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Op woensdagavond 20 april vonden ca vijftig leden van de Protestantse Gemeente 
Hilversum [PgH] hun weg naar de Grote Kerk voor een door de Algemene 
Kerkenraad bijeengeroepen bijeenkomst. 
 
Het eerste deel van de bijeenkomst was gewijd aan de voorgenomen invoeging van 
de Gereformeerde Kerk Loosdrecht [GKL] in de PgH, in het bijzonder de 
wijkgemeente Bethlehemkerk. Daar zullen de ca 300 leden van de GKL onderdak 
krijgen. In dit proces was een bijeenkomst noodzakelijk waarop de leden van de PgH 
‘gekend en gehoord’ konden worden. 
Bij het ‘kennen’ hoorde een korte presentatie van de scriba van de A.K., ds. Erik van 
Halsema, waarin het proces in grote lijnen werd geschetst. Vervolgens lichtte Theo 
van Halsema vanuit de wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk toe hoe deze wijk zich 
voorbereidt op het invoegen van de GKL, compleet met de overgang naar de PgH 
van ds. Hillegonda Ploeger voor een aantal seizoenen. Tot slot gaf kerkrentmeester 
Koos van Vliet nadere informatie over de financiële kant van de zaak, met o.a. uitleg 
over het plaatsen van het vermogen van de GKL in een apart wijkfonds. 
Voor het ‘horen’ meldde zich een behoorlijk aantal vragenstellers, met o.a. vragen 
hoe het ‘onderdak geven’ van de leden van de GKL nu precies vorm gaat krijgen, de 
gevolgen voor het pastorale team van de Bethlehemkerk en de status van het 
bovengemelde wijkfonds. 
De A.K. heeft deze vragen meegenomen naar haar zitting op 25 april j.l., waar 
inmiddels verder groen licht is gegeven voor het verdere proces. Bedoeling is dat dit 
september a.s. afgesloten kan worden. 
 
Het tweede deel van de avond was gewijd aan ‘Samen op pad naar 2025’. Hierbij gaf 
Gea Rozenberg, voorzitter van de Regenboogkerk en lid van de beleidsgroep PgH 
2025 een overzicht van de route tot nu toe, waarbij ze kernachtig aangaf dat een 
benadering vanuit zes wijkgemeenten en zes thema’s niet tot een overall visie leidde. 
Die vaststelling in de A.K. maakte ruimte voor een nieuwe denkrichting die door de 
beleidsgroep deels is uitgewerkt. Jan de Leede, preses van de PgH, vatte de 
denkrichting samen met als speerpunten een lichtere structuur van de PgH en meer 
ruimte voor initiatieven waarbij de huidige wijkgrenzen geen rol meer spelen. Dit alles 
om de PgH beter te laten passen bij een situatie met minder leden en om haar beter 
toegerust te laten zijn voor een rol in onze Hilversumse samenleving. In dit proces 
zouden we van wijkgemeenten naar ‘kerngemeenschappen’ gaan. 
In een zevental groepen werd doorgepraat over de volgende vragen: 



 
1. Wat is uw droom voor de PgH van 2025 en verder? Welke ruimte voor welke 

nieuwe activiteiten vindt u nodig?  
2. Als we op dit pad verder gaan zouden we dan een onverantwoord risico 

nemen? Graag toelichting. Welke maatregelen zouden we kunnen nemen om 
de risico’s te verkleinen?  

3. Welke taken/activiteiten zouden tot een kerngemeenschap kunnen behoren 
en welke taken/activiteiten zouden gemeenschappelijk opgepakt kunnen 
worden?  

4. Hoe zou het vieren op zondag in de PgH eruit kunnen zien? Geef het concreet 
weer! 

Binnenkort zal een impressie gepubliceerd worden van wat deze gesprekken 
hebben opgeleverd. 
 
Erik van Halsema 
Scriba Algemene Kerkenraad PgH 


