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2 Verbinding binnen de PgH 

Hoe ziet de kerk er over 5-10 jaar uit? 

Waarschijnlijk zullen er al wel kerken gesloten zijn. 

 

De kerk op zondag behouden voor de kerkdiensten misschien wel in diverse vormen 

met diverse kerken en online. 

Iedere ochtend open voor koffie drinken, ook met de buurt. 

S’middags open voor andere diensten bv avondmaal in kleine kring, meditatie, enz. 

 

Gezelligheid bieden, ook met de buurt. 

Bv. Uitsapjes, bazaar, culturele avonden/middagen. 

Het LAK is hiervan een goed voorbeeld. 

Scholen betrekken bij activiteiten. 

 

Jongeren blijven betrekken bij de PGH breed. 

Goede groepsvorming voor deze doelgroep, om dit bereiken worden er naast 

catechisatie ook veel spellen of sport evenementen georganiseerd. 

Samen muziek maken. 

(Grote Kerk doet nu met de jongeren niet mee)  

   

Doelgroepen pastoraat blijven activeren, zoals ook de 20 plus groep. 

(Deze vormt nu een hechte groep) 

 

In de toekomst zal de dominee in de vergrijzende kerk veel pastoraal werk krijgen. 

Hier nu al op inspelen, over nadenken. 

 

De vraag die wij ons stelden was, ‘kunnen wij zelf in onze kerk ook inleveren?’ 

Daar werd goed over nagedacht.  

Mogelijk moeten wij wel een dominee inleveren als Jetty Scheurwater ook gaat 

stoppen. 

We hopen dat de Bethlehemkerk (BK) in Zuid open mag blijven. 

Is dit niet het geval dan zullen wij ons vast wel hierbij kunnen neerleggen en 

ergens anders ons plekje, kerk, gaan vinden.  
 

Vanuit de BK willen we graag meer samenwerken, maar dit wordt (nog) niet PgH 

breed gedragen. Met de DK en de Parochie is er een fijne samenwerking en de 

wens is er om ook met de andere PgH gemeenten nauwer samen te werken, maar 

dan moeten ze dat wel willen. We moeten ons met name op de praktijk richten. 

Voorbeeld: tijdens de lockdown zou er meer samengewerkt kunnen worden. Iedere 

zondag 1 dienst voor alle kerken i.p.v. ieder voor zich. Dat geeft de predikanten de 

mogelijkheid om hun tijd aan andere dingen te besteden, je belast minder 

ambtsdragers en je hoeft niet op meerdere plaatsen een hele kerk te verwarmen. 

 

Hoe zien we de kerk over 10 jaar? 

 

Belangrijk is de diversiteit in aanbod van de vieringen / diensten en een centraal 

bestuur. De locatie maakt niet uit. 
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Een centrum (het mag 1 gebouw voor heel Hilversum zijn) wat altijd open is en 

waar van alles gebeurt. Maatschappelijke functie met een sterk pastoraal team, 

waar meer naar elkaar wordt omgekeken en iedereen welkom is. 

Dit al in Utrecht en Den Haag. Eerst kijken naar succesvolle voorbeelden.  

 

De BK is wel een heel fijne plek, dus het zou wel heel fijn zijn als het gebouw 

behouden blijft maar dan breder inzetbaar. 

Daar is wel menskracht voor nodig. 

Er wordt aangegeven dat je dit niet als BK alleen moet willen maar juist 

samenwerking met andere gemeenten. Die samenwerking is belangrijk en 

waardevol (zoals met DK en de Parochie). 

 

PKN vragen om voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten elders in 

Nederland. Zodat wij niet zelf het wiel hoeven uit te vinden maar kunnen leren van 

succesverhalen van anderen. 

 

Diversiteit en professionaliteit. Grijze en jonge wijkgemeente. Profilering door 

vieringen op 1 dag van diverse snit, dit in 1 gebouw zodat er bespaard wordt op 

gebouwen. Groepsontvangst PKN – passend, PKN geluid moet hoorbaar zijn. 

 

Zorgen over terugval gemeenteleden, knelpunten zijn gebouwen en predikanten, de 

pandemie waardoor inkomsten teruglopen. Hoe de jongeren te bereiken en nieuw 

elan te bewerkstelligen? 

De PgH is onzichtbaar, niet zichtbaar is wat zij bieden, onvoldoende geprofileerd 

naar buiten toe. Zou meer helder gemaakt moeten worden dat de PgH acteert als 

overkoepelend orgaan van Protestants Hilversum met daaraan verbonden de 

wijkgemeenten. 

 

Meer buitenkerkelijk, randkerkelijk gericht, laagdrempelig, open. 

Een multifunctioneel gebouw/kerk welke investeert in verbindend aanwezig te zijn 

met de burgers van Hilversum, waarin ruimte voor gemeenteleden, 

randkerkelijken, zinzoekers, ruimte voor levensvragen, voor diverse godsbeelden, 

wellicht multireligieus, met programma-aanbod. 

 

Hilversum-Zuid brede gemeente met veel ruimte voor de jongeren.  

Vit. G, L, DK en BK. Graag kans willen hebben om die verbinding te onderzoeken 

om een heel breed aanbod te bieden zonder theologische gezichtspunten. Spirituele 

voeding. Hilversum-Breed is waarschijnlijk te hoog gegrepen. 

 

3 Missionair werk 

Kaders brainstorm vanuit een gespreksgroep: 

 

Hier een procesverslag waar de betrokkenen met elkaar hun reacties hebben 

aangegeven. Vermeldt staan de vragen die we vooraf hebben gesteld over het 

proces en de procedure van inbreng, weging en afweging en besluitvorming.  

Ook hebben we onze reactie gegeven op het algemene kader van het beleidsplan. 

Dit hebben we gedaan om meer duidelijkheid te krijgen over de kernwaarden waar 

we als betrokken leden van de  PGH voor staan en hoe we die eigentijds vorm en  
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inhoud willen geven om deze te delen met de mensen om ons heen. Kort 

samengevat een kader voor onze reacties op de vragen.  

 

De analyse is dat de visie niet is duidelijk verwoord en de missie sterk 

binnenkerkelijk is verwoord. De missie is verstaanbaar voor binnen kerkelijken 

maar daar buiten zal het hertaald moeten worden. Begrijpelijke aansprekende taal 

die voor iedereen te verstaan is. Omdat dit niet duidelijk verwoord is, gaat de 

reacties op de gekaderde vragen ook alle kanten op.  

 

Bij de beantwoording voor ons onderdeel zijn we uitgegaan van een PgH, een 

kerkgemeenschap niet voor zich maar sterk gericht naar buiten en samen leren met 

de mensen en op zoek naar eigentijdse zingeving. 

 

We gaan ervan uit dat wij geen eenduidig pasklaar antwoord formuleren op de 

gestelde vragen maar dat wij wel vanuit deze brainstorm diverse lijnen aanleveren. 

We spreken vanuit ons individuele perspectief. 

 

1) Procedure van afhandeling van onze reacties en antwoorden op de door 

de AK geformuleerde vragen behorende bij het thema: ‘missionaire 

gemeente’.   

 

Graag vragen wij aan de wijkkerkenraad onderstaande vragen te 

beantwoorden. 

- Is er een tijdspad? 

- Hoe gaat de wijkkerkenraad om met de reacties? 

- hoe wordt er geselecteerd en wordt het antwoord teruggekoppeld aan ons?  

 

2) De visie en missie van de PgH vanuit het beleidsplan.  

 

We stellen vast dat de term ‘visie’ ontbreekt in het beleidsplan. Of staat deze  

verwoord onder ‘Uitgangspunt en uitdaging’ waarin de grondslagen en 

missiestatements verwerkt staan?  

 

Er wordt in het beleidsplan niet gesproken vanuit lidmaatschapsperspectief.  

 

De taal van de missie ervaren we als naar binnen (binnenkerkelijk) gericht. We 

missen moderner, begrijpelijker en aansprekend – ook voor buitenkerkelijken – 

 

taalgebruik. Bijvoorbeeld:  

 

De PGH wil vanuit de inspiratie dat God met mensen is, aandacht geven aan alle 

inwoners van de stad/het dorp. 

 

De missie = waar staan we voor, de visie = waar gaan we voor. 

 

Zoals de missie is verwoord komt het bij ons over alsof er is voorgesorteerd vanuit 

de profielen van de wijkkerken en niet vanuit protestants Hilversum. De gekozen 

insteek van opschrijven en bespreken veronderstelt meer uit te gaan van het 

wijkbelang en minder vanuit een gezamenlijk centraal belang van over de eigen 

wijkgrenzen heen bewegen en van PgH-eenheid. Het is kerkelijke taal uitgaand van 

de kerkelijke structuur en verondersteld bekend te zijn bij en begrepen te worden 

door de lezer. Er lijkt een soort van spagaat te zijn want wat staat voorop?  
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Is dat het wijkbelang of het centraal belang vanuit de PgH gestuurd. 

 

Vraag: kan er verduidelijkt worden wat de manier van besluitvorming is op het 

gebied van prioritering in de te maken keuzes waarin te investeren.  

In de opzet alles zo decentraal mogelijk en wat overblijft centraal of centrale 

aansturing met taakdifferentiatie per (kerk)filiaal? Gaan we vanuit een centrale 

aansturing een aantal zaken oppakken en vanuit de differentiatie per kerkelijke wijk 

invulling geven? 

 

Een heroverweging van de missie is goed echter er wordt opgemerkt dat de huidige 

missie haaks lijkt te slaan op de missie verwoord in het beleidsplan van 10 jaar 

geleden waar de nadruk werd gelegd op de identiteitsversterking van de 

wijkgemeentes. In het missionaire appèl zoals verwoord in het huidige beleidsplan 

lijkt er sprake van een appèl om meer samenwerking en kijken en te acteren over 

de wijkgrenzen heen. 

 

Hoe zinvol is het om de geografische begrenzing vast te houden? 

Hoe open zijn we als BK in algemene zin om te bespreken wat we met andere       

wijkgemeentes kunnen gaan doen? 

 

De BK heeft veel op samenwerking met andere wijkgemeenten gerichte initiatieven 

ontplooid echter ondersteunende reacties van andere wijkgemeentes worden vaak 

gemist. Met name komen activiteiten tot stand door de inspanning van de BK. Er 

wordt weinig PgH-verband ervaren.  

 

We zijn wel als Bethlehemkerk, samen met andere kerken vertegenwoordigd in 

‘Opmerk-Samen’, dit zijn buurthuis-overleggen waarbij een zekere openheid 

richting de kerken wordt ervaren.  

 

Als het om kerk-zijn gaat in Hilversum denken we aan: 

 

Een kerk die maatschappelijke thema’s aan de orde stelt zoals klimaat, 

duurzaamheid, armoedebestrijding, oog voor de minderbedeelden, onze westerse  

 

manier van leven, hoe mens te zijn, aandacht voor levens- en zingevingsvragen. 

Iedereen moet gezien worden ook relschoppers.  

Als kerken een rol kunnen innemen in hoe mensen met dergelijke problemen 

kunnen worstelen is dat een vorm van missionair werk.  

Gemist wordt in het beleidsplan het benadrukken van rentmeesterschap, conciliair 

proces, oecumene.  

Onze houding naar buiten moet er een worden van enthousiasme, lef en openheid 

zonder vooringenomenheid.  

 

3) Missionaire gemeente: onze reacties op de inhoud en de gestelde  

vragen. 

 

Het beleidsplan noemt de volgende beleidsintenties: (beleidspunt 2 in het plan) 

 

Het functioneren van één van de PgH-predikanten als stadspredikant dan wel 

dorpsdominee, daarin ondersteund door een missionaire werkgroep. 
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Het instellen van een missionaire werkgroep, bestaande uit de 

stadspredikant/dorpsdominee, plus nog een predikant, een jeugdwerker, drie 

gemeenteleden, een externe begeleider, een diaconaal werker, een communicatie-

medewerker en een pionier van Vitamine G.  

 

Een opdracht formuleren voor de missionaire werkgroep om een goede doordenking 

tot stand te brengen en een visie te ontwikkelen om gerichte en duurzame 

initiatieven in Hilversum te ontplooien, in samenwerking met de PgH-gemeenten. 

 

Het onderzoeken van mogelijkheden voor het vestigen van een multifunctioneel 

centrum, in samenwerking met inloophuis Wording, de Bijbel-in, het Christelijk 

Spiritueel Centrum en andere Hilversumse christelijke geloofsgemeenschappen, 

voor diverse activiteiten voor jongeren, ouderen, de Bijbel-in, het CSC, inloophuis 

Wording, theater, een keuken enz.  

 

Beleidsvragen ter beantwoording: 

2.1. Wat vindt de wijkgemeente van een stadspredikant of dorpsdominee 

vanuit de PgH? Welke taken moet een stadspredikant op zich nemen? Wie 

van de predikanten kan of moet die functie gaan vervullen? Of moet dit 

iemand van buiten de PGH zijn? 

 

Mee eens: een nieuw type figuur die door zijn aangepaste taak de ruimte krijgt 

(bovenwijks) om verbindend en zichtbaar op te treden tussen kerk en Hilversumse 

samenleving. Die de profilering van de kerken kan versterken, contacten kan  

onderhouden, een goede communicator, bemiddelaar, voor langere tijd aangesteld 

en mede daardoor herkenbaar en gezien en goed benaderbaar ook voor de media.  

 

Een functionaris die ontdekt en weet wat er speelt in Hilversum op maatschappelijk 

gebied, die kan hertalen en vertalen de taal van de kerk op zo’n verbindende wijze  

 

dat het burgers aanspreekt en zo ook maatschappelijke thema’s voor het voetlicht 

kan brengen. 

 

Er zijn voorbeelden te noemen in Nederland van predikanten die een dergelijke 

positie hebben zoals in Zwolle, Leiden en Erna Treurniet (buurtpastor) in Utrecht. 

(de hierop volgende gedachtegang is overgenomen uit een reactie: ‘Past het 

voorbeeld van Erna Treurniet in Utrecht bij een stadspastor in de brede betekenis 

van het beleidsplan? Zij is nl. buurtpastor in de wijk Overvecht en daarmee juist 

een voorbeeld van pastoraat dat specifiek gericht is op een wijk- en 

bewonersgerichte aanpak in een stadsdeel met eigen sociale problematiek.’) 

Voor een stadspredikant voor Hilversum geldt een nog nader te omschrijven profiel, 

wat zijn of haar taken mogelijk worden komt niet naar voren in het beleidsplan.  

Wellicht onderzoek doen naar de ervaringen in andere plaatsen? 

 

Mee oneens: een aantal van ons is uitgesproken tegen de aanstelling van een 

dorpsdominee of stadspredikant. Zij ervaren het als niet zinnig en vragen zich af of 

het niet strookt met het aantal formatieplaatsen binnen de PgH; die grenzen mogen 

vastgehouden worden. 
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Kritische kanttekeningen richting de vraagstelling: 

 

Er is geen goed beeld vanuit het beleidsplan over wat beoogd wordt met een 

stadspredikant. Het is een aanbeveling om eerst het ‘wat’ in beeld te brengen en 

daarna de invulling in formatie.  

 

De aanleiding/input voor de vraag is helaas niet belicht. Op basis van de tekst van 

het Beleidsplan en de toelichting op de vragen ontstaat de indruk van een 

aanbodgericht en niet van een vraaggericht voorstel. Is de behoefte aan een 

specifieke dorpsdominee gepeild? En bij wie? Waaruit bestaat die behoefte specifiek? 

De vraag is niet te beantwoorden zonder die voorkennis. Pas als de behoefte duidelijk 

is, kan een profiel worden opgesteld en wordt zichtbaar of dit taken zijn die 

wijkpredikanten (niet) op zich kunnen nemen. Is niet elke wijkpredikant een 

dorpsdominee?  

 

De kernaspecten van de missie (1.1: ontmoeting, dienstbaarheid, hertaling, 

vormgeven) pleiten eerder voor een vorm waarin alle wijkpredikanten elk afzonderlijk 

en in samenwerking met elkaar dorpsdominee zijn. Bekendheid met wijk-specifieke 

kernmerken en wijk-specifieke vragen/problematiek en het persoonlijk delen van 

levensvragen met buurtbewoners is van groot belang voor verbinding met de buurt. 

Dat is praktisch gezien al niet mogelijk voor één predikant. Die per wijk wisselende 

kennis zou richtinggevend moeten zijn voor het aanbod vanuit de PgH. 

 

Opmerking bij het gespreksverslag van 21 januari: Past het voorbeeld van Erna 

Treurniet in Utrecht bij een stadspastor in de brede betekenis van het beleidsplan? 

Zij is nl. buurtpastor in de wijk Overvecht en daarmee juist een voorbeeld van  

pastoraat dat specifiek gericht is op een wijk- en bewonersgerichte aanpak in een 

stadsdeel met eigen sociale problematiek. 

 

Mogelijk komt de vraag over de stadspredikant voort uit de keuze elders (bijv. bij de 

Remonstranten) voor vernieuwingspredikanten of voor de zzp-dominee? De 

vernieuwingspredikant is dan bedoeld om nieuwe mensen aan te spreken en met 

nieuwe vormen te komen, naast bestaande vormen. En de zzp-predikant opereert 

bewust buiten de kerk maar wel op basis van het christelijk geloof en oude verhalen. 

Bewust buiten de PgH opereren is geen beleidsintentie. En het vernieuwingsaspect 

lijkt me een gedeelde opdracht waarin juist alle wijkpredikanten ook binnen 

bestaande vormen een belangrijke rol hebben.  

 

Zeker geen dorpspredikant, geen idee waar dat voor nodig is. Veel te bepalend. 

Een multifunctioneel centrum lijkt ons top. 

 

Er wordt gedacht aan meer interactie in en rondom de kerkdiensten. Gesprekken 

voeren met elkaar. Nieuwsgierigheid naar het geloof en de beleving van de ander 

en zo van elkaar leren en samen groeien in geloof. Het is natuurlijk heel fijn dat we 

allerlei groepen hebben met leeftijdsgenoten in de kerk om mee samen te komen, 

maar juist ook in meer gemixte groepen over de generaties heen kun je veel van 

elkaar leren. We verlangen ernaar om meer samen te geloven. Ouderen en 

jongeren bij elkaar en niet alleen een tienergroep, een 20+groep, een 

ouderengroep. Met elkaar geloof en twijfel delen.  
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Het lijkt ons interessant om meer te luisteren naar wat mensen beweegt en ze hun 

ding laten doen. Wellicht hoeven diensten niet door één predikant te worden 

voorbereid en geleid, maar door meerdere gemeenteleden met hun verschillende 

talenten.  

 

Jezus wordt door ons gezien als een radicale man. Wat doen we met zijn woorden 

en hoe leven we die na? Er zijn maar weinig echte bijbelgroepen in de 

Bethlehemkerk, weinig plekken waar je echt over geloof en bijbel door kunt praten. 

Als dat niet door de wijkgemeente georganiseerd kan worden, dan wellicht wel 

bovenwijks, misschien onder leiding van de stadspredikant/dorpsdominee? 

 

2.2. Wat vindt de wijkgemeente van een missionaire 

werkgroep(beleidsplan PgH 2020,  blz 5 punt 1-3), een Gideonsbende als 

denktank van de PgH? Welke taak moet die werkgroep als eerste 

oppakken?   

 

Eerst ‘wat’ formuleren en dan ‘wie’. Wat gaat deze werkgroep aanpakken, initiëren 

en wie passen daar vervolgens bij? Over wie in deze denktank zullen gaan 

plaatsnemen is door de AK al nagedacht en daarom betreft dit een vraag waarop is 

voorgesorteerd.  Wat moeten wij antwoorden? 

Voorstel van samenstelling vanuit deze groep; geen predikant, geen pionier Vit. G, 

wel (een) jongere(n), wel (een) buitenkerkelijke(n), wel gemeenteleden. 

 

Een aanbeveling is om meer vanuit een proces van uitproberen te spreken hoe ons 

geloofwaardig te verbinden met de burgers van Hilversum dan redeneren vanuit 

aanbod/product.  

 

Het beleidsplan zelf (p. 5 punt 3) geeft als eerste taak: een goede doordenking. 

Helaas vrij direct ingekaderd door de beperkende vraag over kerkgang. Blijven we 

niet teveel hangen in doordenking, beleidsplannen, het herschrijven van missie en 

visie? Richten we ons niet teveel op theorie en te weinig op praktijk? Als de missie 

is: ‘ontmoeting, hertaling, aanwezig zijn’ waarom dan niet de tenten vast opslaan in 

de samenleving op die plaatsen waar ontmoeting op een natuurlijke wijze kan 

plaatsvinden? Door in vertrouwen te verbinden en te identificeren, volgt vanzelf wat 

nodig is. Gebed om de Geest en gaan.  

 

Bij voorkeur is een missionaire werkgroep in aanvang dus geen denktank maar gaat 

deze direct actief in de eigen wijk aan de slag en ontwikkelt op basis van 

aanwezigheid vervolgplannen die aansluiten bij de vragen die leven in de buurt. 

Beginnend met kleinschalige initiatieven en aansluitend bij al bestaande informele 

netwerken/bewonersgroepen. Vanwege de kennis van de buurt en de zichtbaarheid 

voor buurtbewoners is de groep bij voorkeur samengesteld uit mensen van 

verschillende leeftijden die in de wijk zelf wonen. Dit vraagt om een decentrale 

aanpak. Het Asset Based Community Development Programme (ABCD) biedt 

hiervoor bruikbare ideeën. Dit is een handleiding voor buurtwerk waarbij talenten 

van bewoners gebruikt worden om de onderlinge band in een wijk en het omzien  

naar elkaar te versterken.  
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Als de kerk (gemeenteleden) aansluit bij buurtnetwerken kan een steeds grotere 

kring ontstaan van buurtgenoten die actief naar elkaar  

omkijken, die levensverhalen delen en die samen optrekken in de zoektocht naar 

zingeving. Dit is ook zinvol omdat steeds minder vrijwilligers in de kerk beschikbaar 

zijn om samen met de predikanten vorm te geven aan het omzien naar  

gemeenteleden in de wijk. Versterking van het buurtnetwerk is niet alleen winst voor 

oudere gemeenteleden die minder mobiel zijn maar voor alle leeftijden. Zo kunnen 

buurt en kerk elkaar versterken. 

 

O.a. er is geregeld opgemerkt dat de kerk een andere taal spreekt die intern gericht 

en voor buitenstaanders niet begrijpelijk is. Missionair werk van onderaf in de wijk 

dat start met ontmoeting tussen gemeenteleden en buurtbewoners, kan leiden tot 

een ander taalgebruik. Een mooi voorbeeld uit de relationele theologie van Christa 

Anbeek is dat door het delen van kwetsbaarheid en levenservaringen een gedeelde 

taal ontstaat omdat deelnemers elkaar hierbij woorden en beelden aanreiken. De 

gemeente kan op die gedeelde taal aansluiten door bijv. de verbinding te leggen met 

hoe het in de eigen traditie of in andere tradities verwoord is.   

 

2.3. Wat vindt de wijkgemeente van een multifunctioneel centrum in de 

stad waar activiteiten (zie voorbeelden in beleidsintentie)  plaats kunnen 

vinden? 

 

Hoe ziet de AK dit zelf voor ogen? Hoe multifunctioneel moet dit zijn en voor welke 

doelgroepen?  

Vragend positief. Diaconale activiteiten wellicht, presentie van de kerken in een 

dergelijk centrum in de stad ook voor niet-kerkelijke activiteiten, ruimte voor 

zingeving en levensvragen, ruimte voor de trage, weerbarstige vragen.  

 

Positief. Aanbeveling: excursie naar Stek in Den Haag bv. De diaconieën van 

Haagse kerken hebben hun geld ondergebracht in dit centrum. Of naar een 

dergelijk centrum in Amsterdam, of naar de Pauluskerk in Rotterdam. Om te 

onderzoeken, te kijken en sfeer te proeven. Ook de Dominicus in Amsterdam is een 

mogelijkheid of Stem in de Stad - oecumenisch diaconaal centrum - te Haarlem. 

 

Onzekerheden: Waar halen we de menskracht vandaan? Er zijn minder mensen 

beschikbaar die het moeten doen, hoe gaan we dat dan aanpakken?  

 

We zullen ook moeten loslaten als we keuzes maken. Goede evaluatie, wat is het 

succes van een activiteit? Op tijd loslaten, stoppen van een activiteit zodat energie 

overblijft voor initiatieven om nieuwe wegen in te kunnen slaan. 

Ook gangbare processen kunnen worden losgelaten om ruimte en tijd over te 

houden voor het onverwachte, openstaan voor wat zich aandient en wat ook kan 

zorgen voor continuïteit. Denk hierbij aan vrije budgettering. Want ook financiële 

systemen kunnen en moeten misschien hervormd.  Of denk aan geld genereren  

 

D.m.v. supportersgroep, vrienden van de kerk-groep, wellicht vrienden-uit-de-

kerkbuurt-groep. Want wil de buurt dat de kerk (de kerken) verdwijnt(en)? 

 

Positief is dat het verbinding mogelijk maakt. Mooi zou zijn een voorbeeld naar het 

Dutch Centre van de Dutch Church in Londen: een spiritueel en cultureel centrum 

met lezingen, borrels, samenkomsten e.d. met als doel gemeenschapsversterking.  
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En bij voorkeur mede gefinancierd door bijdragen van bezoekers en door externe  

sponsoren. Een prachtige plek midden in het centrum is het Dudokpand (voormalig 

C&A) in de Kerkstraat. 

Haalbaar lijkt het (nog) niet. Gezien de beperkte samenwerking tussen PgH-

gemeenten onderling en de beperkte samenwerking met andere kerken is het te 

vroeg voor een project dat zoveel samenwerking vraagt en zoveel investering in tijd, 

geld en mankracht.  

 

Misschien is het een goed idee om de komende jaren eerst ervaring op te doen met 

een meer multifunctioneel gebruik van de huidige kerkgebouwen i.s.m. andere 

wijkgemeenten en andere kerken in Hilversum/Loosdrecht.  Bijv. voedselbank zoals 

nu in de Bethlehemkerk, daklozenmaaltijden e.d. Dan wordt eerst op kleinere schaal  

de haalbaarheid (behoefte, kosten, vrijwilligers, subsidie) duidelijk en wordt ook 

zichtbaar of schaalvergroting daadwerkelijk nodig is. 

 

2.4. Welke vormen van missionair werk vinden in de wijkgemeente plaats? 

Vindt de wijkgemeente dat voldoende gegeven de missie van de PgH zoals 

die verwoord is in het PgH beleidsplan2020?  

 

De Bethlehemkerk organiseerde de afgelopen jaren de volgende groepsinitiatieven:  

 

Bonhoeffer avond in kader van 75 jaar bevrijding in 2020. 

Avond met Jan Terlouw in 2019 over duurzaamheid i.s.m. de Kapel, op Hilversum 

gericht. 

Open Kerk. 

Thee met thema’s. 

Kerstmaaltijd De Wording.  

Duurzame initiatieven buurtgericht: zonnepanelen op het dak. 

Multiculturele maaltijd georganiseerd i.s.m. met buurtzorg.  

Vertegenwoordiging vanuit de BK in Wijk Zuid. 

Vertegenwoordiging vanuit de BK in Opmerk-Samen (div partners zoals 

buurthuizen). 

Heikracht-maaltijden. 

Voedselbankacties en voedselbank-uitgiftepunt. 

Lichtjestocht door de wijk m.m.v. scholen, particulieren in december. 

Sing-in met Kerst met buurtinloop. 

Levende Adventskalender (eerst wijkgericht, nu door Hilversum en Loosdrecht). 

3-Koningenlunch op 6 januari 2020 met deelnemers o.a. vanuit het buurthuis.  

Openstellen kerkgebouw Monumenten weekend. 

Pannenkoektafel met wijkorganisaties. Enz.  

 

Daarnaast zijn er persoonlijke initiatieven van gemeenteleden om naar de ander om 

te zien, bijv. via de rubriek ‘‘Samen’, individuele contacten met/bezoeken aan 

gemeenteleden en buurtgenoten, de aanwezigheid (buiten overleg) in buurthuizen 

enz.’) 

Vanuit de gemeente van de Bethlehemkerk komen initiatieven vanuit het gevoel 

van present te willen zijn als kerkelijke gemeente in de wijk en in Hilversum en  

vanuit ‘het bewogen willen zijn met mensen’. Aansluiting zoeken bij 

maatschappelijke organisaties heeft de aandacht.  
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De definitie van ‘voldoende’ is hier lastig. Verwijst dit naar het aantal activiteiten, de 

verscheidenheid ervan of de opkomst? Of is bedoeld: inhoudelijk voldoende passend 

binnen de missie? 

 

Kijkend naar het aantal activiteiten en de inzet van predikanten en vrijwilligers: het 

is soms in belastbaarheid meer dan haalbaar is. Meer activiteiten betekent een nog 

groter beroep op de predikanten en op een slinkende groep vrijwilligers.  

 

Hoewel het uitdrukkelijk niet om de opkomst gaat, is de opkomst wel een aanwijzing 

dat we mogelijk aansluiting missen bij wat in de buurt leeft. Inbreng van de buurt is 

ook nooit gevraagd om dit in kaart te brengen. Als de opkomst de buurtbehoefte (en 

de behoefte in de gemeente) weerspiegelt, dan zijn de huidige vormen van missionair 

werk niet voldoende.  

 

Zijn we zichtbaar in de helpende hand, het praatje in de voortuin, de buurtapp, op 

FB? Delen we onze eigen levensvragen, onze worsteling, ons verdriet? Laat onze 

houding richting de buurt zien waar we voor staan? Wat zou het antwoord zijn van 

de buurt als we de missie vertalen in directe vragen aan buurtgenoten: Is de 

Bethlehemkerk als krachtige geloofsgemeenschap in uw buurt in voldoende mate en 

uitnodigend zichtbaar? Is de kerk voor u persoonlijk van betekenis, bijv. in de 

ontmoeting met anderen, in momenten van vreugde en verdriet, bij praktische hulp? 

Dat antwoord lijkt ons onmisbaar voor beantwoording van de ‘genoeg’ vraag. 

 

Mooi is dat op de website van de PKN de missie uitdrukkelijk niet herleid wordt naar 

het organiseren van activiteiten maar tot het aangaan van onderlinge relaties. De 

beoordeling van de missionaire activiteiten ziet in de kern dan op de vraag of we in 

staat blijken in onze huidige vormen van missionair werk zowel in als buiten de 

gemeente relaties aan te gaan waarin we ons met anderen verbinden, waarin 

onderling vertrouwen ontstaat en ruimte om levensverhalen te delen en binnen de 

traditie te vertalen. In ieder geval buiten de gemeente lijkt dat voor verbetering 

vatbaar. 

 

Enthousiasme (van het Griekse "entheos" ('en' [in] 'theos' [God]): "van God 

vervuld") en passie voor geloof en kerk wordt door ons gezien als cruciaal voor het 

voortbestaan van de kerk. Over het algemeen wordt dit enthousiasme in het 

beleidsplan en in de vragen gemist. De positieve insteek, de hoop voor de 

toekomst. Terwijl het geloof en de kerk juist veel blijheid en hoop te bieden heeft!  

Het beleidsplan en de vragen worden als theoretisch beschouwd, het is wellicht 

goed om nog iets meer vanuit de praktijk te gaan denken. Minder vergaderen over 

de mogelijkheden en gewoon dingen uit gaan proberen.  

 

De hokjes (diaconaat, missionair, pastoraat) worden door 20’ers en 30’ers niet 

perse herkend als losstaande dingen. Deze dingen zijn toch allemaal onderdeel van 

het christelijke leven en vloeien toch ook in elkaar over? Waarom zou je die willen 

scheiden in verschillende gemeentes? Enkel in aanraking komen met dingen die 

binnen je straatje passen zorgt voor verdeling, in aanraking komen met dingen 

waar je het niet mee eens bent of wat je niet interesseert is soms verrassend 

interessant. De PgH is geen 6 kerkgebouwen, maar een groep mensen die samen 

onderdeel zijn van 1 lichaam van Christus. Uiteraard hebben de zes 

gemeenschappen hun eigen identiteit en dat maakt dat er ook iets te kiezen is. 

Soms lijkt het echter of de verschillende gemeentes niet gaan voor eenheid en  
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vooral hun eigen hachje willen redden, maar het zou mooi zijn als we elkaar beter 

leren kennen en het beste in elkaar naar boven weten te halen in plaats van met  

 

elkaar te concurreren. Meer samenwerken door bijvoorbeeld meer gezamenlijke 

vieringen of in deze corona-tijd twee goed uitgewerkte livestreams te hebben met 

een significant andere vorm/muziekkeuze (wellicht elke week uit een ander 

gebouw) i.p.v. wekelijks 6 (vergelijkbare) livestreams geeft wellicht ruimte om (een 

deel van) de predikanten meer pastoraat te laten doen wat in deze tijd hard nodig 

is. En wellicht levert dat ook een besparing op qua bijv. stookkosten van de 

gebouwen? En misschien zijn er ook wel mogelijkheden tot gezamenlijke 

gezelligheidsactiviteiten of gebedsbijeenkomsten? 

 

Als het gaat over vergrijzing en het leeglopen van de kerk, dan moet wellicht ook 

de inhoudelijke vraag gesteld worden: waar is een kerk voor? Wat voegt de kerk nu 

toe aan het leven van mensen (van alle generaties). Wat hebben we als 

geloofsgemeenschap te bieden aan Hilversum? De kerk in Hilversum heeft meer 

bezinning nodig. Wat geloven we, waar staan we voor en wat willen we uitdragen? 

Dit begint wellicht simpelweg bij het onderzoeken: wat beleven mensen, waarom 

zijn ze in die diensten? Komen we samen om de Heer te prijzen, of vooral om 

samen koffie te drinken, voor de muziek of voor de stilte? De corona-epidemie is 

een uitstekende periode om dit te onderzoeken. Nu is de kerk en ook de kerkdienst 

gedwongen helemaal anders dan anders. Wat doet dat met mensen? Wellicht wel 

een ideaal schakelmoment naar een nieuw ‘gewoon’? 

 

Als we zelf enthousiast zijn over de kerk en weten waarom dan kunnen we dat ook 

overdragen. En als we eigenlijk niet meer zo enthousiast zijn dat we het een ander 

zouden aanraden of het lukt niet om dat over te brengen, waar komt dat dan door? 

Enthousiasme en passie werken namelijk aanstekelijk. Hier zouden we daarom 

graag over verder praten. Het lijkt namelijk alsof de aandacht bij het 

vergrijzingsprobleem op van alles ligt behalve geloven in God. Alsof de kerk 'leuk 

gemaakt' moet worden door extra activiteiten, en alsof dat via een kerkdienst niet 

kan. Inspiratie kan je juist opdoen in de vieringen, mits je daar een inspirerend 

feestje van maakt. Het leven is voor veel tieners, 20’ers en 30’ers onduidelijk, in de 

kerk zoeken zij naar antwoorden op zingevingsvragen. Heeft de kerk die te bieden? 

Ja toch? Waar is de kerk relevant voor deze generatie? Daar zouden we graag op in 

willen spelen.  

 

Ook: ben je zichtbaar als kerk? En ben je bereid oude kaders los te laten en nieuwe 

dingen uit te proberen? Ook als je kans loopt dat het niet werkt? 

 

De vragenlijst lijkt er erg op gericht te zijn om vast te houden aan het oude en 

‘damage control’ te doen nu er vergrijzing optreedt. Dat hoeft niet, de kerk kan ook 

veranderen en weer groeien, maar dan moeten we wel stappen durven zetten. Er 

lijkt een gevoel te leven binnen de PgH dat met name jongeren en jongvolwassenen 

willen afwijken van het traditionele en anders willen denken, maar de ervaring leert 

dat ook volwassenen en ouderen hiervoor openstaan. En dat het ook nodig is om 

anders te gaan denken. Waarom is aanbod voor ouderen altijd ‘iets gewoons’ en 

traditioneel en aanbod voor jongeren altijd ‘iets speciaals’ en modern? Kunnen we 

wellicht de combinatie ‘traditioneel + modern’ creëren (voor alle leeftijden) en  

daarmee de kerkgang van jongeren en jongvolwassenen normaliseren in plaats van 

het altijd weg te zetten als iets uitzonderlijks wat slechts eens in de zoveel tijd 

gebeurt?  
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Uiteraard sluit dat niet uit om ook thema-vieringen te doen rond bepaalde muziek 

of gericht op een bepaalde groep. Ook zouden de verschillende gemeentes in de 

PgH afgestemd (evt om en om) verschillende soorten diensten kunnen aanbieden. 

Zou het wellicht een idee zijn om in de toekomst aan te sturen op elke zondag één 

(of twee) traditionele diensten en dan in andere kerken andersoortige diensten?  

Onze ervaring is dat er veel in hokjes gedacht wordt wanneer het gaat om ouderen 

en jongeren. 

 

4 Jeugd en Jongeren 
Beleidsintenties: 

 

De punten 1 tot en met 4 is zijn vragen en punt 5 is meer: dit gaan we doen.  

 

Punt 1: Ouders spelen een belangrijke rol tot zeker 12 jaar. Als ouders hen 

meenemen naar de kerk krijgen ze meer verbinding met hun leeftijdsgenootjes en 

dan blijven ze ook na hun 12e jaar hangen. Na hun 12e jaar moeten we de rol van  

ouders niet overschatten. Jongeren krijgen dan steeds meer een duidelijke eigen 

mening en dan maakt het niet meer zoveel uit wat de ouders ervan vinden.  

 

Punt 3: Investeren in sociaal media is goed, maar heeft als valkuil dat je steeds 

achter de feiten aan rent. We moeten niet te hip willen zijn. Misschien is de kracht 

van de kerk wel gewoon om een luisterend oor te hebben en er gewoon te zijn. 

Zonder alle digitale poespas.  

 

Punt 5: Vragen wij ons af: Zou het niet beter zijn om te investeren in een 

jeugd/jongerenwerker of een dominee die gezinnen opzoekt ipv een dirigent?  

 

Vragen 3.1 -3.4 

3.1 Welke vormen van jeugd- en jongerenwerk vinden in de wijkgemeente 

plaats? Welke van die activiteiten spreken de jeugd / jongeren het meeste 

aan? Wat zijn de succesfactoren? Wat willen wij de jongeren ‘brengen’? ‘ 

Vraag aan de jongeren: welke rol heeft het geloof in jouw leven en welke 

bijdrage kan de kerk hieraan leveren? 

 

Kinderdienst, Tienerdienst, catechese, oppas dienst , kliederkerk, stercafe, 

kindercatechese, kamp. Verbinding met elkaar en gezelligheid is belangrijk. Daar 

zetten we als eerste op in.  

 

3.2 Hoe kijkt de wijkgemeente aan om nog meer op jeugd en jongeren 

gebied gezamenlijk te gaan doen. Wat wel en wat niet? 

 

Voor ons zou een speerpunt mogen zijn: iedere maand een kliederkerk, daar is 

behoefte aan en dan ontstaan er meer verbinding tussen zowel kinderen als ouders. 

Kliederkerk voor kinderen met een koffiecorner voor de ouders. 

De catechese gaat dit jaar samen met de andere kerken, de jongeren zoeken elkaar 

steeds vaker (ook bovenwijks) op.  

De bovenwijkse samenwerking van de kinderdienstleiding komt nu ook langzaam 

op gang door een aantal gezamenlijke activiteiten. ( kamp, sirkelslag, kliederkerk) 

Meer projectmatig werken samen? Dat lijkt beter te werken dan plannen op lange 

termijn.  
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3.3 Kan en wil de wijkgemeente jongeren (en hun ouders) actief betrekken 

bij de erediensten, met voor de jongeren aansprekende vormen van 

verkondiging? Bijvoorbeeld door vaker jeugddiensten/ jongeren vieringen 

te organiseren? 

 

Wat zouden we kunnen veranderen qua dienst voor de jongeren? Op andere tijden, 

niet vroeg in de ochtend misschien.  

Meer kijken kan naar andere vormen van jeugd/ jongerenbijeenkomsten dan 

kerkvieringen? Een goede catechese avond kan ook een soort ‘heilig’ kerkmoment 

zijn. 

 

Betrek de jongeren meer bij de vieringen. Laat ze meer doen, op hun manier 

positief om veel samen te doen: hoe meer zielen hoe meer vreugd 

 

3.4 Het PKN-magazine Petrus stelt: “Als de kinderen niet naar de kerk 

komen, moet de kerk naar de kinderen”. Hoe kan de wijkgemeente daarop 

inspelen? 

 

Dat doen we al. We gaan nu in coronatijd met pakketjes naar de jonge gezinnen 

toe. We roepen de jongeren samen via online programma’s.  

 

Jeugd en Jongeren dat muziek voor veel jongeren belangrijk is. Dat is zo, maar 

dat is het voor mensen van alle leeftijden. Ook wordt er gesproken over een orkest 

en dat roept de vraag op wat daar precies mee bedoeld wordt en of daar 

daadwerkelijk behoefte aan is. We herkennen wel de behoefte aan andersoortige 

muziek dan alleen wat er in het liedboek staat, bij onszelf, maar we zien ook 

draagvlak voor meer andersoortige muziek in andere generaties. Niet persé als 

vervanging, maar als aanvulling. Wellicht is het daarom interessant om kerk-breed, 

dus in alle generaties binnen de gemeente, de vraag te stellen: ‘Wat zouden jullie 

leuk vinden aan muziek (of iets anders) in de kerk? En hoe zouden we dat kunnen 

uitvoeren/wat wil jij daaraan bijdragen?’  

 

In het beleid wordt veel ingezet op activiteiten voor kinderen en tieners en dat is 

goed. Toch zou ook meer ingezet en geluisterd kunnen worden naar 20’ers en 

30’ers. Zij zijn immers de toekomst van de kerk. Momenteel hebben we het gevoel  

overal tussenin te vallen. De tieners zullen vertrekken en gaan studeren, maar 

mensen tussen de 20-40 jaar settelen zich juist weer en willen weer verbonden zijn  

aan de kerk. Inzetten op jonge gezinnen is belangrijk voor het voortbestaan van de 

kerk. Vanuit onze groep heeft een deel (binnenkort) ook behoefte aan bovenwijkse 

bijeenkomsten over geloofsopvoeding. Binnen de wijkgemeente zijn er weinig jonge 

gezinnen actief dus het zou fijn zijn als dit bovenwijks plaatsvindt zodat je niet 

alleen tegen jezelf zit te praten.  

 

Als 20’ers en 30’ers zijn we op zoek naar ontspanning en ruimte in het kerk-zijn: er 

wordt veel gedacht vanuit de angst en de stress voor afnemende financiën en 

vergrijzing en dat zorgt voor verkramping en legt een druk op onze generatie. Maar 

echt samen kerk-zijn kan alleen vanuit een ontspanning en ruimte en niet vanuit 

angst of stress. Deze stress wordt wel herkend onder de 20’ers en 30’ers. De stress 

dat het van ons afhangt. Dat verlamt. En dat is niet opbouwend. Hoeveel ruimte 

krijgen mensen tussen de 20-40 jaar binnen de PgH, en hoeveel ruimte kunnen zij 

aanbieden? 
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5 Communicatie 
Bovenwijks – communicatieplatform. 
 

Wat betreft de communicatie binnen de PgH en naar buiten kan er meer 

samengewerkt worden en beter nagedacht over woordkeus en doelgroep. 

Momenteel is veel communicatie naar binnen gericht en moet je soms zelf bij toeval 

erachter komen dat er in een van de andere kerken iets interessants gebeurd. Per 

medium is de inzet van communicatiemiddelen natuurlijk op een andere 

leeftijdsgroep gericht. Een bericht op Facebook over de ouderensoos is wellicht 

minder nuttig omdat die leeftijdsgroep dat medium niet of minder gebruikt. Aan de 

andere kant hoef je geen reclame te maken voor Sirkelslag in de krant, want daar 

kijkt echt geen jongere in. Vanuit de kerkblaadjes zijn mensen vaak gewend om 

meer informerend dan enthousiasmerend/activerend te schrijven, maar voor Social 

Media werkt dat niet. Daar moet informatie bondig en activerend zijn en moet het 

de lezer zo makkelijk mogelijk gemaakt worden mee te doen. Dit geldt ook voor 

bovenwijkse activiteiten. Het is fijn als die gewoon terug te vinden zijn op de 

Facebook en in de nieuwsbrief van de wijkgemeente en wellicht kan ook een app 

wel uitkomst bieden met alle PgH info?  

Bij communicatie met de buurt/buiten de PgH is het nog extra van belang rekening 

te houden met de lezer als je mensen uitnodigt om ergens bij mee te doen. ‘Geef 

voor Voedselbank’ of ‘Kom genieten van een pannenkoek’ spreekt bijvoorbeeld 

waarschijnlijk meer aan dan ‘Doe mee aan diaconale actie kerk’. Een deel van onze 

groep vindt dat we de Kerkbrink ook best digitaal kunnen ontvangen, zo hoeven er 

minder bomen gekapt te worden en zijn er minder bezorgvrijwilligers nodig. Het is 

natuurlijk fijn als de geprinte versie wel beschikbaar is voor wie dit wil. Wellicht is 

het een mogelijkheid om in plaats van iedereen automatisch een papierenversie 

van de Kerkbrink toe te sturen ook de keuze te bieden deze digitaal te ontvangen? 
 

6 Financiën en Gebouwen 
Het beleidsplan noemt als beleidsintenties:  

▪ Visie op het benutten van de gebouwen, met ondersteuning van een deskundige. 

▪ Best-practices inzake de inzet van kosters toepassen.  

▪ Visie op formatie.  

▪ Baten en lasten in evenwicht proberen te brengen. 

▪ Wijkgemeenten blijven gehandhaafd tot 2025: 1 predikant per wijkgemeente. Niet 

perse 1 fte per wijkgemeente (voor de Diependaal vindt in aug 2023 een evaluatie 

van de predikantenformatie plaats). 

Tijdens de gemeenteavond op 17 september jl. zijn de gegevens over de afname 

van het aantal kerkgangers en de financiën gepresenteerd. De terugloop is fors, en 

de uitgaven zijn niet meer in balans met de inkomsten (uit levend geld). Er dreigen 

omvangrijke tekorten. De PgH heeft 5,0 fte predikantsplaatsen, enkele kerkelijke 

werkers, vijf kerkgebouwen voor 3.735 leden (per 17.09.2020) en circa 600 

kerkgangers op zondag. Volgens PKN-normen is die bezetting zeer ruim. De PgH 

beschikt nog wel over vermogen. Niks doen is geen optie, maar wat gaan we wel 

doen voor 2025?  
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Vragen:  

5.1 De PgH handhaaft het uitgangspunt om voor de komende jaren in de 

vijf PgH-wijkgemeenten tenminste éen predikant per wijk (niet 

noodzakelijk een fulltime FTE) te behouden. Vindt de wijkgemeente bij een 

noodzakelijke bezuiniging een krimp in gebouwen – zo nodig het afstoten 

van het eigen kerkgebouw – te verkiezen boven een krimp in formatie?  

 

Zolang het financieel haalbaar is geeft de Bethlehemkerk er de voorkeur aan de 

Bethlehemkerk te handhaven in Hilversum Zuidwest en zo present te blijven in de 

wijk. De Bethlehemkerk kiest in eerste instantie voor een krimp in formatie.  

 

5.2 De PgH wil de vijf PgH-kerkgebouwen meer en breder inzetten: “van 

zwijgende gebouwen naar sprekende getuigen”. Hoe kan de wijkgemeente 

daaraan bijdragen? Welke nieuwe exploitatiemogelijkheden van het eigen 

kerkgebouw zijn beschikbaar en toelaatbaar? Is een herbestemming van 

het eigen kerkgebouw bespreekbaar?  

 

Sinds de verbouwing van de Bethlehemkerk wordt een deel van het gebouw 

commercieel verhuurd. Ook de twee woningen op het complex worden commercieel 

verhuurd. Daarnaast blijken de zalen in het gebouw goed verhuurbaar voor 

vergadering en cursussen. Het resultaat is een positieve exploitatiebalans. Op dit 

moment zien we concreet geen verdere exploitatie mogelijkheden. Op termijn is het 

denkbaar om ook het kerkelijk bureau commercieel te verhuren. 

 

Een herbestemming van het huidige gebouw is zo kort na de verbouwing niet 

bespreekbaar. 

 

5.3 De PgH beschikt over vermogen. Met de beleggingsopbrengsten 

daarvan wordt een flink deel van de lopende uitgaven bekostigd (in 2019 

dekten de bijdragen uit levend geld minder dan 70% van de uitgaven. 10% 

van de uitgaven werd gedekt door de opbrengsten van onroerend goed, en 

22% met de inkomsten uit vermogen). Vindt de wijkgemeente het 

wenselijk / verantwoord om het PgH-vermogen aan te wenden om met 

uitgaven voor nieuwe activiteiten maximaal in te zetten op het niet verder 

krimpen van de PgH?  

 

Ja, het is wenselijk om het vermogen in te zetten voor nieuwe initiatieven en 

pioniersplekken om zo te bouwen aan de kerk van de toekomst. Een onderbouwing 

op de hoe-vraag is essentieel om dit te gaan bereiken en ook te kunnen 

verdedigen. Maar aan de andere kant geldt dat ook de uitgave voor de ‘traditionele 

kerk’ in lijn gebracht moeten worden met de inkomsten uit levende geld. Wat 

concreet betekent dat een gestage teruggang in leden ook leidt tot krimp van 

formatie en kerkgebouwen. 

 

5.4 Ziet de wijkgemeente mogelijkheden om de opbrengsten uit levend 

geld substantieel te verhogen? Zo ja, welke? En hoe kunnen die PgH-breed 

worden benut?  

 

Er is al jaren een trend van teruglopend aantal leden. Dit leidt onherroepelijk tot 

minder inkomsten uit levend geld. Deze trend is duidelijk zichtbaar. Als 

Bethlehemkerk zien we geen concrete mogelijkheden om het levend geld 

substantieel (met 10-20%) te verhogen en dit in de komende jaren vast te houden.  
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We moeten reëel zijn er accepteren dat de inkomsten uit levend geld zal blijven 

teruglopen zolang het leden aantal blijft dalen. 

 

5.5 Welke koers kiest de wijkgemeente bij de dreigende omvangrijke 

tekorten: krimpen in gebouwen en formatie predikanten, of ‘dapper kleiner 

groeien’, naar een andere vorm van kerk-zijn (zie ook de recente visienota 

van de PKN: ‘Van U is de toekomst’, met suggesties om het stollen in onze 

organisatie te voorkomen)?  

 

De Bethlehemkerk kiest voor dapper kleiner groeien naar een andere vorm van 

kerk-zijn. 

 

5.6 Welke mogelijkheden ziet de wijkgemeente binnen de begroting van de 

CvK om op korte termijn (voor dec 2021) kosten te besparen? 

 

Binnen de Bethlehemkerk is gekozen voor schoonmaak door een externe partij, 

met daarbij in het achterhoofd dat de schoonmaak door de koster en/of vrijwilligers 

kan worden overgenomen als daar financiële noodzaak voor is. 

 

De verbouwing van de Bethlehemkerk staat op de balans en wordt in 10 jaar 

afbetaald uit inkomsten uit commerciële verhuur. Door de verbouwing af te 

schrijven daalt het vermogen, maar komen de inkomsten per direct beschikbaar en 

niet pas vanaf 2025. 

 

We noemen: 

- De kerkbrink (het kerkblad). 

- Commerciële verhuur van de ruimtes van het kerkelijk bureau. 

Algemeen: 

Liever een gebouw minder. 

Voorstander van veel verhuur, voor van alles, herbestemming is bespreekbaar. 

Het vermogen mag van ons zeker gebruikt worden! 

Gerichte acties voor een bepaald doel werken. 

 

7 Diaconaat 
▪  Inzet van een bovenwijkse predikant.  

▪  Meer bekendheid geven aan het werk van diakenen en aan de taak 

van (ieder lid van) de kerkelijke gemeente.  

▪  Het aantrekken van een diaconaal werker voor de PgH, met een 

netwerkende, verbindende en coördinerende rol. De werker kan niet 

de diaconale roeping van de PgH volledig voor zijn rekening nemen.  

 

Vragen:  

6.1 Vindt de wijkgemeente de inzet van een bovenwijkse predikant voor 

het diaconaat wenselijk/ noodzakelijk? Geef toelichting.  

 

Is er wel geld voor een predikant bovenwijks voor diaconaat? 

Wat gaat een diaconaal predikant doen? 

Jurjen Zeilstra zit in CvD met vergaderingen en heeft ook een keer een leerhuis 

voor diakenen gedaan, dit is een meerwaarde.  
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6.2 Vindt de wijkgemeente het aantrekken van een diaconaal werker 

wenselijk / noodzakelijk? Geef toelichting en suggesties voor invulling. Bij 

een ontkennend antwoord geef suggesties voor een andere aanpak.  

Zou een diaconaal werker een meerwaarde? Wat gaat hij/zij doen? 

 

In de CvD zit al alle PgH gemeentes en die kunnen naar hun wijk gemeente 

communiceren. Er is ook al een communicatie medewerker die zou hier meer een 

rol in kunnen krijgen. We zouden meer naar buiten gericht kunnen zijn. 

 

6.3 Op welke aspecten van diaconaat moet de PgH zich de komende jaren 

het meest inzetten? Op welke aspect wil je je als wijk verder ontwikkelen?  

 

Er zou meer bekendheid van de diaconie kunnen zijn en meer een ondersteunde 

rol. 

 

6.4 Op welke manier en met welke partijen moeten als PGH samenwerken? 

Vindt u de samenwerking met organisatie buiten de kerk, bv burgerlijke 

gemeente, maatschappelijke organisaties voldoende? 

 

Er zouden meer lijnen met elkaar kunnen zijn, meer weten: wie , wat, waar doet. 

Met CvD houden we elkaar op de hoogte die weer door gespeeld word naar de 

wijkgemeentes. Hou elkaar op de hoogte van elkaars actie werk samen. 
 

Algemeen: 

Geen bovenwijkse predikant inzetten. Kost teveel geld. Liever een vrijwilliger. 

Diakenen van de wijkgemeenten kunnen misschien meer samenwerken 

Voorstander van kleinschalige hulp, daadwerkelijke hulp. 
 

Diaconaat is een fundamenteel onderdeel van kerk zijn. Er moet gezocht worden 

naar een goede balans tussen doelen lokaal en in het binnen- en buitenland. Ook 

mag er wellicht meer aandacht komen voor hoe individuen lokaal hun diaconale rol 

als christen vervullen door het delen van verhalen uit mensen hun dagelijks leven 

om zo elkaar te inspireren en God de eer te kunnen geven. Het lijkt ons verstandig 

om voor het lokale diaconaat ook goede banden te hebben met de burgerlijke 

gemeente en maatschappelijke organisaties om zo elkaar te kunnen aanvullen en 

met elkaar samen te werken.  
 


