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Nieuwjaarsreceptie van de Algemene kerkenraad  

9 januari 2023 in de Regenboogkerk 

 

 

Lieve mensen, 

 

Welk verhaal zal later verteld worden over ons als PgH over het jaar 2023? We staan samen voor 

grote beslissingen, zo veel is duidelijk. De Algemene kerkenraad is vast van plan om in april, dus over 

ruim 3 maanden al, een voorgenomen besluit te nemen over de nabije toekomst. Maar welk verhaal 

zal verteld worden? 

 

Het boek ‘Het achtste leven’ van de Georgische schrijfster Haratischwili vertelt het verhaal van vijf 

generaties vrouwen in Georgië. De grootmoeder van de ik-persoon – Stasia heet deze oma – vertelt 

aan haar kleindochter dat ze een oud wandtapijt gaat restaureren. Want elk patroon is een verhaal. 

Die verhalen verdienen het om verteld te worden. Eigenlijk vertelt elk draad een eigen verhaal. Jij 

bent een draad, ik ben een draad, samen vormen we een kleine versiering en met veel andere 

draden zijn we een patroon. De draden zijn allemaal verschillend, van dikte, van kleur. Sterk en 

minder sterk. Maar samen passen deze draden in het grotere patroon en alle patronen samen 

vormen een prachtig wandtapijt, – zeker van de voorkant bekeken. 

 

Het wandtapijt van de PgH gaan we dit jaar ook opnieuw vormgeven. Het is her en der wat dun 

geworden. We zijn in de loop van de jaren wat draden en patronen verloren. Er zullen nieuwe draden 

bij moeten, andere draden en patronen zullen samen duidelijker van kleur kunnen worden. Elk draad 

is een eigen verhaal. En we hebben elkaar veel verhalen te vertellen. Het is aan ons gezamenlijk om 

een nieuw en krachtig verhaal te vertellen, een verhaal dat ook te lezen valt voor onze mede-

Hilversummers. 

 

Ik ga er niet omheen draaien. Dat nieuwe verhaal is nog lastig te zien, horen of voelen. Ik ben wel 

heel blij dat afgelopen september drie concrete voorstellen op tafel gelegd zijn door de beleidsgroep 

PgH2024. Drie concrete verhalen voor die ‘Perspectief voor de toekomst’ bieden. Voorstel 1 heet 

‘Een nieuwe start met drie wijken’. Een nieuwe start voor iedereen, eerlijker wordt het niet. Voorstel 

2 heet ‘Het vertrouwde slimmer organiseren’. Daarin stellen we een paar beslissingen nog uit, zoals 

welke gemeenschap in welk gebouw terechtkomt. En voorstel 3 heet ‘Eigen verantwoordelijkheid 

voorop’. Samenwerken is niet verboden, maar in dit voorstel gaan we vooral als 6 gemeenschappen 

(ook financieel) zelfstandig verder. Er valt iets te kiezen. Dat keuzeproces is niet gemakkelijk, dat gaat 

pijn doen. Ik krijg inmiddels van veel kanten opmerkingen en suggesties; daar word ik blij van, ik zie 

dat als betrokkenheid bij dit proces. Maar als ik even iets persoonlijks mag zeggen. Het raakt me als 

mensen suggereren dat dit alleen een financieel gedreven verhaal is. Alsof dit een koude sanering is. 

Dat is het niet. Mij drijft het verlangen om tot vitaliteit en verstaanbaarheid te komen. Sommige van 
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onze gemeenschappen worden te klein om die vitaliteit naar buiten uit te dragen, we zijn onszelf aan 

het in stand houden. Dat is niet goed; we willen nieuwe verhalen maken die ook in deze tijd 

zeggingskracht hebben voor onze kinderen, onze jongeren, de jonge gezinnen en onze mede-

Hilversummers. Daarvoor hebben we alle energie nodig. 

 

Voor we verder gaan over dit proces eerst een tussenstap. Het verhaal dat we terugkijkend op de 

afgelopen tientallen jaren is dat we krimpen. Letterlijk gedecimeerd: van 31.000 in 1970 naar 3300 

nu. Omdat dat nog niet is gestopt, grijpen we dit jaar in. Uiteraard is krimp niet het enige verhaal dat 

we kunnen vertellen. Maar de cijfers zijn bikkelhard. Het CBS publiceerde enkele weken voor kerst de 

laatste cijfers voor Nederland: bijna 60% van de Nederlanders rekent zich niet tot een religieuze 

stroming. Dat was in 2010 nog 45%. Degenen die zich wel tot een religieuze groep rekenen, zijn iets 

vaker vrouw en zeker vaker iets ouder. We zien vooral een teruggang bij de groep 18-35 jarigen. We 

gaan het tij als PgH waarschijnlijk niet opeens keren. Ook niet met een ferme beslissing dit jaar. 

Daarvoor liggen de redenen van de ontkerkelijking te diep.  

 

We leven in een moderne wereld waarin alles zo lijkt het steeds meer gecontroleerd moet worden. 

Die rationalisering is al een eeuw bezig. Dit gaat de laatste tientallen jaren nog sterker door met 

digitalisering en algoritmisering. Alles proberen we te vangen in data en via algoritmes te controleren 

en te verbeteren. Maar het leidt – zegt de Duitse socioloog Hartmut Rosa – tot een innerlijke 

vervreemding. Je hebt meer dan 800 vrienden op Facebook, maar heb je er een band mee? Je hebt 

via Spotify toegang tot 100 miljoen muziektitels, geweldig, maar je hebt er niet echt de diepe 

ervaring mee. Een volledig beschikbaar gemaakte wereld is eigenlijk een soort dode, koude wereld 

geworden. Waarin we ons bevriezen in een soort collectieve burn-out terwijl we tegelijk ons 

kapotlopen in een tredmolen om alles maar gaande te houden. We verliezen - zegt Rosa – een 

kwaliteit namelijk het basisvertrouwen in de wereld en het vertrouwen in je eigen zelfeffectiviteit. Hij 

geeft het voorbeeld van sneeuw: dat is het misschien wel het meest onbeschikbare in de wereld: 

weet je nog van de eerste sneeuwval in het begin van de winter toen je nog kind was? De wereld 

werd even nieuw, magisch was dat. Dat heb ik nog steeds. Je kunt dat niet beschikbaar maken, al 

doet de moderne mens nog zo zijn best met sneeuwkanonnen. Typisch de moderne mens: alles 

beschikbaar willen maken.  

 

Maar alleen in de ontmoeting met het onbeschikbare ontstaat het gevoel dat wij leven, de we 

worden geraakt en werkelijk ervaren. Dat ligt volgens mij dichtbij waar we met kerk en geloof mee 

bezig zijn. God laat zich kennen. Zeker. En we bidden tot hem. Maar God is tegelijk onbeschikbaar, in 

de zin van principieel niet-controleerbaar. Ook niet in de gebeden van ons. We kunnen de Geest niet 

dwingen om mensen opnieuw naar de kerk te laten gaan. Zo werkt dat niet. Toch mogen we blijven 

bidden. En vertrouwen. Maar ik wil graag de kramp weghalen dat we met een proces als PGH2024 de 

kerken weer vol zullen krijgen. Dat ligt niet in onze hand. Het is ook niet een laatste poging om te 

behouden wat we nog hebben. We zijn een gemeenschap die zich laat inspireren door Christus. We 

staan open voor het wonder om in de ontmoeting met anderen iets van Christus te zien. We leven 

van genade. Dat hebben we per definitie niet in de hand.  

 

En dat is een boodschap die niet gemakkelijk is of aansprekend is voor moderne mensen. Die gewend 

zijn aan instant beschikbaarheid. Alleen al deze analyse maakt ons bescheiden. En geeft ook een 

soort ontspanning omdat we weten dat we dit toch niet in onze eigen hand hebben. 
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Terug naar het proces zoals we dat dit jaar doorlopen zullen. De drie voorstellen komen met enige 

aanpassingen, toelichtingen en antwoorden op de vragen en reacties vanuit de wijkkerkenraden 

volgende week beschikbaar voor de gesprekken in de wijken. Dan gaan de wijken in gesprek 

hierover. Hoe de wijkgemeenten tot hun advies komen bepalen de wijken zelf. De opdracht is: geef 

een advies aan de AK over de drie voorstellen. Spreek je voorkeur uit, maar leg je niet vast op één 

voorstel. Kom met zwaarwegende argumenten die de AK in de besluitvorming moet meenemen: 

waar zitten de grootste voordelen en de grootste zorgen per voorstel, kortom, wat zijn de 

belangrijkste overwegingen per voorstel. Het hoe staat de wijk dus vrij, maar het advies van de AK is 

dat elke wijk een groep vraagt van ongeveer 15-20 gemeenteleden om hiervoor tijd te maken. Deze 

groep vormt een dwarsdoorsnede van de wijk: jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, actief en 

minder actief betrokken, kritisch en meegaand. In 2-3 bijeenkomsten bespreken zij de voorstellen en 

stellen een advies op voor de AK. Dit advies wordt als wijkkerkenraad besproken en doorgestuurd 

naar de AK. Sterker nog, en dit is een nieuw voorstel: op 28 maart organiseren we een PgH-brede 

avond waarin de wijkkerkenraden hun conceptadvies kunnen presenteren aan elkaar en 

geïnteresseerde gemeenteleden.  

 

Naast dit alles kunnen gemeenteleden ook reageren met opiniestukken. Op de website van de PgH 

zal een tijdelijke rubriek komen waarin opinies, reacties en alternatieve voorstellen geplaatst kunnen 

worden. Gemodereerd door iemand van communicatie en Breed moderamen. 

 

Vervolgens weegt de AK alle argumenten en kiest een voorstel. Op 24 april neemt de AK een 

voorgenomen besluit en op de vergadering van eind juni een definitief besluit. Daartussen is bewust 

ruimte ingebouwd om in gesprek te gaan met bezwaarden. Het is waarschijnlijk, helaas, niet mogelijk 

om een besluit te nemen waar iedereen blij mee is. Dat moeten we onder ogen zien. De Algemene 

kerkenraad vindt het belangrijk om van degenen die liever een ánder besluit zouden zien, te horen 

wat hun overwegingen zijn. In de bezwaren van de minderheid zitten vaak aanknopingspunten om 

een voorgenomen besluit nog te verbeteren of te verfijnen. Daarom worden, nadat een voorlopig 

besluit is genomen, gesprekken georganiseerd met gemeenteleden die hier bedenkingen bij hebben. 

Om op deze manier te komen tot een beter besluit. Op deze manier denken we iedereen recht te 

doen en te komen tot een besluit dat gedragen wordt door zoveel mogelijk gemeenteleden 

 

Zo zullen we deze 6 maanden met elkaar vele gesprekken voeren. Ik hoop dat we met elkaar deze 

belangrijke knoop kunnen doorhakken. Zodat er energie vrij komt voor het belangrijkste. Het vorm 

geven aan ons geloof, vasthoudend aan het goede in de traditie, nieuwe wegen uitproberend. 

Nieuwe energie om nieuwe verhalen te vertellen, nieuwe patronen aan de oude patronen 

toevoegen. 

 

En ik zie veel energie. Fantastisch veel betrokkenheid van al onze vrijwilligers en betaalde krachten. 

In het vormgeven van nieuwe vieringen: ik noem de vier typen vieringen van Vitamine G, ik zie de 

pioniersdiensten in de Grote Kerk en de Samen Jong vieringen in De Morgenster. Prachtig. We 

mogen dit jaar op 12 februari in de Regenboog een nieuwe predikant ds. Oane Reitsma begroeten. 

Voor 4 jaar met een 50% aanstelling een predikant erbij die naast het gewone predikantswerk ook 

ervaring meeneemt uit Enschede over samenwerking en fusies van gemeenschappen. Er zijn ook vele 

nieuwe initiatieven ontstaan, als het ware voorbeelden van hoe het kan worden. Bijvoorbeeld de 

Choral Evensong, hoe prachtig was die eerste keer, we zien uit naar de volgende. Wie weet wat 

hieruit kan ontstaan. Ik zie veel activiteiten voor kinderen en jongeren. De vier lessen voor kinderen 

in februari over Geloven in God, mooi initiatief. Het jongerenwerk, met bovenwijkse catechese. 

Hulde voor de energie die hierin gestopt wordt. Ik denk ook aan de gezamenlijke initiatieven vanuit 
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de Raad van Kerken, zoals de opvang van Oekraïners en de gezamenlijke vespers die zijn geweest. Ik 

zie veel nieuwe energie rond het diaconaat. Met de diaconaal werker Diewertje Zantingh ontstaan 

weer vele nieuwe kansen voor diaconale projecten en aanwezigheid. Prachtig! 

 

Gelukkig hebben we sinds deze maand een nieuwe scriba gevonden in Ina Buist: fijn dat je ons team 

komt versterken! En hartelijk dank aan Erik die dat als predikant heeft gedaan. Eerst als voorzitter 

een corona-seizoen lang en daarna bijna 1.5 jaar als scriba. Erik, de samenwerking verliep super fijn, 

maar ik ben toch blij dat daaraan een einde is gekomen: jouw aandacht hoort vol bij het ‘gewone’ 

predikantswerk te zijn. Dat gewone predikantswerk is mooi en veelzijdig, het begint bij het uitleggen 

van het Woord, maar zal ook – gezien onze leeftijdsopbouw – veel gekenmerkt worden door 

pastoraat rondom rouw. Dat zien we overal gebeuren, bijvoorbeeld in de Bethlehemwijk met 16 

overlijdens sinds november jl.. We hopen verder dat het conflict in Diependaal opgelost kan worden 

met het advies van de visitatiecommissie dat sinds vorige week gereed is.  

 

Nog een bijzondere ontwikkeling en goed voorbeeld hoe een fusie kan uitpakken. Ik heb grote 

waardering voor kerkenraad en gemeente van de GK Loosdrecht. Twee jaar voorafgaand aan het 

emeritaat van de predikant een gemeente van rond de 300 zielen elders onderbrengen, bij ons als 

PgH en in het bijzonder bij de Bethlehemkerk. Niet afwachten totdat de gemeente niet meer vitaal is 

en echt te weinig leden telt. Niet uitstellen omdat er nog geld is. Integendeel, vooruitkijken, de 

eerlijke vraag stellen: ‘Wat is goed voor onze gemeente?’, ‘Hoe kunnen we gemeente van Jezus 

Christus zijn op deze plek?’ Met de nodige sentimenten, maar toch. Dat is moedig. Dat vraagt om 

vooruitkijken, de consequenties onder ogen zien en met elkaar de juiste keuze maken. Daar kunnen 

we veel van leren, en we zien dat het nieuw elan oplevert! Fuseren hoeft niet per se tot een 

dramatisch ledenverlies te leiden. En wellicht staat u volgend jaar opnieuw een kleine verhuizing te 

wachten, maar opnieuw in het vertrouwen dat we er samen uitkomen. 

 

Hoe verder met de PgH? Nadat we het besluit in juni genomen hebben, gaan we dat versneld 

uitvoeren, daarom heet het PgH2024 en niet meer 2025. Die versnelling is onder meer financieel 

gedreven, maar het komen tot een besluit doen we zorgvuldig en volgens het plan dat we hadden.  

 

Ik roep u allen op om verantwoordelijkheid voor die taak te nemen samen met de Algemene 

kerkenraad. We zullen daarbij voorbij onze eigen belangen het gemeenschappelijke belang in het oog 

houden. Laten we ons niet verschuilen achter de gedachte dat we het alleen als zelfstandige wijk wel 

zullen redden. Tot slot nog een zestal uitgangspunten wat mij betreft: 

1. We gaan voor het beste voorstel, niet meteen voor het goedkoopste.  

2. We gaan voor het voorstel met het grootste draagvlak. 

3. We gaan voor het voorstel dat eerlijk is voor iedereen, het kan niet zo zijn dat een paar wijken 

het ‘vuile werk’ moeten doen en dat de andere wijken rustig kunnen blijven zitten. 

4. We gaan voor het voorstel dat robuust en duurzaam is, dat wil zeggen, dat we niet elke 2-3 jaar 

in zo’n proces zitten om met elkaar te praten over het sluiten van gebouwen en/of afbouwen van 

formatie e.d.; geen zaagtandmodel. 

5. We gaan voor het voorstel waarbij de kerk in heel Hilversum zichtbaar present is in alle wijken.  

6. We gaan voor zorgvuldigheid, ook in de afspraken en arbeidsvoorwaarden van onze 

professionele krachten. 

 

Namens het Breed moderamen, hef ik het glas en wensen we elkaar een prachtig, sprankelend, vitaal 

en warm 2023 toe! Laten we er een mooi verhaal van maken! 


