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1 Verbinding binnen de PgH 

Vragen: 

1.1 

Ja, de grote meerderheid (jong en oud) van de Bethlehemkerk gemeente spreekt 

de wens uit om een sterke verbinding te hebben tussen de PgH gemeentes. 

Iedereen voelt ook de noodzaak en is van cruciaal belang om het Woord van God 

over grenzen door te blijven geven. 

 

1.2 

De Bethlehemkerk gemeente is geen voorstander om zich individueel als 

wijkgemeente te profileren. Wel is er behoefte aan een grote diversiteit in aanbod. 

Wat ook als mogelijkheid wordt aangedragen is een aantal verschillende soorten 

vieringen op dezelfde dag. Op die manier wordt het gebouw een verbindende factor 

in de wijk.  

Als de PgH zich sterker profileert, dan kan dit dienen als een soort portaal waarmee 

er een duidelijker beeld ontstaat over het totale aanbod in Hilversum en waar men 

dat aanbod dan kan vinden. 

 

1.3 

Als organisaties worden samengevoegd is het logisch dat er ook dingen verdwijnen, 

maar er komt ook wat voor in de plaats. Dit in de vorm van een breder aanbod 

waarmee door een groter netwerk er nieuwe contacten en kansen ontstaan. 

 

1.4 

De Bethlehemkerk gemeente wil vol inzetten op gezamenlijke vieringen. Concrete 

acties zullen in later stadia benoemd kunnen worden. 

 

1.5 

De Bethlehemkerk gemeente juicht bovenwijkse samenwerking toe op diverse vlak. 

Wel zal een evenredige workload en verantwoordelijkheid van predikanten en 

kerkelijk werkers moeten worden gerealiseerd. We denken dat het goed is om eens 

in Nederland rond te kijken of er niet al ergens dit soort projecten zijn die succesvol 

draaien. De lessen die daar geleerd zijn kunnen we dan hier toepassen. Utrecht 

PKN dienstencentrum opbouw kerkelijk werk. 

 

1.6 

De Bethlehemkerk gemeente ziet samenwerking van de PgH met andere 

geloofsgemeenschappen in Hilversum als wenselijk en in andere situaties als 

noodzakelijk. Voorbeelden van samenwerken kunnen zijn: op het gebied van jeugd-

, pastoraal- en missionair werk. 

 

2 Missionair werk 

Vragen: 

2.1 

Er zijn voorkeurstemmen om bovenwijks een verbindende en zichtbare functie te 

creëren, die weet wat er speelt en daar ook een rol in kan spelen. 
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Ook zijn er tegenstemmen. 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. 

 

Overall is er geen goed beeld vanuit het beleidsplan wat er wordt beoogd met een 

stadspredikant. 

 

2.2 

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

en wie passen daar vervolgens bij? 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 te veel hangen in doordenking, beleidsplannen, het herschrijven van missie en 

visie? Richten we ons niet te veel op theorie en te weinig op praktijk? 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 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.  

 

Als de kerk (gemeenteleden) aansluit bij buurtnetwerken, kan een steeds grotere 

kring ontstaan van buurtgenoten die actief naar elkaar omkijken en dus versterken 

om met elkaar dezelfde “taal” te spreken. 

 

2.3 

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.  

 

Aanbeveling: excursie naar Stek in Den Haag bv. 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. 

 

We zullen ook moeten loslaten als we keuzes maken. 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.  

 

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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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.   

 

2.4 

De Bethlehemkerk heeft in het verleden diverse vormen van missionair werk 

georganiseerd, zowel intern als extern in de buurt. Zie in de bijlage voor een 

overzicht. 

 

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, aanwezigheid (buiten overleg) in buurthuizen etc. 

 

Vanuit de gemeente van de Bethlehemkerk komen initiatieven vanuit het gevoel 

van present 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.  

 

Of dit “voldoende” is wordt bepaald door de beschikbare professionals en 

vrijwilligers om het te realiseren. Nadere duiding is weergegeven in de bijlage. 

 

3 Jeugd en Jongeren 

Vragen: 

3.1  

Kinderdienst, tienerdienst, catechese, oppas dienst , kliederkerk, Stercafe, 

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

zetten we als eerste op in.  

 

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.  

 

3.2  

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  

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. 

 

Navraag bij de PKN in Utrecht zou wellicht helpen om meer sturing te krijgen hierin 

om jongeren daadwerkelijk meer aan het “stuur” te krijgen binnen de gemeente. 

 

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  

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.  

 

Muziek is voor veel jongeren belangrijk. Dat is zo, maar dat is het voor mensen van 

alle leeftijden. Ook wordt er gesproken over een orkest. We herkennen wel de 

behoefte aan andersoortige muziek dan alleen wat er in het liedboek staat. Bij de 

jongeren, 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?’  

Zou het niet beter zijn om te investeren in een jeugd/jongerenwerker of een 

dominee die gezinnen opzoekt i.p.v. een dirigent?  

 

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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4 Communicatie 

Vragen: 

4.1 

De wijkgemeente Bethlehemkerk vindt overwegend dat de PgH te weinig van zich 

laat horen en laat zien in Hilversum en in maatschappelijke relevante kwesties. 

 

4.2 

Het zou meer wenselijk zijn dat de PgH in sommige opzichten als gezicht naar 

buiten treedt en richting geeft aan gezamenlijke standpunten. 

 

4.3 

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 gebeurt. 

 

4.4 

Vooral naar binnen gericht. Er is onlangs een onlinebijeenkomst geweest van de 

mensen die zich bezighouden met communicatie binnen de PgH. Dit heeft mooie 

ideeën en suggesties opgeleverd. Deze worden nog besproken in het 

communicatieplatform en teruggekoppeld. 

 

Per medium is de boodschap op een andere leeftijdsgroep gericht. Met bijvoorbeeld 

een bericht op Facebook bereik je niet de jongeren. Men is gewend om meer 

informerend dan enthousiasmerend/activerend te schrijven. Op Social Media moet 

informatie bondig en activerend zijn met beeld. Het moet makkelijk zijn; juiste 

woordkeus per doelgroep.  

Dit geldt ook voor bovenwijkse activiteiten. Het is goed informatie te delen op 

Social Media, in de nieuwsbrief van de wijkgemeente en wellicht ook in een PgH 

brede kerkapp. 

 

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’. 

 

4.5 

Communicatiemiddelen zijn met name gericht op jeugd en middengroep, niet elke 

oudere beschik over internet, communicatiemiddelen op Social Media. 

 

5 Financiën en Gebouwen 

Vragen:  

5.1  

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  
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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 exploitatiemogelijkheden. 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  

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  

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.  

 

We moeten reëel zijn en accepteren dat de inkomsten uit levend geld zal blijven 

teruglopen zolang het leden aantal blijft dalen. 

 

5.5  

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

kerk-zijn. 

 

5.6  

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. 

6 Diaconaat 

Vragen:  

6.1  

De Bethlehemkerk vindt dit wenselijk als er wel geld is voor een predikant 

bovenwijks voor diaconaat? 
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De vraag is: Wat gaat een diaconaal predikant doen? Jurjen Zeilstra zit in het CvD 

met vergaderingen en heeft ook een keer een leerhuis voor diakenen gedaan, dit is 

een meerwaarde.  

 

6.2  

Het lijkt wenselijk om een diaconaal werker aan te trekken daar in het CvD alle PgH 

gemeentes aanwezig zijn, zij kunnen als intermediair naar hun wijkgemeente 

communiceren. Er is ook al een communicatiemedewerker die zou hier meer een rol 

in kunnen krijgen. We zouden meer naar buiten gericht kunnen zijn met een 

diaconaal werker. 

 

6.3  

Er zou meer bekendheid van de diaconie kunnen zijn voor gemeenteleden waardoor 

de stap voor hulp laagdrempelig zou kunnen worden. Ontwikkeling van kennis en 

deskundigheid zou een aanbeveling kunnen zijn voor een meer ondersteunde rol.  
 

6.4  

Er zouden meer lijnen met elkaar kunnen zijn onderling met de CvD, meer weten 

wie, wat en waar doet om meer gemeenschappelijke kennis op te bouwen en te 

delen. Met CvD houden we elkaar op de hoogte en informatie wordt doorgespeeld 

naar de wijkgemeentes. Samenwerking met organisaties buiten de kerk kan naar 

een hoger niveau o.a. gemeente Hilversum en overige sociale werk organisaties.   
 

 

 


