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Inleiding
De opdracht die de kerkenraad heeft gegeven is geen kleine. Het is nogal wat om advies te geven over 
het halen van de doelstellingen, het opvangen van de teruggang in fte predikant, het efficiënter werken 
als organisatie en over veranderingen om werfkracht van de gemeente en het functioneren te vergroten.
In onderstaande verantwoording heb ik geprobeerd zo concreet mogelijk in de aanbevelingen aan te 
geven wat nodig is om de gemeente verder te leiden naar de toekomst.
Omdat in de meeste rapporten de lezers direct doorbladeren naar de conclusies en aanbevelingen, zet 
ik deze maar vooraan en volgt daarna de verantwoording. De aanbevelingen zijn in categorieën 
onderverdeeld.

1. Conclusies

Naar aanleiding van de analyse van het beleidsplan en de gevoerde gesprekken met betrokkenen uit de 
gemeente, heb ik een aantal conclusies getrokken. Deze conclusies zijn daarna vertaald naar 
aanbevelingen.

- Het werkgroepenmodel werkt op zich goed. Verbeterslagen zijn altijd te maken als het om het aantal 
werkgroepen gaat. Hierin keuzes maken kan alleen als er een helder plan is voor de toekomst van de 
wijkgemeente, met een toekomstbeeld waar de gemeente naar op weg is.
- De visie in het beleidsplan en de concrete plannen zijn vooral gericht op de eigen leden. Eredienst en 
pastoraat vormen de hoofdthema’s. Diaconaat en missionair gemeente-zijn wordt wel benoemd, maar in 
beperkte mate. Betekenisvol kerk-zijn voor de buurt (5.3) wordt genoemd, maar de kerkenraad heeft 
geen concrete ideeën hoe dat aan te pakken.
- Eredienst, pastoraat en de onderlinge band in de gemeente vormen de dragers van beleid en de 
strategische keuzes.
- In de gesprekken komt naar voren dat het contact met de bewoners in de buurt als belangrijk wordt 
gezien, niet om ‘zieltjes te winnen’ maar vooral om te kunnen aansluiten bij datgene wat hen bezig 
houdt. Het beleidsplan laat een andere kant horen, namelijk het verhogen van de inkomsten door meer 
kerk voor de buurt te zijn. 
- De gesprekken leveren een beeld op dat aan de ene kant de punten uit het beleidsplan versterken, 
maar aan de andere kant, vooral op pastoraal gebied, ontwikkelingen laat zien die verder gaan dan het 
beleidsplan. Het onderling omzien naar elkaar is sterk ontwikkeld, maar het pastoraat aan mensen die 
niet deelnemen aan een groep en/of onder de 75 jaar zijn is geen regulier pastoraal contact 
georganiseerd. Deze groep dient pastoraal bezoek zelf aan te vragen.
- Verbetering van de communicatie wordt genoemd door vrijwel alle mensen waar een gesprek mee is 
gevoerd. Dit betreft de communicatie van de kerkenraad naar de gemeente, maar ook de externe 
communicatie naar de buurt en de stad en daarmee ook richting de andere wijkgemeenten.
- Bij alle ideeën, plannen, acties blijken de mensen enthousiast. Als het om uitvoering gaat wordt dit 
enthousiasme getemperd door het besef dat de menskracht in de gemeente beperkt is geworden om de 
uitvoering daadwerkelijk vorm te geven.
- Samenwerking met de andere wijkgemeenten wordt in de gesprekken en het beleidsplan genoemd. 
Noodzakelijk en tegelijkertijd voorzichtig zijn woorden die hier bij passen.
- Het beleidsplan en de gesprekken laten zien dat alle activiteiten die gebeuren belangrijk worden geacht
voor de leden en de wijkgemeente als geheel.
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- De zoektocht van de kerkenraad en de daarbij behorende opdracht kan niet los gezien worden van de 
ontwikkelingen en strategische beleidskeuzes in de PG Hilversum als geheel. De gezamenlijke visie op 
kerkzijn naar 2025 en verder en wat er nodig is om op deze wijze kerk te zijn kan alleen in 
gezamenlijkheid worden besproken en opgepakt. Diaconaat, pastoraat, jeugd, samenleving en 
missionair gemeente-zijn, maar ook de diversiteit in kleur van de wijkgemeenten vraagt een 
gezamenlijke aanpak. 
- Samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen wordt in het beleidsplan genoemd. Om 
kerkzijn in de wijk, de omgeving van de kerk vorm te geven op diaconaal en missionair gebied is 
afstemmen en samenwerken met andere geloofsgemeenschappen noodzakelijk. 
- De gemeente hecht aan de ‘vertrouwde’ eredienst. Veranderingen, vernieuwingen worden niet echt op 
prijs gesteld.

2. Aanbevelingen
De conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen, in volgorde van het beleidsplan:

Missie en visie
- Verwoord als kerkenraad hoe de gemeente er aan het eind van de beleidsperiode uit ziet. Wat is je 
beloofde land dat je voor je ziet? Waar werk je heen met elkaar? Op welke wijze kan en wil je kerk zijn in
2025 of 2030?
- Van daaruit volgt de vraag: “Wat hebben we nodig (aan mensen, middelen, tijd, geld en geloof) om 
daar te komen?” Wat betekent dit voor de eredienst, het pastoraat, het gebouw, diaconaat, de events, 
etc? 
- Bekijk dan ook wat als ballast wordt ervaren in de trektocht naar dat ‘beloofde land’ en durf daarin te 
schrappen en keuzes te maken.
- En: benoem waarin je je onderscheidt van de andere wijkgemeenten. Benoem wat je toevoegt en wat 
je als wijkgemeente uniek maakt. Juist in het onderscheid en de  diversiteit is het eenvoudiger om aan te
geven naar elkaar als wijkgemeenten waar de samenwerking nodig is. Als de conclusie is dat er niet zo 
veel verschil is tussen de Bethlehemgemeente en de andere wijkgemeenten, dan mag de vraag gesteld 
worden of samengaan met een andere of meer wijkgemeenten niet verstandiger is voor de toekomst.
- Als je als gemeente vindt dat je aansprekend moet zijn voor jong en oud, dan vraagt dit keuzes en 
investeringen. Keuzes op het gebied van de activiteiten, inclusief de eredienst en daarnaast 
investeringen om werkelijk de jongeren in beeld te krijgen en in beeld te komen bij de jongeren. 
Professionele begeleiding voor meerdere jaren is hiervoor essentieel. Pak dit als protestantse gemeente 
in zijn geheel aan.

Eredienst en liturgie
- durf te experimenteren met vormen naast de traditionele eredienst, op andere tijden en wellicht op 
andere dagen in de week. De kliederkerk en de Top 2000 dienst is een voorbeeld van vernieuwing, 
waarbij het ene een continuïteit kent en het andere meer een event is.
- Probeer niet in één vorm van dienst ouderen en jongeren aan te spreken. Het vraagt een andere 
aanpak, een andere tijd, een andere vorm om jongeren aan te spreken.
- Betrek doelgroepen bij het ontwikkelen van nieuwe vormen. Mensen uit de buurt, mensen aan de rand,
jongeren en professionals die met deze groepen ervaring hebben. Werk hierin samen met andere 
wijkgemeenten of andere kerken in de buurt. Het kan beter op een plek goed gebeuren dan op 
verschillende plekken middelmatig. Jongeren zitten niet vast aan een bepaald gebouw, ze zijn mobiel. 
Het gaat hen om de ontmoeting en de kwaliteit.
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- En zorg ondertussen ook goed voor de groep die het oude vertrouwde wenst. De traditionele eredienst 
heeft ook recht van bestaan voor hen. Deze eredienst van 10 uur in de ochtend zal daarom ook in stand 
gehouden moeten worden. 
- Nieuwe vormen van erediensten, experimentele en andersoortige vieringen of eventachtige 
samenkomsten dienen een plaats te krijgen naast deze traditionele eredienst. Op een andere tijdstip en 
indien nodig op een andere dag.

Pastoraat
- In een krimpende gemeenten moeten ook op het gebied van pastoraat keuzes worden gemaakt. Waar 
zet je op in en waar stop je mee? Een op een gesprekken zullen altijd nodig blijven in het pastoraat, 
maar het is geen vanzelfsprekendheid meer dat dit altijd op deze wijze gebeurt. Dit is niet eenvoudig en 
doet ook pijn om deze conclusie te trekken en keuzes te maken, maar het is wel nodig. 
- Predikanten worden vooral ingezet voor specifiek/ bijzonder pastoraat. 
- Denk na over groepspastoraat, doelgroepenpastoraat. Sluit daarbij aan bij waar de leeftijdsgroep of 
doelgroep mee bezig is. Dit kan een levensfase zijn, maar ook een interessegebied. Een filmavond, of 
huiskameravond zijn voorbeelden van vormen. Hier kan nog meer aan worden toegevoegd. 
- Zorg dat je vindbaar en zichtbaar bent voor pastoraat. Met doelgroepen of groepen werken verlaagt de 
drempel als er werkelijk pastoraat nodig is. 
- Werk met contactpersonen die in hun eigen woonomgeving met een paar (hooguit tien) mensen 
contact houden. Vaak zijn dit mensen die ze toch al wel kennen, dus vraagt het geen extra belasting. 
Wanneer werkelijk pastoraat nodig is kan een pastoraal werker, ouderling of predikant hier op af gaan.
- Vanwege het ouder worden van de gemeente en daarmee ook met de bezoekmedewerkers is het 
raadzaam om het reguliere bezoekwerk aan te passen naar een model waarin pastoraat beschikbaar is 
voor iedereen die het nodig heeft. 

De buurt
- De wijkgemeente zal eerst een keuze moeten maken of ze echt werkelijk kerk van de buurt wil zijn. 
Daarna…
- Als je kerk van en voor de buurt wil zijn, is het nodig de buurtbewoners te betrekken bij de plannen. Dit 
kan op diaconaal gebied zijn, maar ook als het gaat om peilen van interesse en behoefte. 
- Betrek buurtbewoners bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten.
- Zeker als het om ontmoeten, eten en events gaat kunnen buurtbewoners hierin een rol spelen
- Wellicht dat in een breder verband van de PG Hilversum over kerkzijn in en voor de buurt beleid kan 
worden gemaakt of in elk geval een visie kan worden ontwikkeld.

Kerkenraad
- Snij in het aantal taakgroepen. Beperk je tot de basis van het kerkzijn, waarbij Pastoraat, Eredienst, 
Vorming en Diaconaat de basis vormen. Hang eventueel commissies aan de taakgroepen.
- Denk en werk niet alleen bestuurlijk, maar vooral herderlijk. Ga de gemeente voor in het proces van 
verandering en neem ze mee.
- Betrek de gemeente bij de veranderingen door helder, herderlijk en pastoraal te communiceren. Roep 
de gemeente regelmatig bij elkaar om van gedachten te wisselen, te informeren en te luisteren.
- Denk na elke vergadering na wat, en op welke wijze dat naar de gemeente wordt gecommuniceerd. 
(Een ambtsdrager met een bijzondere opdracht (communicatie) zou helpend zijn.
- Probeer de samenstelling van de kerkenraad klein en slagvaardig te maken.
- Een kerkenraad werkt het beste als er diversiteit is in de samenstelling. Denkers, doeners, korte termijn
denkers en lange termijn denkers, ‘creatievelingen’ en ‘boekhouders’, ze vormen met elkaar een sterk 
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geheel. Teamvorming en elkaar goed leren kennen is een van de kenmerken van een goed 
functionerende kerkenraad. 

Communicatie
- Denk strategisch na over de communicatie naar buiten. Wat is mogelijk met welke vorm van publiciteit. 
Denk na over je doelgroep voor wie je communiceert en wat je wil communiceren. En welk middel 
gebruik je daarvoor? De website, Facebook, lokale websites, gedrukte pers, eigen folders, etc…
- Een ambtsdrager met een bijzondere opdracht (communicatie-ouderling), die ook lid is van de 
kerkenraad zou de meeste toegevoegde waarde hebben, omdat deze de lijn tussen de kerkenraad en 
gemeente duidelijk kan houden en de verschillende stromen van communicatie kan vormen en 
monitoren.

Samenwerking
- Het voortbestaan van de wijkgemeente kan niet worden losgezien van de ontwikkelingen in de 
protestantse gemeente als geheel. 
- De vraag: Op welke wijze willen we kerk zijn in Hilversum en wat hebben we daarvoor nodig is door de 
algemene kerkenraad gesteld en daar wordt aan gewerkt. Aan de Bethlehemgemeente de taak om na te
denken over hun rol en plek in ‘samen kerk zijn in Hilversum’. 
- Op diverse vlakken is er samenwerking met andere wijkgemeenten. Er kan nog meer winst behaald 
worden in activiteiten door de energie te delen. Een Hilversumbreed aanbod van activiteiten, dat divers 
is en voor iedereen, bewerkt dat de krachten verdeeld worden en de samenwerking bevorderd. Ook kan 
een activiteit, leerhuis of event op diverse plekken na elkaar worden gehouden.
- Zoek voor jeugdwerk, nieuwe vormen van kerkzijn, diaconaat en vorming/toerusting samenwerking met
andere wijkgemeenten en andere kerken in de buurt. Het voorkomt dubbel werk, versterkt de inzet en 
verlicht het werk. En schakel waar nodig professionele begeleiding in.
- Van belang bij de inschakeling van professionals is vooral dat er een bredere visie is op kerkzijn dan 
alleen voor en in de eigen wijk. Het leren en delen van elkaars kennis en kunde voorkomt dubbel werk 
en versterkt de samenwerking. Bij inschakelen van professionals 

3. De weg naar de conclusies en aanbevelingen

3.1 Beleidsplan
Het beleidsplan 2015 - 2020 biedt veel handvatten voor de gesprekken. De lat ligt hoog in de plannen. 
Er zijn op veel terreinen (hoge) doelen gesteld. Het woord ‘ambitie’ en ‘actie’ wordt veel genoemd. 
De kerkenraad wil met dit plan echt een slag maken wat de toekomstbestendigheid van de gemeente 
betreft. Al met al geen eenvoudige klus als je bedenkt dat ook het ‘oude - vertrouwde’ bewaart en 
onderhouden wordt omdat hier ook behoefte aan is.
Onderverdeeld naar de thema’s in het plan

Analyse huidige stand van zaken
In het kort kan worden gezegd dat de kracht en de verbeterpunten bijna in zijn geheel naar binnen 
gericht zijn. Het gaat erover hoe de gemeente het met elkaar beter kan hebben. Dit is een constatering 
en geen waardeoordeel. 
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Missie en visie
De missie en visie van de gemeente gaat verder dan het alleen bedienen van de eigen leden. In de visie
wil de kerk er meer voor de buurt zijn, voor ontmoeting en bezinning. Bij de samenwerking met de 
andere wijkgemeenten wordt nog voor de veilige weg van jeugd, vorming en diaconaat gekozen.

Strategie
Bij de strategische keuzes wordt ingestoken op verbetering of vernieuwing van de liturgie en het 
pastoraat, waarbij het geloofsgesprek ook onderdeel van de strategie is. De gemeente vinden dat veel 
activiteiten ‘te verbeteren’ zijn. De vraag daarbij is, wat er onder verbetering wordt verstaan. Het 
beleidsplan heeft in elk geval de opdracht in zich om kritisch naar de activiteiten te kijken en goede 
vragen te stellen.
De Bethlehemkerk waarin plek is voor de relatie met God, elkaar en de omgeving en waar ieder welkom 
is die op zoek is naar ontmoeting, spiritualiteit en zingeving, vindt het moeilijk om hier echt duidelijk aan 
te geven wat dit betekent en hoe dit vorm gegeven gaat worden. Op zoek naar de overeenkomsten, de 
verbinding en niet naar de verschillen. 
Vraag is op welke wijze de Bethlehemkerk zich onderscheidt van de andere wijkgemeenten en van 
andere kerken in de omgeving? Wat maakt deze kerk uniek? Wat voegt deze kerk toe?
De context
In het grote geheel van de protestantse gemeente als geheel, staat de financiële situatie onder druk. 
Opvallend is, dat present zijn in de wijk en communicatie hier wordt genoemd om de betrokkenheid te 
verhogen en de inkomsten te verbeteren. Verhuur van de kerk aan derden, het ontwikkelen van 
activiteiten in en voor de wijk die de opbrengst van de wijkkas verhogen.
De vraag dringt zich daarbij op of het verhogen van de inkomsten een goede reden is om als kerk meer 
present te zijn in de wijk. 

Van strategie tot operationeel
De plannen voor liturgie en pastoraat zijn concreet uitgewerkt, waarbij de liturgische werkgroep een 
jaarplan voor 2015 heeft en de plannen van het pastoraat de hele beleidsplanperiode beslaan.
Zo gaat het bij de liturgie om de weg om tot keuzes te komen, terwijl de keuzes in het pastoraat al wel 
worden benoemd.
Het ontmoeten en samen eten wordt tot 2020 ook verder uitgewerkt, waarbij het doel is om deze 
activiteit vaker dan eens per maand te laten plaatsvinden. Het stiltecentrum is een nieuwe plek in het 
kerkgebouw dat de komende jaren zal laten zien of en zo ja hoe deze plek een meerwaarde heeft in het 
gebouw, de buurt en de gemeente.

3.2 De gesprekken
Er is een gesprek geweest met tien personen uit de gemeente. Na deze gesprekken had ik mijns inziens
een goed beeld om de conclusies en aanbevelingen te formuleren. 

De Bethlehemgemeente als geheel
De wijkgemeente wordt ervaren als een ‘warme deken’. Het voelt goed, je bent welkom als mens. De 
gemeente is gastvrij. Het omzien naar elkaar, de betrokkenheid is groot.
Het samen koffiedrinken is een belangrijke ontmoetingsactiviteit. Wel zie je hier groepsvorming waardoor
het voor relatieve nieuwelingen meer als “bijkletsgroepjes” wordt ervaren.
De gemeente wordt wel als ‘traditioneel’ benoemd. Weinig behoefte aan verandering of vernieuwing in 
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bijvoorbeeld de eredienst. Samenwerking met andere wijken of andere kerken wordt niet gezien als kans
voor de kerk, maar als ‘iets dat wel moet passen’.
De wijkgemeente vindt het wel belangrijk om meer zichtbaar en vindbaar te zijn voor de bewoners van 
de wijk, maar hier kan en moet nog veel meer in geïnvesteerd worden. Denk hierbij aan communicatie, 
uitnodigingen, persoonlijke contacten leggen en peilen op interesse.

Pastoraat
De huidige predikant investeert veel in pastoraat en dat wordt gezien en gewaardeerd.
Onder de gemeenteleden van ongeveer twintig tot vijftig jaar wordt weinig interesse ervaren voor 
pastoraat. De groep daarboven ( 75-) is een hechte groep die goed in beeld is. Gezinnen zijn ook niet 
goed in beeld wat het pastoraat betreft. Het ontbreekt aan menskracht om hier meer zicht op te krijgen 
en om hierin te investeren.
De helft van de gemeenteleden woont alleen. Hier kan in pastoraal en diaconaal opzicht meer in 
groepsactiviteiten worden gedacht. Toch is er ook behoefte aan pastoraat ‘op maat’. 
De huidige inrichting van het pastorale werk is aan vervanging toe. Door de hoge leeftijd van de 
pastorale medewerkers wordt het kwetsbaar. Bij het zoeken naar nieuwe mensen zal ook buiten de 
vertrouwde kring gezocht moeten worden. Dit kan ook weer nieuwe netwerken opleveren.
Wat ook is opgemerkt: In de wijk waarin de Bethlehemgemeente werkzaam is, staan ten opzichte van de
andere wijkgemeenten veel verzorgingstehuizen. Pastoraat in deze tehuizen vraagt veel inzet. Het zou 
een idee kunnen zijn om de tehuizen in Hilversum te verdelen over de predikanten van de gehele 
protestantse gemeente.

Eredienst
De kerkdienst, die wekelijks door ongeveer honderdvijftig mensen wordt bezocht,  is belangrijk voor de 
ontmoeting van elkaar als gemeenteleden. Tevens is het een visitekaartje naar buiten.
Wat dit laatste betreft geldt dat ook voor de diensten op de kerkelijke feesten waarbij ook mensen van 
‘buiten’ worden verwacht. De kerstnachtdienst zal daarom herkenbaar moeten zijn voor een bredere 
groep dan alleen de eigen leden. 
Er vormen zich ook nieuwe groepen, zoals rondom de ‘kliederkerk’ en de avondmaalsviering in kleine 
kring. 
Voor de leeftijdsgroep van twintig tot vijftig zal naar andere vormen van vieringen gezocht moeten 
worden. Hierin is samenwerking met anderen nodig. De Top 2000 viering is een voorbeeld dat een 
Hilversumbrede aanpak nodig heeft om het mogelijk te blijven maken.
De ‘gewone’ kerkdiensten kunnen wel meer afwisseling met andere vormen van vieringen hebben. Een 
gevarieerder aanbod voor een breder publiek, van verschillende leeftijden.
De prediking wordt over het algemeen als opbouwend en positief ervaren.

De activiteiten op doordeweekse dagen
Dit onderwerp is beperkt aan de orde geweest in de gesprekken. Hierdoor is geen goed beeld van 
ervaringen, verwachtingen, mogelijkheden en kansen te benoemen.
De seniorenmiddag en de ‘Midden in het leven groep’  zijn genoemd. 

Jongeren
Samen met wijkgemeente ‘De Morgenster’ wordt de Tienerkerk gehouden. De Top 2000 dienst werd 
eind 2017 voor het eerst gehouden en was een succes. Diaconale reis die eens in de drie jaar wordt 
gehouden voorziet ook in een behoefte.
De kerk heeft verder weinig zicht op jongeren. Zo zijn de achttien plussers niet echt in beeld. Om hier 
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meer in te kunnen betekenen als kerk is een gemeentebrede inzet nodig voor heel Hilversum. Het is fijn 
dat er nu een jongerenwerker is voor de hele protestantse gemeente.
Er is zorg om en over de jongeren, maar er is ook een gevoel van machteloosheid als het om bereiken 
en daadwerkelijk aanspreken gaat.

Diaconaat
De wijkgemeente is sterk in ‘doen’; praktisch geloven is belangrijk. De diaconie krijgt veel individuele 
hulpvragen die verder onzichtbaar blijven in de gemeente. Als de kerk als gebouw meer functie in de wijk
wil hebben als diaconaal ontmoetingscentrum of als plek van ontmoeting dan zal de kerk meer uitstraling
moeten krijgen. De kerk is nu te onbekend als kerkgebouw of als gebouw waar veel mogelijkheden zijn 
voor de wijk. 
Wil de wijkgemeente echt iets diaconaals betekenen in de wijk, dan zijn er echt nieuwe impulsen nodig 
om dat te realiseren. Nu suddert het voort op de bestaande dingen, waarbij de actie voor de 
voedselbank er bovenuit steekt als sterke activiteit.

Samenwerking met anderen
Opvallend is dat hier heel divers over wordt gedacht. Van onvermijdelijk tot ‘een brug te ver’, en van 
‘vooral praktisch’ tot ‘samen inzetten op het geheel van kerkzijn’.
Samenwerking met de “Diependaalse Kerk” wordt ook verschillend gezien. Voor de een is de entiteit van
deze gemeente heel anders dan die van de Bethlehemgemeente, waardoor samenwerking niet als 
vruchtbaar wordt gezien. Voor de ander is dit, omdat deze kerk dichtbij ligt haast een 
vanzelfsprekendheid. Er wordt erkend dat er nu veel dubbel wordt gedaan in de wijken. Programma’s die
in de ene wijk hebben gedraaid kunnen daarna heel goed in een andere wijk worden gehouden.
Over het algemeen wordt samenwerking vooral gezien als noodzakelijk om over tien jaar ook nog kerk te
kunnen zijn. Andere kerkgenootschappen zijn hierbij beperkt in beeld. Op oecumenisch vlak zijn er 
kerkdiensten.

De kerkenraad
De persoonlijke openingen op de vergaderingen wordt als een goede ontwikkeling ervaren. Het vergroot 
de band met elkaar.
Opvallend is, dat de kerkenraad over het algemeen wordt genoemd als ‘weinig zichtbaar’. ‘Je hoort 
weinig van de kerkenraad, over wat er aan voortgang is in zaken of ontwikkelingen.
Een betere prioritering van kerntaken en kernvragen op de agenda van de kerkenraad, met daarbij een 
goede jaarplanning om deze punten echt goed te bespreken is nodig, zo wordt er vanuit diverse kanten 
genoemd.

Communicatie
Uit het voorgaande over de kerkenraad is communicatie een punt van aandacht. Het betreft echter niet 
alleen de communicatie van (het moderamen) van de kerkenraad, maar de communicatie als geheel van
de wijkgemeente. Interne en externe communicatie, naar de gemeenteleden en naar de omwonenden in
de wijk vragen extra aandacht. Om als kerk meer betrokkenheid te tonen in de wijk en haar bewoners is 
heldere communicatie nodig. Hierbij gaat het om uitnodigingen voor speciale diensten of activiteiten, 
maar ook om ‘het verhaal van de kerk’. Waarvoor kunnen mensen bij de Bethlehemkerk terecht? 
Mond tot mond communicatie en persoonlijke contacten werken over het algemeen het beste. Toch moet
ook de kracht van de gedrukte pers niet worden onderschat. Sociale media zijn tegenwoordig ook niet 
meer weg te denken als het om communicatie gaat. Vergeet het belang van de uitstraling van de eigen 
(naar binnen gerichte) website niet.
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Er wordt wel aangegeven dat de communicatie een Hilversumbrede aanpak vraagt, wil het echt een 
kans van slagen hebben.

De wijk rondom de kerk
Het algehele beeld is dat de kerk een vindplaats moet zijn voor de buurt, waarbij de kerk een centrale 
ontmoetingsplek kan zijn voor de bewoners. Er is wel een zorg dat als dit gebeurt, het de ‘gewone’ 
kerkelijke activiteiten in de weg kan gaan zitten. Aan de andere kant wordt ook opgemerkt dat de kerk 
als gebouw nu te onzichtbaar en onherkenbaar is. Het heeft geen uitstraling naar buiten, al heeft de 
verbouwing er al wel een beetje aan bijgedragen dat de kerk meer open is wat de zichtbaarheid betreft.
Het werk van Heikracht, me de gezamenlijke maaltijden,  wordt als zeer positief gezien.
Ook het contact met ‘Versa’ en buurtcontact als goed wordt ervaren. Het brengt de kerk dichter bij de 
bewoners van de wijk. Ook wordt opgemerkt dat vooral de persoonlijke contacten positief werken. 
Er is in de wijk wel interesse in zingeving. Dit biedt kansen voor de kerk.
Als de kerk ook meer van en voor de buurt wordt, zal in het kader van beheer ondersteuning voor de 
koster nodig zijn.

4. Proces Hilversum.
Het was voor mij niet mogelijk om de opdracht voor de wijkgemeente los te zien van de ontwikkelingen 
in de protestantse gemeente in Hilversum als geheel.
Wil je als gemeente weer vitaal worden en meer naar buiten uitstralen, dan is samenwerking in deze tijd 
onontkoombaar. Het biedt kansen de je alleen niet aankan. 
Om als wijkgemeente Bethlehemkerk in Hilversum een plek te behouden is het van groot belang dat 
deze wijkgemeente samen met de andere wijkgemeenten een palet gaat vormen waarin de diversiteit 
van de wijkgemeenten zichtbaar wordt. Een wijkgemeente hoeft dan zelf niet alles voor iedereen te 
bieden, maar deze vormt samen met de andere wijkgemeenten een geheel, waarbij een ieder zich 
onderscheid.
Dit proces kan heel goed samen gaan met de keuzes die de wijkgemeenten moeten gaan maken 
richting de toekomst.
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