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Inleiding 

Het voorliggende beleidsplan van de Pelgrimkerk1 volgt op het voorafgaande beleidsplan, wat als titel 
had: ‘Hoopvol op Weg; eenheid in veelkleurigheid” en wat betrekking had op de periode 2014-2017. 
In mei 2018 is een door de kerkenraad ingesteld werkgroepje begonnen met de voorbereiding van 
dit nieuwe beleidsplan2. Vanaf het begin was daarbij het doel om te komen tot een veel compacter 
beleidsplan dan eerdere versies, waarbij met name een aantal te formuleren kernwaarden van de 
Pelgrimkerk een belangrijk centraal element vormt. 
 
Input voor dit beleidsplan werd o.a. geleverd tijdens een kaderdag die werd gehouden op 20 oktober 
2018. Na bespreking van het concept tijdens de kerkenraadsvergadering van 19 maart 2019 en een 
gemeentevergadering op 14 april 2019, is het beleidsplan vastgesteld op 16 april 2019. 
 

Missie 
Als leden van de Pelgrimkerk belijden we dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is en 
erkennen we hem als Heer van ons leven. Wij stimuleren elkaar om Jezus (beter) te leren kennen en 
zo te groeien in geloof, hoop en liefde. Wij zien het als onze blijvende opdracht om het goede nieuws 
van Jezus uit te dragen in onze omgeving, in woord en daad, bescheiden, maar wel met overtuiging 
en enthousiasme. Daarbij trekken we samen op met andere kerken en gemeenten in Haarlem en 
omgeving en zetten we ons actief in voor meer onderlinge eenheid en samenwerking. 
 

Kernwaarden 
Wij hebben vijf kernwaarden geformuleerd die kenmerkend zijn voor onze gemeente. Deze waarden 
omarmen wij. Ze vormen de basis van waaruit we ons verder willen ontwikkelen: 
 
1) Wij vinden onze identiteit in Jezus en willen (blijven) groeien in geloof, hoop en liefde 
Dit is de kern van ons kerk-zijn. De zondagse eredienst neemt daarbij een belangrijke plaats in. 
Daarnaast zijn doordeweekse kringen/groepen, waarin gesprek plaatsvindt over geloofs- en 
levensvragen, wezenlijk voor de geloofsopbouw. 
 
2) Wij vormen een hechte gemeenschap 
We bieden een (geestelijk) thuis aan mensen van diverse leeftijd, maatschappelijke achtergrond, 
opleidingsniveau etc. en hebben elkaar nodig om de liefde van Christus ten volle te kennen3. Onze 
gemeenschap wordt gekenmerkt door saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid en door een 
informele, hartelijke en gastvrije sfeer.  
 
  

                                                 
1 Officiële naam: Gereformeerde Kerk Haarlem-West, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
2 Het werkgroepje bestond uit de volgende personen: Tom Houtgraaf, Esther Jochem, Martine van Leeuwen, 

Stewart Osborne, Aad Vuyk en Sicco Zijlstra. 
3 Vgl. Efeziërs 3:18-19, waar staat: ‘Dan zul u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte 

kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met 

Gods volkomenheid.’ 
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3) Wij zijn dankbaar 
We waarderen onze gemeente zoals die is en hebben oog voor wat ons daarin is gegeven. We kiezen 
ervoor om niet teveel stil te staan bij wat niet goed gaat, maar ons juist te richten op dat waar we blij 
mee kunnen zijn en door geïnspireerd worden. 
 
4) Wij stellen ons dienstbaar op 
We weten ons verantwoordelijk voor elkaar en anderen. Daarom willen we onze gaven, talenten en 
mogelijkheden inzetten om elkaar en de mensen in onze buurt te dienen en zo het Koninkrijk van 
God zichtbaar te maken. 
 
5) Wij zijn verbonden met anderen 
Door actief te participeren in diverse samenwerkingsverbanden4 geven we inhoud aan onze 
verbondenheid met andere kerken en geloofsgemeenschappen en benutten we de mogelijkheden 
tot samenwerking. 
 

Ontwikkelingen 
Wij zien een aantal ontwikkelingen en uitdagingen die de komende jaren een belangrijke rol zullen 
(blijven) spelen: 
 

 In de komende jaren zal in Haarlem Zuid-West op grote schaal nieuwbouw van woningen worden 
gerealiseerd, hetgeen grote gevolgen heeft voor de woon- en leefomgeving in onze buurt. Dit 
proces zullen we nauwlettend volgen en er waar nodig en mogelijk actief op inspelen. 

 De getalsmatige krimp van de gemeente en de vergrijzing zetten door, hetgeen praktische en 
financiële consequenties heeft. De beschikbaarheid van (lange termijn) vrijwilligers neemt af. We 
zullen kritischer moeten kijken naar hoe we onze tijd, energie en financiële middelen besteden. 
We zullen gerichter keuzes moeten maken en meer projectmatig moeten werken en zullen 
sommige zaken/activiteiten moeten afbouwen en loslaten. Dit laatste is niet gemakkelijk, maar 
biedt soms ook weer nieuwe mogelijkheden. Loslaten is immers ook ruimte maken voor God. 

 Er valt in de maatschappij een groeiende behoefte aan zingeving en spiritualiteit te bespeuren. 
Dit biedt kansen voor onze kerk. Hierbij is het belangrijk om goed in te spelen op de concrete 
behoeften van onze buurtbewoners. 

 

Verlangen 
Het verlangen wat ons drijft is om allereerst in Haarlem Zuid-West, de buurt waarin we ons bevinden, 
als kerk een meer centrale plek in te nemen. We willen meer relevant zijn en beter zichtbaar worden 
voor onze buurtgenoten, o.a. door verbinding aan te gaan met organisaties en instanties die in onze 
buurt actief zijn t.b.v. het welzijn van buurtbewoners. In ons kerkgebouw willen we een toegankelijke 
en aantrekkelijke ruimte bieden voor ontmoeting, bezinning, creativiteit en onderlinge zorg.  
 

Doelen en activiteiten 
Vanuit onze kernwaarden en ons verlangen willen we in de komende 4 jaar diverse zaken 
voortzetten, intensiveren of nieuw oppakken. Daarbij valt een onderscheid te maken in 
zaken/activiteiten die direct gericht zijn op de eigen gemeente, die plaatsvinden in samenwerking 
met andere kerken en kerkelijke organisaties dan wel die verband houden met wat zich in onze buurt 
en in de stad Haarlem afspeelt. 
 
  

                                                 
4 Met name het netwerk Geloven in de Stad (GIDS), de Haarlemse Raad van Kerken en de Ring Haarlem van 

PKN-gemeenten in de Classis Noord-Holland. 
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Activiteiten gericht op onze gemeente: 

 In de kerkdienst meer aandacht voor muziek, zang en bijdragen van gemeenteleden, 
waardoor de dienst een wat interactiever karakter krijgt 

 Voortzetten van de Alpha-cursus en andere geloofsopbouwende cursussen 

 Actief blijven oproepen tot (gezamenlijk) gebed 

 Stimuleren van deelname aan bestaande en nieuw te starten groepen (bijvoorbeeld 
huiskringen en een gespreksgroep voor verlies en rouwverwerking) 

 Versterken van interne en externe communicatie, o.a. door het beter benutten van de 
website 

 
Activiteiten in samenwerking met andere kerkelijke organisaties: 

 Jongerenwerk interkerkelijk organiseren 

 Toerusting ambtsdragers/vrijwilligers in samenwerking met Wilhelminakerk, Petrakerk, 
Fonteinkerk en Goede Herderkerk 

 Contacten en samenwerking tussen GIDS en RvK bevorderen 

 Deelname aan jaarlijkse Oecumenische viering in het kader van de Gebedsweek voor de 
eenheid van christenen alsmede deelname aan gezamenlijke GIDS-diensten voortzetten 

 Effectief gebruik maken van mogelijkheden tot dienstverlening en ondersteuning vanuit de 
landelijke PKN-organisatie 

 
Activiteiten gericht op wijk en stad: 

 Bijeenkomsten bezoeken die worden georganiseerd met het oog op de nieuwbouwplannen 
in Haarlem Zuid-West en stimuleren dat deze in onze kerk worden gehouden 

 Mogelijkheden tot samenwerking met organisaties/instanties in onze directe omgeving (zoals 
Wijkgebouw HZW en Trefpunt ’t Trionk) onderzoeken en benutten 

 Samenwerken met Stichting Present in het kader van #Impact 

 Ondersteuning van het missionair-diaconale werk van ‘Het Open Huis’ en van ‘Stem in de 
Stad’ intensiveren 

 Actief beschikbaar stellen van ruimten in ons gebouw voor activiteiten die zijn gericht op 
onze buurt en stad 

 Contacten die voortvloeien uit activiteiten als de Boeken- en kledingbeurs, #Impact, 
Kunstmarkt e.d. onderhouden/vervolgen 
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