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Algemeen:

De wijkgemeente Bethlehem is één van de vijf gemeenten van de Protestante Kerk in Hilversum. De
wijkgemeente heeft 568 belijdende leden en 343 doopleden.

Mede als  gevolg van het feit  dat een tweetal  verzorgingshuizen bij  de wijkgemeente horen is  de
gemiddelde leeftijd van de leden van de wijkgemeente hoog te noemen. Het aantal gemeenteleden
tussen de twintig  en de veertig jaar is laag

Aan de Viering van het Heilig Avondmaal (8x per jaar) wordt door ca. 150 leden deelgenomen.

Aan de wijkgemeente zijn een tweetal predikanten verbonden, te weten ds. J.D.F . Van Halsema (100
%) en mevr. ds. J.W. Scheurwater (50%). Onderhavige visitatie vindt plaats kort voor het afscheid van
ds. Halsema die een beroep naar een andere wijkgemeente van Hilversum heeft aangenomen. In
verband met bezuinigingen binnen de PG van Hilversum moet ook het aantal formatieplaatsen terug
gebracht worden. Voor de wijkgemeente van de Bethlehemkerk betekent dit een vermindering van
een  halve  formatieplaats.  Voor  de  opengevallen  plaats,  door  het  vertrek  van  ds.  Halsema,  mag
derhalve maar een predikant voor een tijdsbesteding van 50% gezocht worden en daarnaast zal de
nieuwe  predikant  één  van  de  huidige  predikanten  van  de  Protestante  Gemeente  van  Hilversum
moeten zijn. 

De kerkenraad bestaat uit de twee predikanten, 11 ouderlingen, 6 diakenen en 3 kerkrentmeesters.
Een aantal kerkenraadsleden is niet aanwezig , maar men had zich wel afgemeld. 



De leden van de gemeente zijn op de voorgeschreven wijze geïnformeerd over de visitatie.

Het kerkgebouw van de Bethlehem heeft in de afgelopen jaren een indrukwekkende verbouwing
ondergaan  en  is  weer  helemaal  up  to  date.  Een  fantastische  prestatie  die  mede  door  veel
vrijwilligerswerk  kon  worden  gerealiseerd.  Door  de  koster  worden  de  visitatoren  enthousiast
bijgepraat en wordt een rondleiding gegeven door de kerk. (Iedere kerk gun je zo’n koster).

Gesprek met de predikanten.

Op  19  juni  zijn  met  de  beide  wijkpredikanten  (ieder  afzonderlijk)  gesprekken  gevoerd.  Deze
gesprekken zijn in een open en hartelijke sfeer verlopen, hetgeen de inhoud van de gesprekken ten
goede kwam. 

De wijkgemeente kenmerkt zich onder andere door de vele begrafenissen. Door het opleiden van een
aantal  ambtsdragers  tot  kerkenraadsleden  die  een  begrafenis  kunnen leiden  is  de  druk  voor  de
predikanten op dit punt verminderd. (Was belangrijk punt van het laatste beleidsplan)

Uiteraard houdt  het  a.s.  vertrek  van ds.  Halsema en  de invulling  van de  vacature  ook  de beide
wijkpredikanten bezig. 

Ds. Scheurwater heeft zich bereid verklaard om in de periode van de vacature extra te werken.

Beiden geven aan met vreugde hun werk te doen in deze wijkgemeente, daarbij rekening houdend
met ieders eigen wijze van werken.

Gesprek met individuele gemeenteleden.

Door geen van de gemeenteleden wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om de visitatoren te
ontmoeten, waardoor er gelegenheid was om de verbouwde kerk te bekijken.

Gesprek met de kerkenraad (in afwezigheid van de predikanten)

Nadat de voorzitter van de kerkenraad de vergadering heeft geopend, wordt onder leiding van één
van de leden van de kerkenraad aan de hand van een drietal vragen over de invulling van het ambt
een speeddate gehouden waarbij ook de visitatoren participeerden. 

Vervolgens wordt de leiding overgenomen door ds. Hibma. 

De  vergadering  wordt  voortgezet  door  een  voorstelrondje  te  houden,  waarbij  de  ambtsdragers
uitgenodigd worden om aan te geven waar ze bij het uitoefenen van hun ambt vreugde aan beleven.
Duidelijk is dat de aanwezige ambtsdragers aangeven dat men op diverse momenten blijdschap bij
hun  werk  ervaren  (Omzien  naar  elkaar,  omgaan  met  de  jeugd,  op  breed  niveau  iets  kunnen
betekenen  voor  kerkelijk  Hilversum,  verbouw  van  de  kerk,  dienend  bezig  zijn,  leiden  van
uitvaartdiensten en begeleiden van mensen in de moeilijke perioden van hun leven, opzetten en
uitwerken beleidsplan).



Aangegeven wordt dat de komende vacature tijd als een overgangsperiode weer veel uitdaging geeft.
Bij het opzetten van een profielschets voor de nieuwe predikant is het noodzakelijk om goed na te
denken over de wijkgemeente en de wijze waarom men kerk wil zijn. Belangrijk aspect bij de invulling
van de vacature vooralsnog wordt bepaald door het gegeven dat men een predikant van één van de
andere  wijkgemeenten van  de  PG Hilversum moet  beroepen,  onvoorziene  omstandigheden daar
gelaten.

In  aanwezigheid  van  de  predikanten  wordt  vervolgens  gesproken  over  het  beleidsplan.  Door  de
visitatoren wordt de kerkenraad gecomplimenteerd met de wijze  waarop het beleidsplan 2015 –
2020 (met de titel: “Gastvrij, betrokken en inspirerend” is opgezet. Aandacht wordt wel gevraagd over
prioriteitsstelling bij de uitvoering. 

Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is de doelgroepen opzet. Daarnaast wordt ook de plaats
van de kerk in de wijk als belangrijk ervaren. De nieuwe inrichting van het kerkgebouw is in ieder
geval uitnodigend. 

Uiteraard geeft ook het beleidsplan richting aan de profielschets en omgekeerd geldt dit ook. 

Vervolgens  wordt  doorgesproken  over  de  wijze  waarop  de  wijkgemeenten  in  de  Protestantse
Gemeente  Hilversum met  elkaar  omgaan.  Het  is  mooi  om als  vijf  wijkgemeenten  met  elkaar  te
werken,  maar ook soms te ingewikkeld.  ‘Kerk 2025’ kan waarschijnlijk  hierin  duidelijkheid geven.
Belangrijk is dat men elkaar wel steeds meer nodig heeft. Pluriformiteit wordt gevierd, maar maakt
het ook wel lastig. Verschillen moeten en mogen er zijn, maar men moet elkaar wel vasthouden is de
mening van de kerkenraad.

Tenslotte wordt met elkaar gedeeld dat de wijze waarop de kerk naar buiten treedt belangrijk is. In
Woord en daad mag en moet de Boodschap van het Evangelie worden doorgegeven.

Door de visitatoren wordt bedankt voor de openheid in het gesprek en wordt de kerkenraad sterkte
en Gods zegen gewenst. De dit deel van de kerkenraadsvergadering van de wijkgemeente Bethlehem
wordt afgesloten met het lezen van een avondgebed van Sytse de Vries uit ‘Het Rijk Alleen’

Ds.  T.H. Hibma/ J.P. Wiesenekker


