Stel je voor… onze Kloosterkerk over een paar jaar
Het bestuur van de Kloosterkerk is bezig met het nieuwe beleidsplan van onze kerk.
Daarbij beginnen we uiteraard bij het begin. Waartoe zijn we er eigenlijk? En voor
wie? En hoe zouden we er over 20 jaar uit willen zien?
De komende tijd willen we graag uw ideeën horen. Uw wensen en uw dromen. En
we willen ons toekomstbeeld graag met u delen, zodat we samen op kunnen trekken
op onze weg naar de toekomst. Het beleidsplan zal uit drie pijlers bestaan: 1) jeugd
en jongeren, 2) pastoraat en 3) wat wij ‘het Huis van bezinning’ zijn gaan noemen.
Wij dromen van een kerk waarin we het goede bewaren. Onze erediensten
bijvoorbeeld, onze activiteiten, onze zo actieve gemeenteleden, onze tradities in
kunst en cultuur, ons oog voor kwaliteit.
We dromen van een kerk waar meer mensen bij betrokken zijn. We zouden een plek
willen zijn voor meer jonge mensen, voor inactieve leden, leden uit andere kerken,
geïnteresseerden van andere religies of niet-religieuzen. Zingevers zijn we tenslotte
allemaal. Bezinning brengt ons allen verder. Inspiratie zoeken we allemaal.
Ontmoeting is voor iedereen belangrijk.
We stellen ons voor dat een dag in de Kloosterkerk er zo uit zou kunnen zien.
We starten de dag met een digitale dagopening. Velen in Den Haag raken eraan
gehecht hun dag samen in stilte en met een inspirerende openingstekst te beginnen.
Wie wil kan overdag naar de kerk komen. De crypt en zalen zijn opgeknapt en
geschikt voor groepen en bijeenkomsten. Er worden dagelijks workshops, cursussen
en gespreksgroepen gehouden. Alles is op de website te vinden. Wie in Den Haag op
zoek is naar bezinning, bezieling of ontmoeting, weet ons te vinden.
De wandelruimte is vergroot en een echte ontmoetingsplek geworden. Er zijn zitjes,
er is koffie en thee. ’s Avonds een drankje. Men bezoekt de prachtige tentoonstelling.
Je kunt er een rondleiding bij krijgen op je telefoon. Er zijn gesprekspartners
aanwezig, die niet bang zijn voor een goed gesprek.
’s Ochtends is er in de Crypt een cursus tekenen bezig rond het thema ‘vreugde’. In
de koorzaal kun je een workshop over ‘hoop’ volgen, waarin wetenschappelijke
inzichten, (bijbel)verhalen en persoonlijke gesprekken een plaats krijgen. ’s Middags
vindt er een huwelijk plaats in de kerk. In de Crypt zit de gespreksgroep ‘Rouw op je
dak’. In de koorzaal zit een groep leidinggevenden. Zij volgen een training over
‘werken vanuit waarden’.
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’s Avonds is er een interactieve lezing, fysiek en digitaal te volgen, over het werk van
filosoof X waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over wat deze inzichten
in hun eigen leven kunnen betekenen. Of een avond met het kamerorkest dat hier
maandelijks een openbare repetitie houdt. Of….
Deze dromen wil het bestuur omzetten in daden. Daarom heeft het bestuur besloten
gedurende vier maanden (van 1 juni tot 1 oktober) een verkenning te starten naar
de levensvatbaarheid en de financiële consequenties van het Huis van bezinning
zoals we dit initiatief als werknaam gegeven hebben. We hebben Gerda Hoekstra
bereid gevonden en opdracht gegeven deze verkenning uit te voeren, tegen betaling
voor 0,5 fte. Daarom zal per 1 juni 2021 voor de duur van de verkenning haar
lidmaatschap van het bestuur worden opgeschort en zal zij gedurende die tijd niet
als ambtsdrager functioneren. Onder de verantwoordelijkheid van André S. zal Gerda
haar activiteiten op personeelsterrein voortzetten, als vrijwilliger. Voor de verkenning
is door het bestuur een programma van eisen met een planning opgesteld.
U ziet, we hebben genoeg ideeën. De komende maanden tijdens de verkenning gaan
we – zoals gezegd - met elkaar in gesprek. We nodigen u uit mee te denken. Wat
vindt u ervan? Welke ideeën, hebt u, welke zorgen, welke verbreding ziet u en welke
beperkingen? We zijn heel benieuwd hoe we samen onze weg kunnen vervolgen.
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Bespreken voorstel voor AB
Besluitvorming over plan van aanpak en
programma van eisen
Informeren medewerkers
Informeren van de gemeente over
beleidsplan en verkenning
Start verkenning
Bespreken rapportage van de verkenning
Bespreken rapportage van de verkenning
Raadplegen van de gemeente over de
uitkomsten van de verkenning en de
vervolgstappen.
Besluitvorming over vervolg van de
verkenning. Go / no go besluit over het
vervolg.
Afhankelijk van besluitvorming:
- Start Huis van bezinning
- Eerst een offerte traject voor de
uitvoering
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