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Geachte aanwezigen, meneer de burgemeester, beste mensen, 

 

Hoe ga je verder als je huis is afgebrand? Hoe ga je verder als je kerk is afgebrand? Een spannende 

vraag. Het antwoord dat in de jaren ’70 is gegeven op die vraag, is voor ons vandaag de dag, 50 jaar 

later, nog altijd relevant. Het antwoord is tastbaar en zichtbaar: de Grote Kerk, oudste gebouw van 

Hilversum, staat nog altijd in het midden van ons dorp. Zo’n besluit heeft dus grote gevolgen voor 

generaties lang! 

 

Als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum vind ik dat een 

wijs en moedig besluit. Er is van alle kanten tegenstand geweest tegen het besluit tot herbouw, maar 

het is genomen en doorgezet. En daarom hoort het ook vandaag nog onmiskenbaar tot één van de 

markante punten van het centrum. Zonder kerk geen kerkbrink! 

 

Ik wil vandaag echter niet zozeer stilstaan bij het verleden. Liever vooruitkijken naar de rol van kerk 

in de maatschappij van vandaag. En het vormgeven van die rol vraagt evenzeer wijsheid en moed.  

 

De belangrijkste functie van een kerk blijft de functie als godshuis. De plaats waar gelovigen 

samenkomen. Al generaties lang. Daarom is de herbouw ook belangrijk geweest. ‘Er moet, ergens 

tussen de pilaren, een echo hangen, een echo van gebeden en gezangen van het ene geslacht na het 

andere – hier kwamen altijd al mensen, nu zijn wij hier even, straks weer anderen. Misschien.’ zo 

schreef Stevo Akkerman in zijn column in Trouw deze week nog. De gemeente zoekt hier nog altijd 

het aangezicht van God, in het besef van de eigen tijdelijkheid. Plaats van aanbidding, plaats ook 

waar de grote kruispunten van het leven met elkaar als gemeenschap gedeeld worden: geboorte, 

huwelijk, overlijden. 

 

Maar ik zie nog twee andere belangrijke functies van een kerk, en juist ook deze kerk, de Grote Kerk, 

midden in ons geliefde dorp. Twee andere functies ook voor de Hilversumse – geseculariseerde 

samenleving.  

 

In de eerste plaats zal de kerk, ook dit gebouw, kunnen fungeren als een plek waar andere zinzoekers 

hun plek innemen. Stilte zoeken, troost bieden. Misschien niet op zondagmorgen, maar wel op 

andere momenten in de week. Het vergt moed en wijsheid om het gebouw ook ten dienste te laten 

zijn van de zinzoekers van onze tijd, onze eigen Hilversumse samenleving. Een open en luisterende 

houding daarin is spannend, maar essentieel om deze functie goed te kunnen vervullen. Ik zie Lighten 

the Night als een goed voorbeeld van deze functie. 

 



In de tweede plaats zal de kerk, ook dit gebouw, een functie hebben als cultureel erfgoed. Erfgoed 

dat we hebben gekregen uit vroeger tijden, waar mensen moedige besluiten hebben genomen en 

waar energie en geld van vroegere generaties voor hebben gezorgd. Cultureel erfgoed moet je 

koesteren, maar ook voluit benutten. De kerk als plaats waar muziek mag klinken. Waar gezongen 

wordt. Waar bewonderd wordt. Ik zie Cantate op de Brink als een goed voorbeeld hiervan, en er 

gebeurt meer. Ook het maatschappelijk debat kan hier op deze plek plaatsvinden. De kerk waar een 

tegengeluid kan klinken in een dolgedraaide samenleving. Waar nog rust is.  

 

Beide functies zie ik niet als concurrentie van de primaire functie van gebedshuis. Ze zijn juist 

aanvullend aan en kunnen die functie versterken. Ik hoop en bid dat we met elkaar die drie functies 

nog 50 jaar en langer mogen vervullen, ons gedragen wetend in de zegen van de Eeuwige. 

Tenslotte feliciteer ik de gemeente van de Grote Kerk met dit karakteristieke gebouw en voor het 

geweldige herdenkingsfeest dat jullie georganiseerd hebben.  

 

Dank u wel. 


