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De hoofdlijnen van het beleidsplan 2021 

Dit document beschrijft de hoofdlijnen van het beleid van het kerkgenootschap Evangelische Gemeente 
Morgenstond Scheveningen (EGMS). EGMS is in 1988 ontstaan als dochter van Pinkstergemeente 
Morgenstond Cypreskerk. EGM Scheveningen is op 1 januari 2014 gefuseerd met EGM Den Haag – 
Mariahoeve, waar beide kerkgenootschappen zijn opgeheven en de EGM Scheveningen is ontstaan.   
 

GRONDSLAG EGMS 
De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God en aanvaardt 
derhalve de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de gemeente. Wat de 
gemeente gelooft en belijdt is verwoord in een geloofsbelijdenis. 
 

 

DOEL EGMS 
Het doel van de gemeente is de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken aan de gehele schepping, in 
overeenstemming met het plan dat God heeft uitgevoerd in Jezus Christus, en mensen te leren wat het 
betekent volgeling van Jezus Christus te zijn. EGMS richt zich hierbij in haar activiteiten op Scheveningen en 
directe omgeving en ondersteunt activiteiten van met haar verbonden zendingswerkers op diverse plaatsen in 
de wereld. 
 

BESTUUR EGMS 
De Gemeente wordt bestuurd door een Oudsten- en diakenraad. Benoemingen vinden plaats overeenkomstig 
in het huishoudelijk reglement vastgelegde procedures. 
 

BELONINGBELEID 
Bestuursleden ontvangen voor hun werk geen financiële vergoeding. Alle activiteiten van de gemeente worden 
uitgevoerd door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen anders dan gemaakte onkosten voor 
benodigde materialen. 
 

ACTUEEL VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 
Activiteiten die ontplooid worden om de doelstelling te bereiken: 

• Het houden van wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen 

• Het vieren van de maaltijd van de Heer elke eerste zondag van de maand en bij diverse andere 
gelegenheden 

• Bedienen van de doop op geloof 

• Gebedsbijeenkomsten 

• Het ondersteunen van zendingswerk in diverse landen 

• Evangelisatie activiteiten 

• Cursussen, studies, kringenwerk, jeugd- en jongerenwerk 

• Het verlenen van diaconale en pastorale hulp 

• Het onderhouden van contacten met andere kerken/gemeenten 

• Ondersteunen voedselbank 
Organiseren maaltijden en koffieochtenden.  

 

BEGROTING 2021 

Verwachte uitgaven in 2021 
Uitgaven                                       2021               
Zending/evangelisatie/diaconaat 50.000             
Projecten                                      60.000     
Kosten gemeenteactiviteiten        19.000             
Kosten gebouw                             25.000             
Diverse kosten                                1.750               
Voorburg                                         2.000               
Reserveringen                                   -                 
Totale Uitgaven                           157.750        
Resultaat                                            -                                       

 
 

Verwachte inkomsten in 2021 
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Inkomsten                                     2020                 
Bijdragen 
Scheveningen                              111.000            
Projecten                                        45.750   
Verhuur WdW151                             1.000                
Ontvangen rente                                  -                          
Totale Inkomsten                          157.750            

 

Daarnaast zijn wij als bestuur voornemens te investeren in  
a) technische verbeteringen (waarschijnlijk16.500 euro), waarvoor toestemming van onze 

gemeenteleden noodzakelijk is.  
b) Verbetering en uitbreiding podium, met verbetering geluidsdemping naar bovenliggende woningen 

(waarschijnlijk 32.000 euro), waarvoor toestemming van onze gemeenteleden noodzakelijk is.  
Wij verwachten e.e.a. uit bestaande reserveringen te kunnen bekostigen.  
 

CORONA (Covid 19)  
Door de corona crisis (vanaf februari 2020), hebben wij ons beleid in 2020 drastisch moeten aanpassen.  

• Vele maanden was het houden van samenkomsten met publiek (gemeenteleden en gasten) niet 
mogelijk.  

• Zo ook bidstonden, Bijbelstudies, vergaderingen etc.  

• Wij hebben dit deels kunnen opvangen door – voor ons nieuwe - digitale mogelijkheden (Live stream 
en Zoom); hier hebben wij maximaal op ingezet. Samenkomsten werden alleen bijgewoond door 
degenen die spraken, muziek verzorgden of voor de techniek (opname en uitzending) noodzakelijk 
waren. Zo ook de Bijbelstudies en bidstonden (Doorgang uitsluitend via Live stream en Zoom) 

• Hiervoor zijn – onvoorziene – kosten gemaakt (aanschaf apparatuur o.a.). Uiteraard zijn wij bijzonder 
dankbaar voor de grote inzet van enkele gemeenteleden, welke veel tijd gespendeerd hebben in het 
technisch verzorgen van de Live Stream e.d. 

• Daarnaast hebben wij via de kringen en het pastoraat ook maximaal ingezet op het onderhouden 
van contacten en waar nodig ondersteunen van gemeenteleden en gasten (die de behoefte hieraan 
kenbaar gemaakt hadden). Waar mogelijk werd middels bezoek, telefoon en directe hulp (diensten 
zoals het doen van boodschappen) praktische en pastorale ondersteuning geboden.  

• Waar kringen niet mochten samen komen, is de mogelijkheid van “small groups” (conform maximale 
toegestane groepsgrootte  2- 4 personen) benut om samen te komen voor Bijbelstudie en gebed.  

• Dankzij de eerste versoepelingen (maximaal 30 personen) was het weer mogelijk om met een 
beperkte groep samen te komen (met inachtneming van alle regels m.b.t. corona)  

• In de zomer bleek het mogelijk om (met vergunning) open lucht samenkomsten in het 
Westbroekpark te houden en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Dit bleek een dusdanig succes, 
dat dit ook dit jaar (2021) van toepassing is.  

• Wij zijn positief verrast door en dankbaar voor de vele initiatieven en spontane acties van 
gemeenteleden om elkaar tot steun te zijn, iets wat je niet zelf kan organiseren, maar wat van grote 
betekenis was (en is).  

 

VOORBURG  

• Al enige jaren ondernemen wij activiteiten in Voorburg (uitdragen van het Evangelie middels 
ontmoetingen, samenkomsten en kinderwerk; pionierswerk om uiteindelijk een nieuwe gemeente 
daar te stichten), de kosten hiervoor worden door EGM-Scheveningen gedragen.  

• Deze activiteiten bestonden uit:  
a) “Let’s meet” samenkomsten op zondag ochtend, 1x per maand.   
b) “Let’s read” kring avond 1x per maand. 
c) “Kid’s club” kinderwerk, meerdere keren per maand.  
d) “Meer voor mannen” – waar wij nu optrekken met groep mannen, 1x per maand. 

• Het beleid was om hier in 2020 ook volledig mee door te gaan, maar ook hier ondervonden wij veel 
last van de Covid crisis en konden veel activiteiten geen doorgang vinden. (In afwijking van het 
voorgenomen beleid)  

• Ook hier is maximaal ingezet op het onderhouden van contact (online mogelijkheden), ontmoeting in 
kleine “small groups” (2 – 4 personen) en ook samenkomsten in het park bij het wijkcentrum aldaar 
(3x). Kinderwerk was niet mogelijk, wel zijn er  enkele malen knutselspullen bij de betrokken 
kinderen langs gebracht.  
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