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“Samen nieuwe vormen van kerkzijn ontdekken” 
 
 
 
 

Bijna 60 hulpvraag koppelingen in Coronatijd 
3 netwerkborrels in de Leeuwendaalkerk 

20 deelnemers bij de Sam Wells kring (3 maal) via zoom 
19 interviews met partnerkerken 

4 intervisie bijeenkomsten met pioniers 
3 nieuwe partnerkerken 

5 nieuwe leden voor het stichtingsbestuur 
Meer dan 100 vrijwilligers in 2020 
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Jaarverslag 2020 Missionair Platform Den Haag 
Voor u ligt het jaarverslag 2020, zoals we allemaal hebben gemerkt is het jaar anders gelopen dan 
verwacht. Een aantal geplande activiteiten konden niet doorgaan en andere initiatieven bloeiden op, 
zoals #nietalleen Den Haag. Het was ook het jaar dat er een nieuwe coördinator kwam. Een belangrijk 
punt in 2020 waren een aantal grote vragen naar de toekomst en de koers van het platform. Ook 
tijdens de Coronatijd hebben we de tijd genomen om met de partnerkerken van het Missionair 
Platform Den Haag in gesprek te gaan en te interviewen. Dit leidde tot nieuwe inzichten en een nieuw 
plan voor de periode 2021-2024 met als motto: “samen nieuwe vormen van kerkzijn ontdekken”. 
 
De 4 focuspunten uit het Jaarplan voor 2020 waren:  

- het nieuwe projectplan,  
- uitbreiden van het netwerk,  
- versteviging organisatie en financiën   
- samen leren en inspireren 

Bij de eerste vier focuspunten is gedurende het jaar een vijfde bij gevoegd namelijk Corona 
gerelateerde activiteiten. Hieronder de concrete uitwerking. 
 

1. Nieuwe projectplan 
In de eerste helft van 2020 hebben we 19 van de (toen) 21 partnerkerken van het Missionair Platform 
geïnterviewd met het doel om samen met kerken informatie te verzamelen voor dit projectplan. Het 
interview bestond uit vragen rond missie: naar de droom van de partnerkerk, bronnen, uitdagingen, 
vragen, geleerde lessen, welke Bijbeltekst centraal stond en verwachtingen richting het platform.  
 
De interviews leveren een schat aan informatie op over grofweg 3 categorieën van 
geloofsgemeenschappen in groot Den Haag: pioniersplekken, onder te verdelen in jong en oud;  
traditionele kerken; Internationale en migrantenkerken, onder te verdelen in onder andere 
arbeidsmigranten en expats.  
 
We trekken 5 conclusies uit de interviews: 

1. Er heel veel gaande is in de stad aan activiteiten. De doelgroepen zijn divers en er ligt nadruk 

op presentie door missionair diaconale activiteiten in de kwetsbare wijken van de stad.  

2. Veel kerken hebben impact met buurt gerichte activiteiten, tegelijkertijd blijft het kwetsbaar 

om de middelen hiervoor vrij te zetten. Dit betekent dat activiteiten ook weer stoppen. 

3. Er is veel animo en gevoel van urgentie dat we elkaar als kerken nodig hebben ihb over 

culturele grenzen heen. Om samen middelen, best practices en ontwikkelingen te delen.  

4. Leiderschap vormgeven is voor bijna alle partnerkerken uitdagend. Dragende schouders zijn 

er te weinig en ook de inkadering van nieuwe ontwikkelingen in het bestaande is uitdagend. 

5. De kerk verandert en zoekt nieuwe woorden en beelden hierbij, een theologische vraag. 

 



 

 

Nieuwe koers 
Dit heeft geleid tot het schrijven van ons nieuwe meerjaren projectplan met als motto ‘samen nieuwe 
vormen van kerkzijn ontdekken’. Omdat Corona toesloeg hebben we een grote bijeenkomst van de 
Haagse kerken hieromtrent niet kunnen realiseren. Dit hebben we toen vormgegeven door stedelijk 
en landelijk een groep van zo’n 20 meelezers te organiseren om feedback te ontvangen. Dat werkte 
boven verwachting goed en we hebben veel inhoudelijke feedback gekregen.  
 
De visie uit het nieuwe plan is: Als kerken en organisaties hebben we elkaar nodig in Den Haag, waar 
in een grote diversiteit van diaconale en missionaire activiteiten de kerk vorm krijgt. Samen vormen 
we een kerkelijk ecosysteem waar delen, leren en vieren centraal staan, bewogen door Gods liefde 
voor de stad.  
 
Met als missie van het Missionair Platform Den Haag: samen nieuwe manieren van kerkzijn ontdekken 
met impact in de stad. Samen te vieren, te dragen, te leren en verhalen te delen.  
 
In het plan staan deze vier nieuwe speerpunten voor de komende jaren geformuleerd en uitgewerkt: 

1. Werken aan verbinding: relaties met en tussen kerken en organisaties.  
2. Verhalen delen van hoop, van missionair diaconale voorbeelden en verhalen die “missio dei” 

dichtbij halen en praktisch maken. 
3. Den Haag samen. We hebben elkaar nodig in de stad en blijven op de hoogte van elkaar en 

werken waar mogelijk samen om samen in de stad aanwezig te zijn en bronnen, kennis en 
ervaring te delen.  

4. Supporten, ontwikkelen en leren. We werken niet alleen samen en kennen elkaar maar we 
willen ook nadrukkelijk de thema’s rond missionair kerkzijn stadsbreed oppakken.  

 

2. Uitbreiden netwerk 
In 2020 hebben we de contacten met de partnerkerken opnieuw vorm gegeven door middel van de 

interviews. Dit gaf naast veel informatie ook veel nieuwe contacten met de kerken. Mede door het 

diaconale netwerk van #nietalleen (zie punt 5) is het netwerk uitgebreid met een aantal christelijke 

organisaties zoals Present, de Haven, JHOP, de Haagse Helpers en Mara-HUB. En met een aantal 

stedelijke partners als PEP, NLDoet, de school of shapers en dergelijke organisaties die ook juist in 

Coronatijd contact hebben gezocht.  De Coronatijd was sowieso aanleiding tot nieuwe initiatieven en 

samenwerkingen waarbij er veel gezamenlijkheid gevoeld werd.  

In 2020 hebben we het platform met 3 kerken uitgebreid:  

- Het zout der aarde (internationale kerk in Molenwijk) 



- LUX (pioniersplek 20-ers en 30-ers van de PKN) 

- Hoopvol Transvaal (nieuwe pioniersplek van de NGK en de PKN in Transvaal) 

Wat betreft internationale- en migrantenkerken hebben we het project Pastors en Taal helaas moeten 

stop zetten. Dit project was een samenwerking tussen het MPDH en Mara – HUB. Het project zelf liep 

heel goed, maar vanwege Coronabeperkingen merkten we dat de pastors zelf niet meer de 

mogelijkheid hadden om hieraan mee te doen. De intentie is om in de toekomst te onderzoeken of we 

hierin opnieuw samen kunnen optrekken. Hiernaast hebben we goed contact over en weer.   

 
De Hemelvaartsdag dienst kon helaas niet doorgaan 
wegens Coronabeperkingen, ook hebben we de 
Learning and Blessing community niet door kunnen 
laten gaan. Wel hebben we de netwerkborrels online 
en offline doorgezet. Dit uiteraard Coronaproof. Ook 
hebben we de avondmaalsviering (zie de afbeelding 
rechts) in de openlucht doorgezet met een beperkt 
aantal mensen en grote afstand. Hiernaast hebben we 
een theologenkring via Zoom gehouden met een heel 
brede groep kerkprofessionals, dit heeft ook nieuwe 
contacten opgeleverd.   
 
Bij de komst van de nieuwe coördinator is er ook voor gekozen dit te koppelen aan de titel 
stadsdominee. Deze keuze is gemaakt omdat de functie een duidelijke zending betreft die voorgaan in 
vieringen met zich meebrengt en omdat het naar allerlei stedelijke partners direct helderheid geeft 
over de inhoud van de functie. De inzegendienst aan het begin van 2020 was een mooi moment waarbij 
ook een hele brede vertegenwoordiging van het lokale en landelijke netwerk aanwezig was. Ook bij de 
inzegening zelf waren kerken uit de breedte van Den Haag betrokken.    
 
 
 



3. Versteviging organisatie en financiën 
2020 werd gekenmerkt door een nieuwe organisatiestructuur. Met de groei en verbreding van het 

platform en met de komst van een nieuwe coördinator was dit de juiste tijd. We hebben gekozen voor 

een actief uitvoerend kernteam waarin overlap aanwezig is met het stichtingsbestuur. Het kernteam 

is een vertegenwoordiging vanuit de kerken en hieraan zijn de verschillende projectgroepen 

verbonden. In de projectgroepen zijn steeds mensen uit de kerken betrokken op projectbasis. 

Het voordeel van deze structuur ten opzichte van de oude structuur is dat de lijnen van communicatie 

kort zijn en we makkelijk mensen kunnen betrekken in een projectgroep. Er zijn namelijk veel mensen 

die betrokken willen zijn, maar dan op kortere termijn.  

Wat betreft de versteviging van de financiële basis kunt u in het financiële verslag teruglezen dat het 

aantal kerken dat financieel het platform ondersteunt blijft groeien. Ook is het aantal donateurs 

uitgebreid. Omdat we nog verder willen gaan in de financiële verduurzaming en omdat dit voor veel 

van de pioniersplekken en kerkplekken ook een thema is, hebben we dit onderwerp in 2021 ook 

nadrukkelijk op de agenda gezet. Ook staat het ontwikkelen en organiseren van de training “Missie en 

Duurzaamheid” op het programma.  

4. Samen leren en inspireren 
Samen leren en inspireren was een uitdaging in Coronatijd: de Learning and Blessing communities 

konden niet doorgaan. Tegelijkertijd was er ook veel dat wél door ging. De pioniersintervisie blijft een 

belangrijke groep waarin pioniers ervaringen en casussen kunnen uitwisselen. Ook hebben we als 

platform een filmpje gemaakt met de verschillende initiatieven in Coronatijd. Dit heeft ook veel reactie 

losgemaakt. In de herfst van 2020 hebben we met zo’n 20 kerkprofessionals uit hele diverse 

achtergronden een studiekring via zoom gehouden. Hierin is het gedachtegoed van Samuel Wells rond 

ondernemen en kerkzijn naar voren gekomen. Hierbij hebben verschillende deelnemers een inleiding 

gehouden vanuit hun context. Dit heeft veel reactie en momentum gegeven.   

Hiernaast hebben wij zelf als platform met onze ervaringen en kennis geparticipeerd in verschillende 

landelijke netwerken. Zowel op het gebied van missionair en diaconaal kerkzijn, als de oecumenische 

beweging als ook workshops bij landelijke kerkverbanden waarbij wij ervaringen en kennis vanuit Den 

Haag konden delen. 

  



5. Corona gerelateerde activiteiten 
Zoals al benoemd is het Missionair Platform deel geweest van 

het landelijke initiatief van www.nietalleen.nl. Dit was in 

Coronatijd een plek waar concrete hulpvragen tijdens de crisis 

gematched werden aan een lokale kerk, organisatie of 

pioniersplek. Het missionair platform Den Haag in de persoon 

van de stadsdominee is gevraagd te coördineren wat betreft 

het gebied 070. Zij heeft zo’n 60 hulpvragen met hulpaanbod 

gekoppeld. Een voorbeeld van zo’n hulpvraag is te zien in de 

prachtige foto hiernaast waarbij een vraag van een 

activiteitenbegeleider in een verpleeghuis landelijk 

binnenkwam en plaatselijk is opgepakt door twee kerken en 

een organisatie. Zo zijn er een spandoek, een hoogwerker en 

vrijwilligers gekomen. Ook heeft het netwerk en de acties van 

#nietalleen veel opgeleverd rond samenwerking in de stad, 

nieuwe contacten en de rol van de kerk wat betreft de 

maatschappelijke inzet.  

Hiernaast zijn er een aantal activiteiten online gegaan, is er een filmpje ontwikkeld 

(https://youtu.be/fnZeiQ7Kv4Y) waarin bijna alle partnerkerken meededen en is er veel koffie 

gedronken in de buitenlucht.  

Een andere rol van het Missionair Platform Den Haag was het koppelen van kerken in kwetsbare wijken 

aan kerken in rijkere gebieden. Soms door menskracht, vaak ook door financiële support. Het MPDH 

is hierin een soort katalysator geweest, soms formeel zoals bijvoorbeeld bij de Coronacollecte, maar 

dit zijn ook zaken die vaak in de informele sfeer plaats hebben gevonden.   

Jaarrekening 2020 
 
Toelichting jaarrekening 2020 

Bijgaand is de resultatenrekening en de balans gegeven. De groei van de inkomsten uit partnerkerken 

en donateurs zet door in 2020, zelfs in Coronatijd. Hiernaast zijn de inkomsten vanuit de fondsen 

toegenomen. De groei aan de uitgaven kant wordt voornamelijk veroorzaakt door nog te betalen 

kosten uit 2019. Dit bedrag is in de jaarrekening van 2019 voorzien en opgenomen onder ‘nog te 

betalen kosten’. 

 

Het nog te betalen bedrag van € 8100,- betreft een bijdrage voor een project wat door de 

Coronapandemie helaas niet kon starten. Met het desbetreffende fonds is overeengekomen om het 

ontvangen bedrag terug te storten. Omdat wij als stichting ook op lange termijn onze activiteiten graag 

op een verantwoorde en duurzame manier willen blijven voortzetten, heeft het stichtingsbestuur 

ervoor gekozen om vanaf 2020  jaarlijks € 2500,- te reserveren voor de opbouw van het eigen 

vermogen tot maximaal de helft van de jaarlijkse uitgaven. 

about:blank


 

* Donateurs Het verschil in bijdrage van de donateurs tussen '19 en '20 is ontstaan door een eenmalige 
grote gift in 2020  
** Overige Reserves De overige reserves zijn geheel bestemd voor het werk van het Missionair 
Platform Den Haag 
 

Slot 
Wij kijken terug op een veelbewogen jaar voor onze stad waarin naast alle moeite ook heel veel moois 

is gebeurd. We weten ons gezegend hierin. We willen alle partners bedanken die het werk van het 

Missionair Platform Den Haag hebben mogelijk gemaakt en mogelijk maken!  

Den Haag, 23 maart 2021 
 

 

RESULTATENREKENING

INKOMSTEN
Realisatie 2018 Realisatie 2019 * Realisatie 2020 *

Donateurs  €             3.550,00 11.930,00 3.763,02

Partnerkerken  €             4.208,74 9.104,99 11.393,51

Subsidies fondsen  €             9.500,00 10.000,00 16.366,00

Totaal  €           17.258,74  €              31.034,99  €                31.522,53 

UITGAVEN
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020

Kosten coordinator/stadsdominee (0,2 / 0,3 fte)  €           25.200,00 8.400,00 49.227,62

Communicatie/netwerk/diversen  €             4.940,60 2.327,77 1.587,59

Bankkosten  €                113,37 120,10 152,36

Totaal  €           30.253,97  €              10.847,87  €                50.967,57 

Resultaat 12.995,23-€           20.187,12€               19.445,04-€                 

BALANS

ACTIVA
31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Liquide middelen  €           18.661,71  €              38.848,83  €                24.403,79 

Nog te ontvangen  €             2.000,00  €                             -    €                               -   

Totaal  €           20.661,71  €              38.848,83  €                24.403,79 

PASSIVA

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2019
Overige reserves **  €             5.261,71  €              15.048,83  €                   8.803,79 

Opbouw eigen vermogen  €                         -    €                             -    €                   2.500,00 

Nog te betalen kosten  €           15.400,00  €              23.800,00  €                   8.100,00 

Reeds ontvangen donaties t.b.v. 2021  €                         -    €                             -    €                   5.000,00 

Totaal  €           20.661,71  €              38.848,83  €                24.403,79 



 


