
Datum : maart 2021 

Van  : kerkenraad Bethlehemkerk 

Aan  : Algemene kerkenraad Protestantse gemeente Hilversum 

 

Betreft : Beantwoording vragenlijst PgH 2025. 

 

Hierbij ontvangt u de bijdrage vanuit onze wijkgemeente inzake het proces PgH 2025. 

Het is geen door de wijk gedragen verhaal geworden, maar een bundeling van diverse 

verslagen uit verschillende groepen binnen onze wijk. De diversiteit in onze wijk is groot, 

zo ook het aantal meningen over hoe het nu verder moet met de PgH. Wij hadden graag 

de tijd gehad om deze bijdragen met onze wijk te bespreken en hebben daartoe ook een 

verzoek tot uitstel ingediend dat door het breed Moderamen is afgewezen. 

 

Wij hebben binnen onze wijk een proces opgezet, waarbij we de verschillende punten 

hebben verdeeld over diverse taakgroepen binnen onze wijk. Deze zouden we 

samenbrengen en in februari met onze gemeente gaan bespreken. Als kerkenraad 

zouden we ons in december buigen over het thema verbinding. In de planning liepen we 

aan tegen beleidswijzigingen die we moesten oppakken in het kader van Corona en 

kregen we te maken met het bijzondere verzoek uit L. Zaken die bestuurlijk de nodige 

aandacht vroegen binnen onze wijk. Hierdoor lukte het niet de oorspronkelijke planning 

te volgen. Half februari viel ook een van onze predikanten uit, waardoor wederom andere 

prioriteiten moesten worden gesteld. 

 

We leveren dus nu aan wat er wel is en zien hierin een grote diversiteit. Iedereen is zich 

bewust dat we niet kunnen doorgaan zoals nu, maar de oplossingsrichtingen die men 

kiest zijn verschillend. De vraag is ook of het wel lukt hier een eensluidende strategie uit 

te destilleren.  

 

In de bijlagen treft u bijdragen aan van: 

- Werkgroep Kerk en buurt aangevuld met gemeente- en wijkkerkenraadsleden 

- Diaconie 

- 20+ groep 

- Kerkenraad 

- Kerkrentmeesters 

- Jeugd- en jongerenwerkers 

 

Wat in de meeste verslagen duidelijk wordt is dat wij belangrijk vinden dat: 

• Diversiteit omarmd zou moeten worden en verschillende doelgroepen binnen de 

PgH gehoord en gevoed moeten worden op een manier die bij hen past. 

• Dat de verbinding met de wereld buiten de kerk in stand moet blijven en bij 

voorkeur uitgebouwd, zowel diaconaal, pastoraal als missionair en ook in 

aansluiting / samenwerking met andere organisaties.  

• Dat dit kan in minder gebouwen die beter bezet kunnen worden door meerdere 

diensten op verschillende tijden in de gebouwen te organiseren. 

• Er zijn gedachten alle samenwerkingen rond de Bethlehemkerk uit te bouwen tot 

een grote multifunctionele en breed georiënteerde geloofsgemeenschap. Dit zou 

dan ook in midden en noord kunnen gebeuren. 

• Er zijn gedachten over een laagdrempelig breed georiënteerd centrum met divers 

aanbod op gebied van geloof en bezinning, spiritualiteit, met ruimte voor de trage 

vragen, zingeving. 

Verkenning evt. in andere steden.  

• Er wordt divers gedacht over kerkmuziek en vormen van liturgie. 

• Dat er duidelijk aandacht is vanuit de kerk voor maatschappelijke thema’s: 

klimaat, armoedebestrijding etc. psycho-sociale thema’s als eenzaamheid. 

• Verbindend om willen blijven gaan met buurtgenoten/niet-kerkelijken. Zoekend 

naar goede taal. Zichtbaarheid in de buurt verbeteren. Kerk en buurt versterken 

elkaar. Krachtige geloofsgemeenschap willen zijn. 



• Een duidelijker profilering van de PgH wordt benoemd.  

• Benoemd wordt: het samen geloven, niet in leeftijdsgroepen bij elkaar maar met 

elkaar; jong en oud., nieuwsgierig zijn naar de ander hierin.  

• Meer gaan voor een gevoel van eenheid binnen Protestants Hilversum. Elkaar 

opzoeken en elkaar verrassen en versterken. 

• Het radicale van Jezus: hoe geven wij dat vorm? Gespreksgroepen. 

• Enthousiasme, passie en er voor gaan; en dat uitstralen. 

 

Al met al geen eensluidend verhaal. Wel aanknopingspunten om veranderingen in gang 

te zetten, waarbij duidelijk moet zijn/worden welke koers de PgH wil gaan varen. Sturing 

vanuit de AK wordt gemist en is nodig om dit proces tot een goed eind te brengen.  

 

De wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk hoort dan ook graag, wat andere wijken 

hebben ingebracht en hoe het proces PgH 2025 een vervolg gaat krijgen. 

 

 

Namens de kerkenraad Bethlehemkerk. 

 


