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Situering 
 
De wijkgemeente De Open Hof vormt een onderdeel van de Protestantse Gemeente Voorburg (PGV). 
Haar werkgebied ligt in het westelijk en noordelijk deel van Voorburg, stadsdelen die grenzen aan 
Rijswijk, Den Haag en Leidschendam. Haar zuster-wijkgemeente binnen de PGV is de wijkgemeente 
Martini, die gericht is op het centrum en oosten van Voorburg. 
De Open Hof vormt de voortzetting en combinatie van twee vroegere wijkgemeenten in Voorburg: 
die rond de Fonteinkerk in Voorburg West en die rond de Koningkerk in Voorburg Noord. Deze twee 
wijkgemeenten fuseerden in 2013. De gefuseerde wijkgemeente kerkt sindsdien in de Koningkerk 
aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg, een ruim en praktisch kerkgebouw uit 1966. 
De Open Hof telt momenteel 980 leden, waarvan er circa 460 bekend meelevend zijn. Er zijn op zon-
dag doorgaans 100 tot 150 kerkgangers. Het aantal vrijwilligers dat een specifieke taak uitvoert, ligt 
rond de 130. 
In bijlage 1 hebben wij enige achtergrondinformatie over Voorburg en de Protestantse Gemeente 
Voorburg opgenomen. 
 

Belangrijkste kenmerken 
 
De Open Hof is als wijkgemeente divers qua samenstelling (letterlijk veelkleurig, verschillende sociale 
lagen) en geloofsligging. De gemeenschappelijke kern daarbij is: het zoeken naar God en het zich la-
ten leiden en inspireren door de bijbel, in navolging van Jezus Christus. 
 
Binnen de activiteiten van De Open Hof vormen kerkdiensten een centraal moment. Zij worden in-
tens beleefd en er is een behoorlijke groep trouwe kerkgangers. De gemeente waardeert een zorg-
vuldige voorbereiding en een vaste liturgische orde als uitgangspunt, maar staat ook open voor af-
wisseling en experimenten. In de diensten hebben gemeenteleden inbreng door het lectoraat, maar 
ook door de mogelijkheid om voorafgaand aan de voorbeden een kaarsje aan te steken en een ge-
bedsintentie te formuleren. Liederen worden gezongen uit het Liedboek van 2013, maar ook uit an-
dere bundels (Taizé, Iona e.d.). Een professionele cantor-musicus begeleidt de gemeentezang op or-
gel of piano. Er is een beamer en een goede geluidsinstallatie in de kerkzaal. Kerkdiensten worden 
uitgezonden via de Kerkomroep en YouTube.  
De kerkdienst is voor de gemeente ook een belangrijk sociaal gebeuren, mede door het koffiedrinken 
vóór en ná de kerkdienst. Veel gemeenteleden zijn onderling betrokken en met elkaar meelevend. Er 
zijn hechte netwerken en vriendschappen, er is gezelligheid. Tegelijkertijd is er een behoorlijke mate 
van gastvrijheid naar mensen van buiten, zowel uit de directe omgeving als mensen met een andere 
geografische of culturele achtergrond en mensen met een verschillende seksuele geaardheid. Bij de 
kerkdiensten is tweemaal per maand een kleine maar trouwe groep dove gemeenteleden aanwezig, 
inclusief hun doventolk. 
Naast kerkdiensten zijn er ook regelmatig Taizé-vieringen. Daarnaast worden vormings- en toerus-
tingsactiviteiten zoals een bijbelkring, meditatiegroep, gemeentekringen over een bepaald thema en 
gespreksgroepen rond een bepaald onderwerp gewaardeerd. 
 
Veel gemeenteleden zijn extern sociaal en/of cultureel betrokken. Er is een traditie van betrokken-
heid op de buurt waarin de Koningkerk staat. Dat uit zich in samenwerking met buurtorganisaties, 
het samen met hen organiseren van een burendag en een maaltijdproject en in een relatief 
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omvangrijke ondersteuning vanuit de diaconie. In 2022 opent de diaconie in samenwerking met het 
Leger des Heils in twee zalen van het kerkgebouw een Diaconaal Centrum ‘Bij Bosshardt’. Dat Cen-
trum is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplek, huiskamer plus tuin, voor buurtgenoten en 
kerkleden als middel tegen vervreemding en eenzaamheid. 
De wijkgemeente heeft ook hart voor muziek. Al meer dan 10 jaar worden er maandelijks op zondag 
lunchconcerten in de Koningkerk georganiseerd, een uur ná de kerkdienst. Deze concerten trekken 
ook veel mensen van buiten de wijkgemeente. Gaandeweg hebben de activiteiten zich verbreed tot 
een Muziekcentrum Koningkerk, juist ook voor door de week. De uitstekende ligging van de Koning-
kerk, de brede kerkzaal met prima akoestiek en een ruime capaciteit stimuleert steeds meer muziek-
gezelschappen de weg naar dit kerkgebouw te vinden. 
Ook is er betrokkenheid bij kerk, maatschappij en oecumene in breder verband. Zo is de Open Hof lid 
van het Charter van Groningen (vluchtelingen) en betrokken bij Palestijnse christenen. Er is een band 
met de RK-parochie ‘De Verrezen Christus’ en de Indonesische geloofsgemeenschap Perki. Ook parti-
cipeert De Open Hof in de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg. Leden van De Open Hof zijn 
nauw betrokken bij diaconale projecten elders (o.a. Bangladesh, Indonesië, Sierra Leone). 
 
De Open Hof kent veel gemeenteleden die als vrijwilliger een taak uitvoeren, met de nodige ambitie 
en creativiteit. Tegelijkertijd is de gemeente vergrijsd en nog steeds verder vergrijzend. Jongere ge-
meenteleden zijn schaars en vaak druk bezet door veeleisende banen. Dit geeft een toenemend 
spanningsveld tussen ambities en beschikbare menskracht. Vooral de bezetting van vacant komende 
bestuurlijke kernfuncties verloopt in toenemende mate moeizaam. 
De wijkgemeente telt op dit moment weinig gezinnen met jongere kinderen onder haar leden en ook 
weinig jongeren. Wel sluiten zich regelmatig mensen op latere leeftijd aan bij de gemeenschap. 
 
Gemeenteleden ervaren De Open Hof gemeenschap en de activiteiten die daarbinnen plaatsvinden, 
als waardevol. Er is een groot verlangen om dit waardevolle voor de toekomst te behouden en een 
brug te slaan naar anderen, in het bijzonder de jongere generaties. 
 
Bijlage 2 bevat nog wat uitgebreidere informatie over de identiteit, de missie en de basisprincipes 
van de wijkgemeente, ontleend aan het beleidsplan 2019-2023. 
 

Belangrijkste uitdagingen 
 
De Open Hof kent voor de komende jaren een aantal uitdagingen. De belangrijkste daarvan zijn: 
- De kerkdiensten en vormings- & toerustingsbijeenkomsten aantrekkelijk en inspirerend houden 

en een steun laten zijn voor de geloofsgroei van gemeenteleden en belangstellenden, mede met 
het oog op hun dienst in kerk en wereld. 

- Een betrokken en zorgvuldig pastoraat en interesse in mensen in stand houden, zeker in crisissitu-
aties en voor ouderen, maar ook voor anderen die dat nodig hebben. 

- In kerkdiensten en in andere activiteiten bruggen slaan naar mensen buiten de kerk, in het bijzon-
der naar de jongere generaties. Zorg en aandacht blijven besteden aan de aanwezige kleine groep 
kinderen met hun ouders en jongeren en aantrekkelijke activiteiten voor hen blijven organiseren. 
Daarbij ook ruimte geven aan jongere generaties om zelf hun weg vorm te geven. 

- Naar vermogen maatschappelijk van betekenis zijn voor de omgeving, in het bijzonder via de 
speerpunten Diaconaal Centrum en Muziekcentrum. 

- Gemeenteleden stimuleren en begeleiden om als vrijwilliger bij te dragen aan activiteiten, zowel 
aan praktische als aan bestuurlijke. Het vrijwilliger zijn in De Open Hof aantrekkelijk houden. 

 



3 
 

Bijlage 1 
 

De lokale en kerkelijke omgeving 
 
 

Voorburg 
 
Voorburg is een van de oudste steden van Nederland. Het oudste deel van Voorburg ligt op een oude 
duinenrij of strandwal die parallel loopt aan de Noordzeekust. Al sinds ca. 2700 v.Chr. wonen er men-
sen, zo blijkt uit archeologische vondsten. Rond het begin van de jaartelling vestigden de Romeinen 
hier de plaats Forum Hadriani. In 1988 werd de tweeduizendjarige historie van Voorburg gevierd. 
 
In de huidige tijd maakt Voorburg deel uit van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze ge-
meente telt circa 75.000 inwoners, waarvan er circa 36.000 in Voorburg wonen. Voorburg heeft een 
oud historisch centrum. Het heeft tot aan de 20e eeuw zowel een agrarische functie gehad, als een 
omgeving waar leden van de Hoge Colleges van Staat en ambtenaren een rustig toevluchtsoord zoch-
ten voor de hectiek rondom het Haagse Binnenhof.  
Voorburg kan als tamelijk welvarend worden gekenmerkt, met uitzondering van Voorburg Noord en 
met name de wijk Bovenveen. Daar worden de goedkopere sociale huurwoningen vooral bewoond 
door 1e en 2e generatie Nederlanders. Door de woningnood in Den Haag zien we de laatste 10 jaar 
jonge goed opgeleide professionals en ambtenaren uitwijken naar Voorburg en ook naar Voorburg 
Noord. Het kerkgebouw van De Open Hof, de Koningkerk, staat in Bovenveen. 
Voorburg maakt deel uit van de Haagse verstedelijkte agglomeratie. Tegelijkertijd is Voorburg ook 
een plaats met dorpse trekken. Veel Voorburgers kennen elkaar van vroeger en er is sprake van een 
veelheid aan familie- en vriendschapsbanden, juist ook binnen de kerkelijke gemeenschappen. 
 

Protestantse Gemeente Voorburg 
 
De Protestantse Gemeente Voorburg (PGV) kent twee wijkgemeenten, Martini en De Open Hof, met 
ieder een eigen wijkkerkenraad. Binnen het geheel van de PGV kennen we voorts het College van Di-
akenen (CvD) en het College van Kerkrentmeesters ( CvK) met afgevaardigden uit beide wijken. De 
wijkgemeenten zijn grotendeels zelfstandig. Overkoepelende zaken regelt de Algemene Kerkenraad 
(AK). Daarin hebben naast de voorzitter en de scriba van iedere wijk een predikant, een ouderling, 
een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. De Algemene kerkenraad is vooral faciliterend 
naar de wijken en bewaakt de langere termijn van de PGV. 
 
De twee wijkgemeenten binnen de PGV verschillen van karakter. Zo heeft de wijkgemeente Martini 
een wat traditionelere inslag. Dit heeft niet verhinderd dat er op allerlei terreinen binnen de PGV 
door de wijkgemeenten wordt samengewerkt: Actie Kerkbalans, Centrale Diaconie, College van Kerk-
rentmeesters, werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en één 
Voorburgs kerkblad: PROEF!, dat zowel digitaal als op papier 6 keer per jaar verschijnt. Voorts heb-
ben de predikanten van beide wijken een goede samenwerking opgebouwd. 
 
De PGV beschikt over twee kerkgebouwen, de Oude Kerk in het centrum van Voorburg en de Koning-
kerk in Voorburg Noord. Daarnaast zijn er twee pastorieën beschikbaar, één voor het predikanten-
echtpaar van de Martini wijkgemeente en één voor een predikant van De Open Hof. Deze laatste 
pastorie is gevestigd op de Laan van Haagvliet 19 in Voorburg. 
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De financiële situatie van de PGV ziet er sinds 2019, mede door het teruglopende ledenaantal, min-
der rooskleurig uit. Er is nog een behoorlijk vermogen, maar de PGV leeft financieel boven haar 
stand. 
De financiën en vooruitzichten naar de toekomst gaven aanleiding om in 2020 een project PGV Toe-
komstbestendig te starten. Dit heeft al tot bezuinigingen geleid en verhoging van de inkomsten uit 
vrijwillige bijdragen en verhuur. Maar gelet op de continuïteit op langere termijn zal er nog het no-
dige moeten gebeuren, waarbij beide wijken niet opnieuw aan een fusie denken. 
 
De wijkgemeenten hebben ter zake van de financiën een inspanningsverplichting om kosten en op-
brengsten per wijk op termijn in evenwicht te brengen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar moge-
lijkheden om zonder al te veel schade kosten te reduceren, maar vooral ook naar mogelijkheden om 
de inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld door een grotere verhuur van ruimten in de kerkgebouwen. 
 
De PGV heeft een eigen website: www.protestantsegemeentevoorburg.nl. Daarop wordt verwezen 
naar de websites van de twee afzonderlijke wijkgemeenten: www.deopenhofvoorburg.nl en  
www.oudekerkvoorburg.nl. 
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Bijlage 2 
 
Kernpunten beleidsplan het ‘Open Hof Kompas 2019 – 2023’ 
 
In november 2018 heeft De Open Hof haar beleidsplan voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld on-
der de titel ‘Open Hof Kompas 2019 – 2023’. Hieronder worden enkele kernpunten uit dit beleidsplan 
weergegeven. Het volledige beleidsplan is te vinden op: https://deopenhofvoorburg.nl/beleid/  
 

Wie zijn wij? 
 
De wijkgemeente De Open Hof is niet zomaar een groep mensen die een vereniging wil vormen. Het 
is een groep die vanuit een specifieke drijfveer bezig is. Die drijfveer is niet voor iedereen binnen de 
wijkgemeente gelijk, maar er is wel een gemeenschappelijke kern. Die kern willen we als volgt om-
schrijven. 
Wij vormen een gemeenschap van mensen die: 
- openstaan voor en op zoek zijn naar een relatie met de bron van leven en liefde die wij met men-

senwoorden als God aanduiden; 
- daarbij ons primair laten leiden door de verhalen en teksten uit de Bijbel, waarin God zich laat 

kennen en waarlangs Hij ons wil aanraken en inspireren; 
- met elkaar zoeken naar de betekenis daarvan voor ons leven van alledag en de verbinding met de 

mensen en wereld om ons heen; 
- daardoor ook ons gedrag willen laten bepalen, in navolging van Jezus Christus; 
- deel uitmaken van de Protestantse Gemeente Voorburg en daarmee van de Protestantse Kerk Ne-

derland en van de wereldwijde kerk. 
 

Wat willen wij? 
 
Als onze missie zien wij: 
- de gemeenteleden en andere betrokkenen bij onze wijkgemeente te steunen in de groei van hun 

persoonlijke relatie met God en het daaraan uiting geven; 
- aandacht te hebben voor en om te zien naar elkaar bij onze reis door het leven; 
- aandacht te hebben voor en om te zien naar de mensen en wereld om ons heen, in het bijzonder 

die in onze directe omgeving; 
- de betekenis, steun en inspiratie van ons geloof zichtbaar te maken en belangstellenden een sti-

mulerende ruimte bieden om aan te haken; 
- dit alles te doen in gemeenschappelijkheid, goed onderling overleg en waardering en met een 

taakverdeling naar voorkeur en draagkracht. 
 

Basisprincipes voor onze organisatie 
 
De basisprincipes voor onze organisatie zijn: 
- Het eerste principe betreft de manier waarop we binnen onze wijkgemeente alle activiteiten die 

er plaatsvinden, sturen. Van onze beroepskrachten en vrijwilligers verwachten wij, dat zij zich 
richten op dat wat we als De Open Hof gezamenlijk willen, zoals onder andere verwoord in dit 
Kompas. Daarnaast dat ze rekening houden met de eisen van hun professie en ambt, de regels die 
de kerkorde van de PKN stelt en de besluiten en aanwijzingen van de wijk- en algemene kerken-
raad. En ten slotte dat ze bereid zijn om zich over hun taakuitvoering te verantwoorden. Daarbij 
zal de wijkkerkenraad steeds proberen te vermijden dat er nodeloze regels worden opgelegd. 
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- Een tweede principe betreft de balans tussen wat we als De Open Hof zouden willen en wat we 
kunnen. Als we kijken naar wat we willen doen dan zijn daar onderdelen in, zoals het omzien naar 
elkaar en naar de wereld om ons heen, die in principe eindeloos zijn qua mogelijke tijdsinzet. Te-
gelijkertijd beschikken we over een beperkte tijdscapaciteit aan beroepskrachten en vrijwilligers. 
Dit kan er toe leiden dat juist van hen die al actief zijn steeds meer gevraagd wordt, omdat er zo-
veel goeds te doen is. Mede vanuit de wens om de taken binnen De Open Hof te verdelen naar 
voorkeur en draagkracht, willen we hier grenzen aan stellen. Dat betekent dat we een nieuwe 
taak alleen oppakken, als er een groep mensen bereid is die taak voor haar rekening en verant-
woording te nemen en zich daarvoor in te zetten. Taken waarvoor te weinig mensen beschikbaar 
zijn, worden beëindigd, tenzij er nieuwe mensen voor gevonden kunnen worden of de taken pro-
fessioneel kunnen worden uitbesteed en de kosten daarvan gedragen kunnen worden. 

- Ten slotte willen we als De Open Hof een aantal duidelijke prioriteiten hanteren: groepen activi-
teiten waar we als eerste aandacht en tijdsinzet aan geven. In het gemeentegesprek van 14 janu-
ari 2018 en de gesprekken met trekkers van activiteiten daarna is een aantal groepen activiteiten 
naar voren gekomen die voor gemeenteleden duidelijk prioriteit hebben. Het gaat om de kerk-
diensten, het geloofsgesprek, de aandacht voor en het omzien naar elkaar, de openheid en gast-
vrijheid en communicatie en overleg. 

 

Inhoud van het beleidsplan schematisch weergegeven 
 
Onderstaande afbeelding geeft een beeld van de inhoud van het Open Hof Kompas:  
 

 
 
In de binnenste cirkel van deze figuur zijn de bestaande kenmerken en taakvelden van De Open Hof 
weergegeven, geordend naar drie dimensies: relatie met God, relatie met elkaar en relatie met de 
omgeving. In de buitenste cirkel staan de beleidsvoornemens voor de periode 2019 – 2023 aange-
duid. De realisatie van het Diaconaal Centrum en het Muziekcentrum zijn beide onder het beleids-
voornemen ‘Vormgeving Open Kerk’ te plaatsen. 


