
 

Beleidsplan 2023 

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  
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  
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  
De Gemeente wordt bestuurd door een oudstenraad. Benoemingen vinden plaats overeenkomstig in 
het huishoudelijk reglement vastgelegde procedures. 

  
BELONINGSBELEID 
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. 

  
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 2023 

Verwachte uitgaven in 2023 
           
Zending/evangelisatie/diaconaat   40.000             
Projecten                                            2.000     
Kosten gemeente activiteiten          18.000             
Kosten gebouw                                 35.000             
Diverse kosten                                     1.750               
Voorburg                                              2.000               
Reserveringen                                      5.250  
Totale Uitgaven                                         104.000       
Resultaat                                             -                                       

  

  
Verwachte inkomsten in 2023 

  
Bijdragen leden                            100.000            
Projecten                                                2.000 
Verhuur WdW151                                   2.000                
Ontvangen rente                                              0                       
Totale Inkomsten                             104.000           

  
Bijzonderheden 2023 

• Verbetering en uitbreiding podium, met verbetering geluidsdemping naar bovenliggende 
woningen (waarschijnlijk 40.000 euro), waarvoor toestemming van de gemeenteleden 
noodzakelijk is. Deze kosten kunnen mogelijk vanuit de reserveringen worden voldaan. 

• De kosten voor het gebouw zullen stijgen vanwege de toegenomen gasprijs.  
• Eind 2022, begin 2023 zal de visievorming van EGMS gefinaliseerd worden. Deze visie zal 

vervolgens in de taakgebieden van de diakenen worden geïmplementeerd. Vanaf dat 
moment is het mogelijk om het beleidsplan en de begroting meer (diaken)taak specifiek op 
te gaan stellen. 

 
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 bestaan uit:  
a. “Let’s meet” samenkomsten op zondagochtend, 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”, 1x per maand. 

 

 


