Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Verklaring
van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage
en
de Kerkenraad van de Evangelisch –Lutherse Gemeente ’s-Gravenhage
over
de samenwerking tussen de Evangelisch–Lutherse Gemeente ’s-Gravenhage en de
Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage.
De beide Kerkenraden verklaren dat het feit dat beide gemeenten deel uit maken van de
Protestantse Kerk in Nederland hen inspireert en motiveert om wegen te zoeken om samen
de verantwoordelijkheid voor de verkondiging van het Woord in de wereld gestalte te geven,
in het bijzonder in de stad ’s-Gravenhage.
Overwegende dat
• de verkondiging van het Woord een onopgeefbare opdracht is waartoe God ons
roept;
• de verkondiging zelf de Kerk voor steeds nieuwe uitdagingen stelt, omdat het Woord
steeds opnieuw verwoord moet worden;
• de lutherse en de calvinistische traditie elk op eigen wijze die opdracht gestalte
hebben gegeven;
• in ’s-Gravenhage in het verleden vanuit beide tradities is gewerkt;
• de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland de mogelijkheid heeft geboden
en blijft bieden de wijze van verkondiging vanuit beide tradities voor elkaar
vruchtbaar te maken;
• de lutherse traditie getalsmatig een minderheid vormt (niet alleen in Nederland,
maar ook in de Haagse regio), zodat er zekerheden ingebouwd moeten worden
opdat het lutherse geluid ook in Den Haag en omgeving dienstbaar kan blijven aan de
gehele kerk;
spreken de bovengenoemde twee Kerkenraden uit een samenwerking aan te gaan met de
bedoeling zoveel mogelijk zaken gemeenschappelijk te doen, waarbij met name gedacht
wordt aan bovenwijkse, op de hele stad betrekking hebbende activiteiten en op
werkzaamheden specifiek gericht op de binnenstad.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag

De samenwerking krijgt als volgt gestalte:
• De Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG) en de Evangelisch-Lutherse
Gemeente ‘s-Gravenhage (ELG) stellen elkaar op de hoogte van hun beleid door
middel van uitwisseling van, en zo nodig toelichting op hun beleidsplannen, begroting
en jaarrekening.
• De ELG neemt deel aan de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad en het
College van Diakenen van de PGG en wijst daartoe voor de Algemene Kerkenraad,
voor het College van Diakenen van de PGG elk één afgevaardigde (en een vervanger)
zonder stemrecht aan.
• De Colleges van Kerkrentmeesters hebben zo nodig overleg.
• De ELG en de PGG werken samen onder meer in:
o bovenwijkse, stedelijke projecten, waartoe per project wordt besloten;
o de gezamenlijke activiteiten van de Lukaskerk en ELG;
o het (met anderen) uitgeven van het periodiek “Kerk in Den Haag”;
waarbij in deze samenwerking rekening wordt gehouden met de verplichtingen van
de ELG ten aanzien van haar leden in de regio en met haar betrokkenheid bij de
andere lutherse gemeenten en organisaties in Nederland en wereldwijd.
• De kosten verbonden aan de activiteiten waarbij beide gemeenten betrokken zijn,
worden in onderling overleg verdeeld.
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt uiterlijk na vier jaar geëvalueerd. Na die evaluatie
kan worden besloten tot voortzetting van de samenwerking, al dan niet in aangepaste vorm.
Ook deze voortzetting behoeft de instemming van beide gemeenten.
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