
Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol (SPLS) 

 

Werkplan 2021 

 
Dit werkplan is – zoals reeds vele jaren het geval is – grotendeels een herhaling van het werkplan 2020. 
Helaas zijn veel van de in dat werkplan genoemde werkzaamheden mede door de coronacrisis niet 
uitgevoerd. Op dit moment is nog niet te voorzien hoe het jaar 2021 verlopen zal. Op dit moment zijn de 
mogelijkheden om nieuwe werkzaamheden op te starten zeer beperkt. 
 
In 2021 zet het bestuur van de SPLS haar werkzaamheden voor zover mogelijk voort, waarbij de volgende 
zaken als prioriteiten worden benoemd:  

 
1. voortzetting begeleiding luchthavenpastor  
2.  uitbouw van het samenwerkingsverband Luchthavenpastoraat (SOLS) 
3. vergroten van bekendheid van het ( Protestantse )Luchthavenpastoraat.  
4. het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor het pastoraat op de luchthaven.  
5. systematische en gestructureerde actie gericht op het verkrijgen van financiële stabiliteit. 
6. de veranderingen die de corona-epidemie met zich mee brengt. 

 
In het onderstaande zijn deze elementen van het werkplan nader uitgewerkt. 

 
1. Begeleiding Luchthavenpastor 
 
Twee bestuursleden verzorgen - volgens een aan de landelijke richtlijn ontleend protocol - de begeleiding 
van de luchthavenpastor. In 2020 wordt hiervan eenmaal  per jaar op hoofdlijnen verslag uitgebracht in een 
bestuursvergadering. Daarnaast vindt er 1 x per jaar een functioneringsgesprek plaats met de voorzitter en 
de penningmeester. In 2021  woont de luchthavenpastor alle bestuursvergaderingen bij. 
 
Luchthavenpastor en bestuur zijn  direct na de oprichting van de stichting in 2010 gestart met het 
benaderen van lokale kerken. Deze lijn wordt ook in 2021 voortgezet en in het kader van public relations en 
fondsenwerving verder uitgewerkt (zie 3 en  5). 

 
2. Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) 

 
In 2013 is gebleken, dat het noodzakelijk is om het Samenwerkingsverband van de drie Stichtingen een 
hechtere juridische basis te geven. Daarom is in 2014 de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat 
Schiphol opgericht . 
 
Het streven is om in 2021 evenals vorig jaar een gezamenlijk jaarverslag  te doen uitkomen. 
In de loop van 2015 is  de website van SOLS met de daaraan gekoppelde eigen website ontwikkeld,  Het is 
de bedoeling, dat  deze website(s) in 2021   bij fondsenwerving en het vergroten van de naamsbekendheid 
een belangrijke rol kan/kunnen spelen.  
 
        3. Vergroten van bekendheid van het Luchthavenpastoraat 
 
Het bestuur wil  in nauwe samenwerking met SOLS en de andere daaraan verbonden stichtingen, het 
draagvlak voor het belang van diaconale en pastorale zorg op de luchthaven vergroten. De volgende 
onderdelen van een toekomstig pr beleid worden in 2021  opgepakt, c.q. verder uitgewerkt: 

− De in 2019 ontwikkelde flyer zal o.a.  gebruikt kan worden voor het verkrijgen van donaties en 
giften; 

− inventariseren met welke bedrijven/organisaties samengewerkt kan worden; 

− het voorgaan in diensten en bezoeken van bijeenkomsten van lokale kerken in samenwerking met 
de luchthavenpastor zal worden gecontinueerd; 



− het aanbieden van rondleidingen op Schiphol  en specifiek het stiltecentrum aan gemeentes in de 
omgeving van Schiphol. 

 
     4.  Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor het pastoraat op de luchthaven. 
 
De ingebruikname van het nieuwe Stiltecentrum is een goede aanleiding ons te bezinnen op de vraag of en 
op welke wijze er nieuwe activiteiten aan het werk van het Luchthavenpastoraat toegevoegd kunnen 
worden. In haar afstudeerscriptie heeft ds. Marieke Meiring hiervoor een aantal mogelijkheden genoemd, 
waarbij met name stilte, meditatie en spirituele symbolen een belangrijke rol zouden kunnen spelen. 
Ook willen we ons bezinnen op de vraag of het mogelijk/noodzakelijk is tot interreligieuze samenwerking te 
komen.  

 
        5. Fondswerving 
De fondswerving in 2021 zal bestaan uit gerichte acties met betrekking tot:                                                          
 borging continuïteit in de bijdrage vanuit de PKN , de Remonstrantse Broederschap, de Algemene 
 Doopsgezinde Sociëteit en de Schiphol Group 
 De structurele financiële band met deze sponsoren  zal ook inhoudelijk door ons bestuur worden 
 onderhouden.  In dit verband zal met de Remonstrantse  Broederschap en de Algemene 
 Doopsgezinde Sociëteit een afspraak gemaakt worden. 
In verband met de coronacrisis zal het plan om alle gemeentes in de Classis Noord-Holland van de PKN en 
de gemeentes rond Schiphol van de RB en van de ADS te benaderen voor een financiële bijdrage opnieuw 
uitgesteld worden 
 

6. Corona-epidemie 
Zoals reeds in het jaarverslag gemeld heeft de corona-epidemie vele gevolgen voor ons werk gehad. Zo is de 
medewerking van de vrijwilligers (voorlopig) stopgezet en is ook de aard van de werkzaamheden grondig 
veranderd. Dit bracht ook met zich mee, dat de Pastores een groot deel van hun werkzaamheden in en 
vanuit het Stiltecentrum verrichten.  
Hoe de ontwikkelingen in 2021 zullen zijn is op dit moment nog niet te voorzien, maar mogelijk zullen een 
aantal van de genoemde ontwikkelingen ook na de epidemie in meer of meerdere mate blijvend zijn. 
Dit zal dit jaar een belangrijk thema zijn, zowel binnen SPLS als binnen SOLS. 

 
 
 
Vastgesteld op 10 februari  2021 


