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Aan de voorzitters en scribae van de wijkkerkenraden 

van de Protestantse gemeente Hilversum, 

 

 

 

 

Hilversum, 28 februari 2023 

 

Betreft: PgH 2024 

 

Geachte voorzitter en scriba van de wijkkerkenraad, 

Als PgH zijn we intensief bezig met het proces PgH2024. Als Algemene kerkenraad (AK) 

willen we u als wijkkerkenraad/kernteam hartelijk bedanken voor alle inspanningen die 

worden getroost om goede gesprekken te voeren met gemeenteleden en als wijkkerken-

raad. We willen u met dit schrijven op drie punten helderheid geven in de komende twee 

maanden. 

1. Gemeenteavond 28 maart in Bethlehemkerk 

Zoals eerder bekendgemaakt organiseert de AK op dinsdag 28 maart een Gemeente-

avond in de Bethlehemkerk. Aanvang 20.00 uur stipt. Tijdens deze avond kan elke wijk-

gemeente (inclusief Vitamine G) aangeven naar welke van de drie voorstellen uit Per-

spectief voor de toekomst de voorkeur uitgaat. Ook de jongeren komen met hun voor-

keuren. Deze voorkeur zien we graag onderbouwd met uw overwegingen en argumenten, 

wat wordt als voordeel respectievelijk als nadeel van dit voorstel gezien. We willen als AK 

vooral de overwegingen en argumenten kunnen wegen. Per wijk is voor deze presentatie 

maximaal 5 minuten beschikbaar.  

Het voorlopige programma van de avond ziet er als volgt uit:  

20.00 uur  opening, toelichting programma & doel 

20.10 uur  concretisering voorstel 2 

20.20 uur  7 groepen presenteren advies en overwegingen (in 5 minuten) 

21.00 uur  pauze 

21.15 uur  vragen stellen aan elkaar / interactie aan de hand van stellingen 

22.00 uur afsluiting 

 

2. Voorstel 2 van tevoren uitwerken 

We vragen u om voorstel 2 uit Perspectief voor de toekomst te concretiseren. Zoals u in 

het document hebt kunnen lezen wordt in voorstel 2 in het midden gelaten van welke ge-

bouwen we gebruik blijven maken als gemeenschappen. De AK wil graag weten welke in-

vulling van dit voorstel u bij voorkeur ziet, inclusief het kerkgebouw dat het best bij deze 

gemeenschappen past. Dan kunnen we die op 28 maart alvast presenteren, direct 
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voorafgaand aan de presentaties van de zeven groepen. Graag uw voorkeur uiterlijk 

maandag 27 maart mailen naar scriba@pknhilversum.nl  

3. Definitief advies 

Op basis van uitkomsten van de gemeenteavond van 28 maart formuleert het Breed Mo-

deramen (BM) op 30 maart de definitieve voorstellen, dat zal met name een uitwerking 

van voorstel 2 betreffen. U ontvangt dit op vrijdag 29 maart. Daarna gaan we de Stille 

Week in en vieren we allen Pasen. We vragen u toch uiterlijk op 10 april (Tweede Paas-

dag) om het advies van de wijkgemeente te mailen naar scriba@pknhilversum.nl. Bij 

voorkeur: houd het advies beknopt (1-2 A4) met daarin uw advies en vooral uw overwe-

gingen en argumenten. Op 11 april bereidt het BM dan de vergadering van de AK van 24 

april voor. Op 24 april neemt de AK vervolgens een voorgenomen besluit. 

In de vergadering van 27 februari is de Tijdpadplanning van de besluitvorming PgH2024 

vastgesteld, dit document ontvangt u hierbij ter informatie. 

 

We begrijpen dat het niet eenvoudig is om een weloverwogen keuze te maken, maar we 

hebben er alle vertrouwen in dat we er samen uitkomen en zo samen verder bouwen aan 

de toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Algemene Kerkenraad,  

 

 

 

 

  

Jan de Leede, Ina Buist, 

Preses Algemene Kerkenraad Scriba Algemene Kerkenraad 
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