
 
 

 
 
  

Algemene beleidslijn Kerk in Den Haag  
 
‘De redactieraad heeft tot taak [..] het na overleg met de redactie vaststellen van de 
algemene beleidslijn van Kerk in Den Haag’1.  
 
Ter voorbereiding op een gesprek met de redactie heeft de redactieraad2 - beter: het 
uitgeversberaad - een paar algemene uitgangspunten voor zo’n beleidslijn geformuleerd: 
  
1. Kerk in Den Haag (KDH) wil, als herkenbaar christelijk medium3, een dienst bewijzen 
aan de inwoners van de stad, zowel binnen als buiten kerken. KDH vervult die missie met 
hart voor de gelovige, zoekende mens en met oog voor kerkelijke gemeenschappen.  

2. Werkend vanuit het geloof in Jezus Christus, wil KDH uitstijgen boven kerkmuren. 
Het laat de veelkleurigheid van het christendom in Den Haag zien. Het zal steeds 
herkenbaar willen zijn voor christelijke kerken, tradities en culturen in de volle breedte.  

3. KDH is een platform waarin relevante, actuele thema’s rond kerk, geloof en 
samenleving aan de orde worden gesteld - verslag leggend, informerend, opiniërend, 
discussiërend en (be-) commentariërend.  

4. Blad en website zijn, ingevolge hun missie, ook expliciet een forum voor jongere 
generaties, willen ruimte bieden aan migranten(-kerken) en snijden 
zingevingsvraagstukken aan [wat betekenen gebeurtenissen en andere zaken voor het 
geloof van mensen op wie KDH zich richt?].  

5. De redactie is binnen de kaders van het redactiestatuut verantwoordelijk voor de 
inhoud van KDH. Vanuit die verantwoordelijkheid geeft zij vorm aan blad en website.  

6. De redactie vertaalt de algemene beleidslijn in concrete [journalistieke] 
uitgangspunten/uitwerkingen voor de redactievoering van blad en website.  
 
Kerkelijke betrokkenheid en redactionele verantwoordelijkheid, twee kanten van dezelfde 
medaille, verplichten tot een dialoog. Daarom is er twee keer per jaar een open gesprek 
tussen redactie en redactieraad (uitgeversberaad). Tijdens dat gesprek zal worden 
teruggeblikt (op het afgelopen halfjaar) en vooruitgekeken (naar het komende halfjaar).  
 

Den Haag, januari 2017 

                                                             
1 Uitgeefplan Kerk in Den Haag, samenwerkingsovereenkomst, maart 2010. 
2 Samenstelling: Jan Schinkelshoek (voorzitter), Theo Hettema (Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage), Loes 
Klijn (Evangelisch Lutherse Gemeente) en Peter Bakker (Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage Oost). 
3 Zowel blad als website. 


