2 / 0,3 fte)  €        16.800,00   €         25.200,00  €              8.400,00 

Communicatie/netwerk  €              826,47   €           4.940,60  €              2.327,77 

Bankkosten  €              112,78   €              113,37  €                 120,10 

        

Totaal   €        17.739,25   €         30.253,97   €            10.847,87  

        

Resultaat  €       11.800,33-  €       12.995,23-  €            20.187,12  
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BALANS       

        

ACTIVA       

  31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 

Liquide middelen  €        25.256,94   €         18.661,71   €            38.848,83  

Nog te ontvangen    €           2.000,00   €                            -    

Totaal  €        25.256,94   €         20.661,71   €            38.848,83  

        

PASSIVA       

        

  31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 

Bestemmingsreserve*  €        18.256,94   €           5.261,71   €            15.048,83  

Nog te betalen kosten  €           7.000,00   €         15.400,00   €            23.800,00  

Totaal   €        25.256,94   €         20.661,71   €            38.848,83  

        

        

*) Bestemmingsreserve       

De bestemmingsreserve is geheel bestemd voor het werk     

van Missionair Platform Den Haag       
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Stichting en Kernteam 

Stand van zaken 31 december 2019 

 

Stichting Vrienden van Missionair Platform Den Haag 

Oeverbiesstraat 20 

2548 WP Den Haag 

RSIN/fiscaal nummer 852464344 

Bankrekening: NL92TRIO0781417287 

 

Henk Willem Laan, voorzitter 

Vacant, secretaris 

Penningmeester, Erik Kemink 

 

 

Leden kernteam Missionair Platform Den Haag 

Jasper Klapwijk, voorzitter 

Petra de Nooy, coördinator per 1 januari 2020 

Roos Prins (vanaf september 2019) 

Marjolijn Vreeken 

Hans van 't Hoff 

Dick Groenendijk 

David van Keulen 

 

Peter Strating heeft in mei 2019 afscheid genomen als kernteamlid. 

Peter Bakker was tot 31 december 2019 werkzaam voor het platform. 
 

 

 


