Profiel Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout
Inleiding
Hieronder treft u een beschrijving (profiel) aan van de protestantse wijkgemeente ArchipelBenoordenhout uit Den Haag. De wijkgemeente maakt deel uit van de Protestantse
Gemeente ‘s-Gravenhage die weer onderdeel is van de Protestantse Kerk in Nederland.
Identiteit
De wijkgemeente Archipel-Benoordenhout is een open geloofsgemeenschap, die ook ruimte
biedt voor andersdenkenden. De gemeente wil een gastvrij huis en vertrouwd adres zijn. De
preken sluiten aan op wat er gebeurt in de wereld. In de diensten participeren de
ambtsdragers. Er is ruimte voor andere vormen van erediensten, maar hier worden soms
duidelijk grenzen aan gegeven door gemeenteleden. De wijkgemeente is een hechte
gemeenschap, maar kan daarom als enigszins gesloten worden ervaren.
Met het noemen van een aantal kernwaarden (in willekeurige volgorde) wordt het karakter
van onze gemeente gekenschetst:
 Goede samenwerking tussen van oorsprong verschillende geloofsgemeenschappen;
 Op een vrije manier omgaan met dogma’s;
 Openstaan voor andersdenkenden;
 Warme betrokkenheid;
 Openstaan voor rand- en buitenkerkelijken;
 Sterke betrokkenheid op en verantwoordelijkheid voor de wijk en de wereld;
 Betrokkenheid op ouderen/zieken en extra aandacht voor jeugdwerk;
 Organisatievermogen;
 Vaste liturgie (zie bijlage) maar wel open en in beweging.
Doelen en taken
De protestantse wijkgemeente Archipel – Benoordenhout heeft een missionaire visie, welke
tot uiting komt in vier centrale kernwaarden: openheid, gastvrijheid, aanbieden van
netwerken en bijdragen aan zingeving (zie: DZK beleidsplan 2016-2020).
Het hart van onze gemeente klopt in de zondagse eredienst: de Drievuldige God, Vader,
Zoon en heilige Geest, zoekt ons te ontmoeten en wij Hem. Ons kerkgebouw is het adres
voor deze gezamenlijke ontmoeting. Het biedt de ruimte en geborgenheid om samen
vreugde en inspiratie te beleven aan ons geloof. Wij willen een veelkleurige gemeenschap
zijn die zich bindt door ontmoeting en inhoud. Van daaruit zoeken wij naar presentie in onze
wijken en in de stad om (zo mogelijk samen met andere kerken) de boodschap en bezieling
van het evangelie gestalte te geven en te delen.
Wij willen met meer mensen verbonden zijn: binding houden met regelmatige kerkgangers,
binding versterken met kerkleden die minder betrokken zijn en binding zoeken met mensen
die op zoek zijn naar inhoud.

Klimaat
Het klimaat in de gemeente is formeel en traditioneel, maar wordt wel als betrokken
ervaren. De wijkgemeente bestaat uit twee wijken: de Archipel en het Benoordenhout. De
wijken verschillen van cultuur: de Archipel is losser en informeler dan het Benoordenhout.
De samenstelling van de bevolking is voor beide wijken redelijk gelijk: middenklasse en
veelal hoger opgeleide mensen. De gemeenteleden hechten eraan te worden betrokken in
de besluitvorming. Het blijft altijd een aandachtspunt om in gezamenlijkheid keuzes te
maken en de lijn uit te zetten. De communicatie binnen de gemeente gaat vooral via de
afkondigingen in de dienst, het wijkblad Onderweg en de website.
Doelgroepenbeleid
 Ouderen: categoriaal pastoraat gericht op verschillende leeftijden, met accent op de
ouderen (70+);
 Jonge gezinnen: tegen de achtergrond van de terugloop en vergrijzing in de kerkgang
wordt veel aandacht gegeven aan de jeugd en jonge gezinnen;
 Diaconale activiteiten zijn vooral gericht op eenzame mensen en de statushouders in
de wijk: sinds begin 2017 zijn circa 12 Syrische gezinnen gevestigd in de wijk.
Eredienst en kerkgang
In de Duinzichtkerk wordt de liturgie gevierd volgens het Oecumenisch Ordinarium en de
lezingen naar het leesrooster van de Raad van Kerken. Door middel van responsies wordt de
gemeente actief betrokken bij de eredienst, aan het einde van de dienst geven we elkaar de
vredegroet. Er wordt gezongen uit het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk', geregeld
met medewerking van de cantorij. Ook de ambtsdragers hebben een rol in de viering: de
ouderling is betrokken bij de Intrede (Bemoediging en Gebed van toenadering) en de diaken
verzorgt het Kyriëgebed. Voor de kinderen tot 12 jaar is er een kindernevendienst. Na een
gesprek met de voorganger gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. De diensten worden
uitgezonden via www.kerkomroep.nl.
Enige malen per jaar zijn er bijzondere diensten waarin nieuwe vormen geoefend worden,
zoals een interactieve dienst (de aanduiding Kliederkerk is onlangs ‘afgeschaft’) . In
samenwerking met de jeugdwerker zijn er af en toe jeugddiensten, waaronder het “12-jaar
moment” waarin de 12 jarigen afscheid nemen van de kindernevendienst. In de Stille Week
zijn er elke dag diensten, behalve de drie dagen van Pasen zijn er Vesperdiensten verzorgd
door de commissie eredienst. Er zijn driemaal per jaar gezamenlijke diensten met de
wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk, waarbij het andere kerkgebouw gesloten is.
Maatschappelijk engagement en sociale actie.
De gemeente richt zich op diverse activiteiten voor de eigen doelgroepen (team meeleven,
ouderenkringen, diaconale activiteiten zoals High Tea's en zomerochtend, wekelijkse koffie
bij de koster, maandelijkse maaltijdgroep, lezingen en concerten).
De gemeente is onderdeel van een wijk en wil daarom graag meer verbindingen zoeken met
deze wijk en een open kerk zijn voor de doelgroepen.
Daarnaast wordt samengewerkt met de christelijke basisschool Oranje Nassauschool om de
verbinding met jonge gezinnen binnen de wijk te versterken.
De diaconale gerichtheid is op gerechtigheid en solidariteit en gaat verder dan de eigen wijk:
bijvoorbeeld onlangs nog actieve betrokkenheid bij het kerkasiel in buurt- en kerkhuis

Bethel, de regenboogvlag naar aanleiding van de Nashville-verklaring, het verbinding zoeken
met de statushouders in de wijk (maatjesproject), de inzamelingsacties voor de voedselbank
Lucaskerk en voor het diaconaal centrum De Paardenberg.
De wijkgemeente kent een actieve ‘Werkgroep Marienbrunn’. Al vanaf voor de val van de
Muur worden door de wijkgemeente contacten onderhouden met een gastvrije en ook zeer
actieve gemeente in Leipzig - Marienbrunn. In het kader van dit partnership vinden jaarlijkse
groepsreizen plaats over en weer.
Geestelijke erfenis
De wijkgemeente is zich bewust te staan in de lange oecumenische traditie van de kerk. De
gezindheid is wat men noemt midden-orthodox. De diensten zijn liturgisch en er is enige
ruimte voor interactie. Muziek en zang nemen een belangrijke plaats in.
Een paar kernbegrippen bij de geestelijke erfenis: vanuit de lange diepgevoelde Christelijke
traditie bewust in het leven staand; intellectueel geloof; focus op exegese; handelend in
goed rentmeesterschap, rust, respect en bezinning.
De wijkgemeente bestaat vanaf 1978 uit twee onderdelen, de Archipel (Vredeskapel) en het
Benoordenhout (Duinzichtkerk). Op ‘bestuurlijk niveau’ (kerkenraad) was er vanaf dat
moment sprake van samenwerking tussen deze twee delen. Er is een fusieproces achter de
rug na de sluiting in 2014 van de Vredeskapel in de Archipel, met een andere cultuur (vrijer,
opener en laagdrempeliger). Sinds 2012 werken wij samen met de Christus Triumfatorkerk in
Bezuidenhout (de ‘combinatie Haagse Hout – Archipel’). Ook in Bezuidenhout is medio 2014
een kerkgebouw gesloten (het Kruispunt). We hebben een aantal gezamenlijke activiteiten
en diensten. De predikanten vormen een team (met betrokkenheid van de kerkelijk werkers)
dat zich gezamenlijk verantwoordelijk stelt voor het predikantenwerk in de combinatie.
Locatie en gebouw
De Duinzichtkerk is gevestigd in een prachtig kerkgebouw uit 1935 van de architect Willem
Verschoor, met een eigen groot plein, een kosterswoning en een ruime pastorie. Het
kerkgebouw staat midden in de woonwijk. Het gebouw heeft een traditioneel liturgische
indeling, mede geïnspireerd door het Engelse anglicanisme. In de nieuwe opstelling van de
kerkzaal is rekening gehouden met enige ruimte voor rituelen. Er zijn plannen om de
toegankelijkheid en de gesloten uitstraling van het gebouw te verbeteren en de kapel te
verbouwen In de toekomst worden veranderingen in de buurt verwacht door sluiting van het
naastgelegen Bronovo ziekenhuis.
Faciliteiten
De kerk is goed bereikbaar met openbaar vervoer en eigen vervoer en er is
parkeergelegenheid. Er kan veel in het gebouw en op het plein, ook qua catering. Voordeel
van het kerkplein is dat dit ook zichtbaar is voor de buurt. Er is veel staf (kerkelijk bureau,
koster, jongerenwerker, diaconaal opbouwwerker) en er zijn veel vrijwilligers actief (ruim
100 ). Diensten worden uitgezonden via kerkomroep.nl; geluidsinstallatie, ringleiding, wijken plaatselijk kerkblad. Een aantal faciliteiten is toe aan vernieuwing (waartoe al plannen
zijn); er wordt slechts beperkt gebruik gemaakt van nieuwe media.
Financiën
Het financieel beleid is consistent stabiel met een goede vermogenspositie. De
Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel, waarvan het bestuur wordt gevormd door de

wijkraad van kerkrentmeesters, draagt zorg voor het onderhoud van de gebouwen, de
salarissen van de koster, organist, medewerkster Kerkelijk Bureau en alle overige
(exploitatie)kosten.
Toekomst
De toekomst is mede afhankelijk van de inzet van de gemeenteleden en ambtsdragers.
Afgelopen jaar heeft een commissie vanuit de kerkenraad een Verkenning Toekomst
Kerkgebouw opgesteld. In de verkenning zijn voorstellen ontwikkeld voor het ontplooien
van activiteiten in/vanuit/rondom de Duinzichtkerk, die kunnen bijdragen aan het
concretiseren van de centrale doelstellingen uit ons beleidsplan (openheid, gastvrijheid,
netwerken, zingeving). Hiervoor wordt mogelijk een programmeur/theoloog aangetrokken.
De voorstellen worden nu concreet uitgewerkt voor nadere besluitvorming. Hier liggen een
uitdaging en taak voor de wijkgemeente samen met de nieuwe predikant(e).
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