
Blik op de toekomst 
 

Stel dat iemand - bedenk een persoon die je nu nog niet kent - over 5 jaar in een van de 
PgH-gemeentes komt rondkijken. (Maakt even niet uit welke geloofsgemeenschap precies.) 
Diegene kijkt rond, ziet wat er gebeurt, proeft de sfeer en komt tot de conclusie: wauw, in 
deze kerk is er echt volop verbinding met de kinderen, tieners en jongeren. Er zijn mensen 
van allerlei leeftijden en iedereen doet mee, maar het is duidelijk dat kinderen, tieners en 
jongeren, en hun wereld, hier helemaal worden begrepen. Deze kerk is voor hen een super 
goede plek om te zijn. Ze komen er graag en hebben invloed op wat er gebeurt; ze dragen 
ook verantwoordelijkheid. Hier snappen ze dat jonge mensen niet alleen de toekomst van de 
kerk zijn, maar dat de kerk ook nu al net zo goed óók van hen is. Kortom: echt een droom-
kerk, denkt die persoon die jij in gedachte hebt. Hier wil je bij horen! 
 
Welke sfeer heerst er in deze droom-kerk? 
Wat verbindt jong en oud met elkaar in deze droom-kerk? 
Wat maakt deze droom-kerk specifiek voor jonge generaties boeiend? 

 
Op 15 maart kwamen in de Grote Kerk ruim 60 mensen bij elkaar om samen een blik te 
werpen op onze toekomst als geloofsgemeenschappen in Hilversum. Onder hen waren 
jongeren, jongvolwassenen, ouders, grootouders en leden van uit alle PgH 
gemeenschappen die zich betrokken voelen op de jeugd. 
De avond had als insteek om vanuit alle generaties na te denken hoe we de jonge generatie 
prioriteit kunnen geven in onze kerken, nu en in de toekomst. Dit is van groot belang om mee 
te nemen in het PgH2024 proces. 
Om daar samen visie over te vormen en dromen te delen maakten we gebruik van LEGO 
SERIOUS PLAY.  
 
We waren blij verrast en zelfs wat overrompeld door de enorme opkomst, het is bijzonder fijn 
om te merken dat zoveel mensen zich betrokken voelen op de jeugd.  
De avond was ontspannen. In het begin was het even ‘landen’ en ook wat improviseren, 
omdat we met zoveel mensen waren. Ook was het wennen om samen met lego bezig te 
gaan, maar na enkele oefeningen kwamen de creativiteit en de verhalen goed op gang.  
Aan de hand van het verhaal hierboven en de drie vragen zijn we aan het bouwen en delen 
geslagen. Mooie inzichten kwamen naar boven, en goede ideeën. Zo werd er gedroomd over 
een kerk waar jong en oud elkaar kunnen helpen (in praktische zin), waar ze de verhalen uit 
de bijbel met elkaar kunnen delen en kunnen uitwisselen waar die hun leven raken. De drie 
scenario’s werden deze avond even losgelaten, en we hebben ons erop gericht om in een 
ontspannen sfeer samen te dromen over onze toekomst.  
 
Omdat niet alle tieners bij deze avond konden zijn, o.a. vanwege toetsen, herhalen we de 
avond nogmaals tijdens de catechese op 24 maart.  
Op 28 maart bundelen we alle inzichten die we op beide avonden hebben verkregen in een 
korte presentatie.  
 
Wil jij meer informatie, heb je vragen of wil je graag over dit onderwerp van gedachten 
wisselen? Neem dan contact op met ds. Aster Abrahamsen, of jeugdwerkers Daniel 
Verbeeke en Peter van Wesel.  
 
Hierbij doen we ook graag de oproep om je stem (en die van de jeugd) te laten horen bij de 
keuze voor een van de scenario’s. Dat kan via ons, via je eigen wijkkerkenraad of via een 
bericht aan de AK.  
 
 
 


