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Scheveningen, ter informatie van een nieuwe predikant. Versie 2019.

Achtergrond
De Protestantse Gemeente te Scheveningen (PGS, 2014) kent vier wijkgemeenten met ieder een
specifiek karakter (‘ligging’): de Oude Kerk, Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk, Prinses Julianakerk en de
Bethelkerk. Alle wijkgemeenten hebben een grote mate van zelfstandigheid gekoppeld aan de
voorwaarde om in financiële zin als wijkgemeente ‘de eigen broek op te houden’.
De Bethelkerk is een wijkgemeente in het midden van het Scheveningse kerkelijk palet. De gemeente
is ontstaan uit een fusie in 2002 tussen de Hervormde wijkgemeente Nieuwe Kerk en de
Gereformeerde wijkgemeente Bethelkerk. Sinds 2002 wordt gebruik gemaakt van de Bethelkerk. Dit
kerkgebouw uit de jaren 70 van de vorige eeuw kenmerkt zich door de multifunctionaliteit van het
gebouw. Naast een grote kerkzaal (capaciteit circa 400 zitplaatsen) beschikt het gebouw over
vergaderzalen en buurtcentrum Kommunika (verhuurd). Daarnaast beschikt de wijkgemeente over
een aanpalend wijkgebouw met als belangrijkste faciliteit een zaal voor grotere bijeenkomsten.
De PGS heeft de afgelopen twee jaar een traject gevolgd onder de titel ‘Kerk op Koers’. De
einduitkomst van dit proces was dat een drietal wijkgemeenten hebben aangetoond, mede op basis
van ‘externe’ garanties, dat de exploitatie tot en met 2025 financieel is gedekt. Ook bij de Bethelkerk
heeft een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2025. Als positief neveneffect van ‘Kerk op Koers’
zien we vanaf 2018 weer een groei in de opbrengst van de actie Kerkbalans en stabiel blijvende
collecte-opbrengsten. Ook heeft het traject ervoor gezorgd dat we als wijkgemeente grondig
hebben nagedacht over hoe we gemeente willen zijn in deze tijd. De uitkomst is vastgelegd in het
projectplan ‘Bethelkerk op koers’ dat als bijlage aan deze profielschets is toegevoegd.

Hoe we onszelf zien als deel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus
In de Bijbel wordt in uiteenlopende beelden over de gemeente van Jezus Christus gesproken.
Principieel is de omschrijving als ‘lichaam van Christus’. Daarnaast wordt ook in andere beelden over
de gemeente gesproken, bijvoorbeeld als ‘stad op een berg’, ‘licht op de kandelaar’, ‘zoutend zout’.
Terwijl die beelden allemaal hun eigen zeggingskracht hebben, herkennen wij ons nadrukkelijk in de
omschrijving van ‘volk van God, op weg naar Gods toekomst’. Een beeld ontleend aan de situatie
van het volk Israël, bevrijd uit Egypte en onderweg naar het beloofde land.
In die omschrijving klinken een aantal zaken door die (uiteraard) ook de achtergrond van andere
beeldspraken over de gemeente vormen:
• We weten ons geroepen door God de HEER. Zonder Hem zouden we geen verwachting hebben,
en evenmin met elkaar optrekken…
•

We zijn onderweg (we zijn niet volmaakt, we zijn ‘er’ nog niet).

•

Onderweg met elkaar zijn we met vallen en opstaan (we willen leren van onze fouten).

•

We komen (met elkaar en persoonlijk) ergens vandaan (we hebben een geschiedenis).

•

We gaan ergens naar toe; we hebben verwachting en hoop.

•

We delen die verschillende zaken met elkaar, gaandeweg en lerend van elkaar en van anderen.

•

Optrekkend met elkaar zijn we (naar we hopen en voorstaan) aanstekelijk herkenbaar voor
anderen. We dragen ook verantwoordelijkheid voor elkaar en voor ons optreden ‘naar buiten’.
Dit laatste niet als ‘mensen die het weten en bezitten’, maar als mensen die zich aangesproken
weten door het Evangelie en daar niet meer van losgekomen zijn. Mensen ook die – ondanks
twijfel en vragen – er niet meer los van willen komen, omdat we dan het leven zelf zouden
verliezen…
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Hoe we er in de praktijk uit zien
Onze wijkgemeente wordt als ‘open-confessioneel met evangelische accenten’ getypeerd. Terwijl
altijd de vraag gesteld kan worden ‘what’s in a name?’, herkennen we voor onszelf die omschrijving
wel. We willen er ook voor staan. Zo willen we open en gastvrij zijn en niemand uitsluiten. Tegelijk
willen we duidelijk zijn dat onze basis ligt in het Woord van God dat concreet gestalte heeft
gekregen in Jezus Christus onze Heer en Verlosser.
Onze wijkgemeente wordt op deze manier gevormd door mensen met een grote verscheidenheid in
geloofsbeleving: variërend van traditioneel, orthodox tot evangelisch, maar telkens wel ruimdenkend
en gunnend. En ook variërend van diep bewust, doorleefd en overtuigd tot een houding van meer
twijfel en zoeken.
We willen daarbij met elkaar in gesprek blijven rond de doorwerking van het Evangelie van Jezus
Christus in onze concrete levenshouding. Tekenend voor die houding is een behoorlijk aantal
gesprekskringen, bestaande uit mensen van diverse pluimage en verschillend in mate van
betrokkenheid met onze eigen wijkgemeente.
We zijn blij dat binnen onze gemeente, die statistisch gezien vergrijsd is, tegelijk een kleine, maar
dapper voortgaande oppasdienst, kindernevendienst en catechesegroep actief is, terwijl ook een
actieve en betrokken groep jongeren van rond de 30 jaar (actief en wervend) van zich laat horen! We
zien de laatste jaren een groeiend aantal kinderen dat deelneemt aan de kindernevendienst. Wij
verwijzen verder naar de bijlage ‘Ledenstatistiek Wijkgemeente Bethelkerk’.
Zo weten we ons met elkaar metterdaad ‘onderweg naar Gods toekomst’!

Kerkdiensten
Naast de theologische centrumpositie ligt de wijkgemeente Bethelkerk ook geografisch in het
centrum van Scheveningen. Zoals iedere wijkgemeente in Scheveningen trekt de Bethelkerk ook veel
leden van buiten de formele grenzen.
Qua ‘ligging’ past het etiket ‘open-confessioneel met een evangelisch accent’ het beste bij de
Bethelkerk. Dit komt het meest tot uitdrukking in de wekelijkse eredienst. De liturgie is laagdrempelig
en de verkondiging sluit aan bij de verschillende vormen van geloofsbeleving. Tijdens de eredienst
zingen we uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) en de bundel Hemelhoog. De
gemeentezang wordt begeleid vanaf twee bijzondere kerkorgels (Flentrop / Pels en Van Leeuwen),
die vanaf één speeltafel tegelijk kunnen worden bespeeld door onze vakbekwame organisten.
Daarnaast beschikt de kerk over een concertvleugel.
De eerste schriftlezing (wij gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling, NBV) wordt gelezen door een van de
lectoren. De gemeente verwacht een verkondiging waarin Christus centraal wordt gesteld voor de
tijd waarin wij leven en die qua toon ‘pastoraal warm en tegelijk licht en sprankelend’ wordt
gebracht. De orde van dienst heeft globaal de volgende opzet:
Welkom
Intochtslied (meestal een van de Psalmen)
Votum en groet
Lied (af en toe het Klein Gloria)
Verootmoediging (lied of gebed)
Genadeverkondiging
Lied
Leefregel
Gebed
Schriftlezing
Lied

Kinderlied, begeleid op de vleugel (aansluitend
kindernevendienst en om de week tienerdienst)
Meestal een tweede schriftlezing
Lied
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied
(afkondiging overlijden van een gemeentelid)
Gebeden (dankgebed, voorbeden, gezamenlijk Onze
Vader)
Collecte
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Moment met de kinderen

Slotlied
Zegen en gezamenlijk ‘Ja Amen ja, halleluja!’

Het geheel wordt afgesloten met de mogelijkheid tot ontmoeting in de ontmoetingsruimte waar
door velen gebruik van wordt gemaakt.
Bij bijzondere diensten (doopdienst, viering Heilig Avondmaal) wordt van dit stramien afgeweken. Zo
ook bij de ‘Diensten in uitvoering’, die vier keer per jaar worden gehouden. Deze diensten. met
interactieve elementen, worden voorbereid en mede uitgevoerd door eigen gemeenteleden, zowel
wat betreft de muzikale begeleiding als bij onderdelen van de liturgie.
Acht keer per jaar (elke 2e zondag in de maanden september t/m april, ’s middags om 17 u.) is er een
zogenaamde Dienst aan Zee, die zeer goed wordt bezocht. Het accent in deze diensten ligt op
muziek en een toegankelijke verkondiging. Van beide accenten wordt een hoog kwalitatief niveau
nagestreefd. Onlangs is het 40 jarig bestaan van deze diensten gevierd. De leiding van deze diensten
berust bij een werkgroep onder leiding van organist Sander van Marion.
Tenslotte zijn er gedurende het jaar nog diensten voor doelgroepen:
• 2x per jaar is er een zang-uur onder de titel ‘Terug in de tijd’ waarin gezongen wordt uit bundels
als ‘de bundel 1938’ en ‘Johannes de Heer’.
• 2 of 3x per jaar is er een kinder-uur, ‘Het geschiedde…’ genaamd, waarin een verhaal uit de
Bijbel centraal staat speciaal voor de jongste kinderen, gefaciliteerd met ‘luistersnoepjes’ en
pannenkoeken.
Al onze diensten zijn via Internet te volgen, zowel live als achteraf. Ze worden door een enthousiast
team met behulp van 5 camera’s levendig in beeld gebracht.

Andere activiteiten
Centrale plaats vormt de (pastorale) aandacht voor en door onze gemeenteleden maar ook voor
buitenstaanders die geïnteresseerd zijn in zingevingsvraagstukken. Om hier nadere invulling aan te
kunnen gegeven is de mogelijkheid tot aanstelling van een kerkelijk werker nadrukkelijk open
gehouden, mits de financiën dit toelaten. Gelukkig gloort er op dit punt licht aan de horizon,
waardoor de aanstelling van een Parttime Kerkelijk Werker niet meer bij voorbaat is uitgesloten.
Voor nadere informatie over de activiteiten die door de wijkgemeente zijn en worden ontwikkeld
verwijzen bij graag naar de website www.bethelkerkscheveningen.nl, alsmede naar het eerder
vermelde rapport Bethelkerk op Koers en een digitale folder met de activiteiten van de
wijkgemeente.

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

‘Bethelkerk op koers’, beleidsdocument 2018 – 2025.
Schema actieplan 2018 – 2025.
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te
Scheveningen.
Ledenstatistiek wijkgemeente Bethelkerk.
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