Beleidsplan Stichting Leven in Zuidwest 2017

1.

Visie en missie

De graankorrel sterft, maar brengt wel vrucht voort. Zo is in de reorganisatie van de CGK en NGKkerken in Den Haag de Nebokerk als gemeente opgeheven, maar wordt ook een nieuw project
gestart met als doel het stichten van een nieuwe christelijke gemeenschap. De betrokken
kerkenraden van de CGK, NGK en later de GKV hebben in de loop van de afgelopen jaren deze
missionaire doelstelling vastgesteld.
In onze visie staat de opdracht van Jezus uit Mattheüs 28: 18-20 centraal. Het zendingsveld ligt
tegenwoordig bij ons om de hoek. Velen binnen onze (Haagse) samenleving zijn min of meer
onbekend met het Evangelie. De traditionele kerkstructuur blijkt slechts in zeer beperkte mate in
staat om veld winnend bezig te zijn. Nieuwe missionaire initiatieven gestart door traditionele kerken
blijken daarentegen een betere modus operandi te zijn om mensen te bereiken met het Evangelie.
De ervaringen die het afgelopen decennium binnen onze kerken zijn opgedaan zijn hoopgevend!
Onze missie is “Het Evangelie van Jezus Christus verkondigen in de wijk
Bouwlust/Vredelust door middel van een missionair-diaconaal project in die wijk.”
Het doel is het stichten van een nieuwe christelijke gemeenschap in de wijk Bouwlust/Vrederust.
Deze doelstelling moet gezien worden als een ‘stip aan de horizon’. Gemeentestichting laat zich niet
afdwingen door projectplannen of tijdschema’s, maar is een logisch gevolg als het missionaire werk
de zegen van onze God krijgt.

2.

Organisatie

De basis voor het missionair project ligt in de gemeenten CGK-Den Haag, NGK-Rijswijk en GKV-Den
Haag Zuid/Rijswijk. De kerkenraden hebben in 2014 een stuurgroep de opdracht meegegeven om het
project op te starten. Op zondag 6 november 2016 is met een dank- en gebedsdienst het missionaire
werk in de wijk gestart. Dit werk is als volgt georganiseerd:
•

•

•

Het missionaire kernteam is in de wijk aanwezig met missionair-diaconale projecten. Het team
bestaat uit leden van de verschillende gemeenten, waarvan er twee parttime in dienst zijn van
de stichting ‘Leven in Zuidwest’. Over de activiteiten wordt met de gemeenten
gecommuniceerd.
De stichting ‘Leven in Zuidwest’ (opgericht in 2016) is werkgever van de twee betaalde krachten
en draagt zorg voor de huishoudelijke en bestuurlijke aangelegenheden en de communicatie
met de verschillende kerkenraden. In het stichtingsbestuur zitten leden vanuit de drie
verschillende gemeenten, bij oprichting gaat het om de leden van de bestaande stuurgroep.
Afvaardigingen van de kerkenraden hebben periodiek overleg met het stichtingsbestuur over de
voortgang van het project.

3.

Activiteiten 2017

Missionaire activiteiten
Met de benoeming van twee werkers eind 2016 is gestart met de aanwezigheid in de wijk. De
missionaire activiteiten in de startfase zullen bestaan uit:
1.
2.

3.

4.

Kennismaking met de wijk: kennismaken met de wijk(-bewoners) en actieve christenen en
organisaties in de wijk om de aanknopingspunten voor missionaire activiteiten te vinden.
Opzetten van eerste diaconaal-missionaire projecten: op basis van kennismaking activiteiten
ontplooien. Deze activiteiten kunnen aansluiten bij tal van noden in de wijk: van eenzaamheid
tot armoede en laten het Evangelie zien in de wijk.
Gemeenschapsvorming en gebed: het missionaire kernteam komt tweewekelijks bij elkaar voor
gebed en bijbelstudie. Hier wordt een basis gelegd voor gemeenschapsvorming. Eén- tot
tweemaandelijks worden er brede gebedsbijeenkomsten georganiseerd om te bidden voor de
wijk en de voortgang van het missionair project. Ook worden de achterbangemeenten
betrokken bij het project.
Visievorming: ontwikkelen van een visie op het project in Bouwlust waarbij ook inspiratie wordt
opgedaan bij pionierservaringen elders.

Bestuurlijke activiteiten
1.
2.

3.

Bestuur en verantwoording: beleid en begroting opstellen, bespreken met kernteam en
kerkenraden, opzetten website, verantwoording afleggen van activiteiten en financiën.
Fondsenwerving: verkrijgen ANBI-status, werving van landelijke fondsen, donateurs in
achterban. De stichting verkrijgt gelden door toegezegde donaties van de ondersteunende
kerken en werft gelden uit ondersteuning door landelijke kerkelijke organisaties, uit giften van
individuele donateurs en andere fondsen die de activiteiten steunen. De stichting heeft slechts
een gering eigen vermogen dat volledig wordt ingezet om het werk van de stichting te
financieren. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging voor hun werk en
alleen een vergoeding voor onkosten die voortvloeien uit hun werkzaamheden.
Werkgeverschap: voortgang en evaluatie en organiseren coaching.
Het personeel wordt betaald volgens de regelingen van het Steunpunt Kerkenwerk (SKW).

