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Inleiding  
 

Voor u ligt het beleidsplan van de Regenboogkerk te Hilversum. Dit beleidsplan is opgesteld door de 

kerkenraad. Gemeenteleden en verschillende commissies hebben input geleverd door middel van 

het beantwoorden van een aantal vragen die de kerkenraad op de beleidsdag van maart 2019 heeft 

geformuleerd. Op deze manier hebben we breed ingezet om zo een groot draagvlak te creëren voor 

de inhoud ervan. 

Het beleidsplan beschrijft hoe er de komende jaren verder kan worden gegaan op het pad dat wij 

met elkaar ‘lopen’ en op welke wijze wij denken in te kunnen spelen op nieuwe behoeften bij 

gemeenteleden als gevolg van de veranderende samenleving. Er staan voorstellen in voor 

verandering. Niet veranderen om te veranderen, maar om daar waar nodig wijzigingen door te 

voeren waarmee wij de gemeente bestendig denken te maken voor de toekomst. 

Aan de andere kant beseffen wij dat mensen, zeker in deze tijd, behoefte hebben aan vastigheid en 

herkenning. Daarom blijven veel dingen zoals ze zijn, omdat ze nu eenmaal goed functioneren of 

omdat de gemeenteleden zich erbij thuis voelen. We zijn ons ervan bewust dat we staan in een 

kostbare traditie met elementen die ons niet om toevallige reden aangereikt zijn. Veel van de wijze 

waarop liturgie en de gemeente zijn georganiseerd hebben een betekenis die in verband staat met 

de bijbelse boodschap van gerechtigheid en vrede en de manier waarop wij geloven dat de vroege 

kerk deze van Jezus heeft ontvangen. 

We hebben er naar gestreefd om dit beleidsplan kort en bondig te houden en hopen dat het 

dusdanig concreet en leesbaar is dat het voor alle gemeenteleden een houvast biedt bij de te 

ontwikkelen activiteiten. De kerkenraad zal minimaal éénmaal per jaar de voortgang van het 

beleidsplan evalueren en beleidsvoornemens bijstellen, zodat het actueel blijft. Hopelijk kunnen wij 

na vier jaar constateren dat we, op weg naar de toekomst, het ‘goede pad’ zijn blijven lopen. 

Het plan geeft op hoofdlijnen een beschrijving van de huidige werkwijze en de stand van zaken. 

Vervolgens worden er puntsgewijs een aantal beleidsvoorstellen gedaan, die later verder worden 

uitgewerkt in jaarplannen. De bedoeling is dat de verschillende werkgroepen en commissies het 

beleidsplan als rode draad gaan gebruiken.  

 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van het beleidsplan.  
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1. Onze wijkgemeente nu 
Onze wijkgemeente is onderdeel van de Protestante Gemeente Hilversum (PGH). De PGH bestaat uit 
5 wijkgemeenten en 2 pioniers plekken.  
 
Op 31 december 2018 had onze wijkgemeente 1046 leden, waarvan 526 belijdende leden. De daling 
lag in 2016 -2017 tussen de 2 en 3 procent. In 2018 was de daling 0,8 procent. Wij zijn ons bewust 
dat we te maken hebben met krimp en vergrijzing. We laten ons echter niet ontmoedigen en blijven 
zoeken naar duurzame initiatieven gegrond in onze oude christelijke traditie. Onze houding is 
‘dapper kleiner groeien’. 

Onze wijkgemeente heeft 2 wijkpredikanten die tezamen 60 uur per week werken. In de PGH is in 
2018 vastgesteld dat in de Regenboogkerk het totaal aantal uren van de predikanten moet worden 
verlaagd van 60 naar 40 uur t.b.v. de eigen wijkgemeente. De overige 20 uur worden sindsdien door 
beide predikanten ingevuld met bovenwijkse taken. Dit zijn activiteiten die ten goede komen aan de 
gehele PGH en aan de Hilversumse samenleving. 

De kerkenraad telt momenteel 24 leden. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die deelnemen 
aan de verschillende commissies, activiteiten organiseren en bezoekwerk verrichten. 

De Regenboogkerk heeft zijn ‘thuis’ in een modern, kleurrijk kerkgebouw in het centrum van 
Hilversum. Het is een open gebouw, met een glazen voorkant en grote dakramen waardoor het licht 
via grote lichtkokers de kerkzaal binnen komt. Het gebouw ondersteunt het functioneren van onze 
geloofsgemeenschap.  

Er is een koster met een parttime dienstverband. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers.  

2. Missie ‘waar staan we voor’ en visie ‘waar gaan we voor’ als gemeente  
In vertrouwen op Gods liefde, die zich in Jezus Christus 
bevrijdend aan alle mensen wil openbaren  
geloven wij dat we geroepen zijn om samen op weg te gaan, 
God lief te hebben 
en onze naaste als onszelf  
en leven wij in de hoop op een wereld waar vrede en gerechtigheid wonen. 
De bijbel is op onze weg de bron van waaruit wij willen leven. 
Wij vertrouwen erop dat Gods Geest ons vervult, waar ook ter wereld en te allen tijde. 

 
Vanuit deze basis en inspiratiebron functioneren wij als wijkgemeente Regenboogkerk en zijn wij 
gericht op het volgende: 

 Wij willen vierend, lerend en dienend de bevrijdende boodschap van Christus steeds beter 
begrijpen en ervaren;  

 Wij willen een gastvrije geloofsgemeenschap zijn met ruimte voor het gedachtengoed en de 
geloofsbeleving van anderen; 

 Wij verlangen naar een wereld waar vrede en gerechtigheid heersen en zoeken naar wegen om 
hieraan een bijdrage te leveren.  

Hierbij  vertrouwen wij op Gods Geest die mensen bemoedigt en inspireert, ook op plaatsen en 
momenten die wij niet (kunnen) organiseren.  
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3. Kernthema’s en beleidsvoornemens 
Onze beleidsvoornemens zijn afgeleid van onze visie. Samen met de uitgangspunten voor beleid 
komen we tot 7 kernthema’s waarin we ons beleid samenvatten:  
1. Gemeenschap  
2. Gastvrijheid 
3. Diaconie dichtbij en ver weg 
4. Samenwerken 
5. Gebouw en beheer 
6. Communicatie 
7. Duurzaamheid 
We starten elk kernthema met het beschrijven van wat we nu doen. We willen, zoals in de inleiding 
wordt gemeld, doorgaan op het ‘pad dat wij lopen’. Mochten we één van onze huidige activiteiten 
willen afbouwen of stoppen dan zullen wij dit expliciet vermelden. 
 

3.1 Gemeenschap zijn  
Wij erkennen de Bijbel als Woord van God, de belangrijkste bron van geloof. Onze liturgie is op basis 
van het kerkelijk jaar opgebouwd rondom het lezen van de bijbel, waarbij we bij het lezen onze blik 
richten op de huidige problemen van mensen, cultuur en maatschappij. De bijbel levert ‘de schering’, 
het leven ‘de inslag’. Wat gaandeweg en steeds opnieuw ontstaat is het weefsel van de gemeente 
van Christus. Wij leren iedere dag opnieuw geloven. Wij beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is. 
Wij koesteren ons gemeenteleven en gaan er respectvol mee om, terwijl wij ons laten uitdagen door 
de grote tijdsvragen net zo goed als de vragen die opkomen in het individuele pastoraat.  
 

3.1.1 Vieren 
In dit beleidsplan beperken we ons tot de verschillende erediensten. 
Wat doen we nu? 
Er zijn de reguliere zondagse diensten, WhatsUp diensten en bijzondere diensten zoals de diensten in 
de stille week, doop-, belijdenis-, trouw- en rouwdiensten en vespers.  
Er is een wekelijkse kinderdienst en een twee wekelijkse tienerdienst, waarin het vertellen en 
nadenken over het woord van God de basis vormt en waarbij wordt ingespeeld op de 
belevingswereld van kind en tiener. 
Ongeveer één keer per maand vieren we de Maaltijd van de Heer.  
Na de dienst ontmoeten we elkaar bij koffie, thee en limonade. 
 
De Commissie Eredienst is een advies- en werkorgaan van de Kerkenraad en vormt een belangrijke 
schakel bij het voorbereiden en evalueren van de zondagse eredienst, inclusief de kinder- en 
tienerdiensten. Om deze rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen, bestaat de commissie uit een 
brede vertegenwoordiging: de predikanten, de cantor, de organist, een afvaardiging van de kinder- 
en tienerdienst en een aantal gemeenteleden. 

De cantorij verzorgt ongeveer twaalf keer per jaar medewerking aan een eredienst, ondersteunt de 
gemeentezang en helpt bij het aanleren van nieuwe liederen. 
Groepjes van instrumentalisten en solisten leveren met enige regelmaat een bijdrage aan de 
eredienst. De organist ondersteunt de eredienst op orgel en piano. 
 
Beleidsvoornemens   
1. We willen doorgaan met zoeken naar aansprekende mogelijkheden van vieren die passen bij de 

verschillende leeftijdsgroepen. Met name de groep tussen de 20-50 jaar en de groep ouderen die 
niet meer naar de kerk kunnen komen hebben hierbij extra onze aandacht. Als kerkenraad willen 
we de volgende aandachtspunten -aangedragen door gemeenteleden- onderzoeken: 
 het vieren in kleine groepen; 
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 meer interactie tijdens de dienst; 
 aandacht hebben voor de toegankelijkheid van een dienst. 

 

3.1.2 Pastoraat 
De kern van pastoraat is om als gemeente om te zien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de 

hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.  

Wat doen we nu? 
In onze wijkgemeente geven we elkaar aandacht bij vreugdevolle en verdrietige omstandigheden.  
Dit wordt als zeer waardevol ervaren.  
Daarnaast hebben we een georganiseerd pastoraat bestaande uit een fijnmazig netwerk van secties. 
In deze secties werken predikanten, ambtsdragers en bezoekmedewerkers samen als het gaat om 
het individuele huisbezoek, sectiebijeenkomsten, gemeentebijeenkomsten en het ontvangen en 
wegwijs maken van gemeenteleden.  
De ouderlingen en de predikanten vormen samen de Commissie Pastoraat. Deze commissie maakt 
plannen voor het georganiseerd pastoraat en verzorgt de toerustingsavonden.  
  
Beleidsvoornemens 
1. Het blijven zoeken naar wegen om ook in de toekomst, bij  vreugdevolle en verdrietige 

gebeurtenissen, gemeenteleden pastorale aandacht te kunnen geven.  
2. Het  inhoudelijk blijven toerusten van ouderlingen en bezoekmedewerkers.  
 

3.1.3 Leren en Ontmoeten  
In en om onze kerk vinden veel activiteiten plaats die gericht zijn op het leren kennen van elkaar, 
elkaar te ontmoeten of om samen nieuwe dingen te leren. 
Wat doen we nu? 
In groepen van verschillende samenstelling en leeftijden komen gemeenteleden en andere 
belangstellenden samen in leerhuizen, de bijbelleesgroep, verschillende gespreksgroepen en een 
wandelgroep.  
Er zijn ook groepen die regelmatig samenkomen bij een van de groepsleden thuis en heel betrokken 
zijn, maar waarvan een aantal leden nauwelijks tot niet in de kerk komen.  
 
We bieden een plaats waar kinderen en tieners zich veilig voelen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten 
en waar ze de gelegenheid krijgen om, op een wijze die bij hun leefwereld past, over het geloof te 
leren. 
Jaarlijks is er een kinder- en tienerkamp. Tussentijds worden er zowel binnen de eigen wijkgemeente 
als bovenwijks allerlei activiteiten georganiseerd, zoals Sirkelslag en het vastenweekend.  
Er is catechese voor de diverse leeftijdsgroepen vanaf 12 jaar. Deze wordt deels in de eigen wijk en 
deels bovenwijks georganiseerd.  
 
Beleidsvoornemens 
1. Inzetten op het betrokken houden van kinderen, tieners en hun ouders. Het bijbrengen van 

kennis op een wijze die past bij hun leeftijd en leefwereld. 
2. Onderzoeken of er behoefte is aan nieuwe (kleine) groepen die op eigen kracht kunnen draaien. 
 

3.2 Gastvrijheid 
Gastvrijheid is elkaar ruimte en openheid bieden in de zoektocht naar zingeving, waarbij iedereen 
welkom is, zowel gemeenteleden als niet gemeenteleden. 
Wat doen we nu? 
We zijn er van overtuigd dat gastvrijheid één van de belangrijkste kernwaarden van ons geloof is en  
begint bij ieders persoonlijke gastvrije houding. We hebben de intentie om ons open te stellen voor 
mensen binnen en buiten onze wijkgemeente. 
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Ons gebouw staat open voor activiteiten die we als kerkgemeente organiseren en voor activiteiten 
van andere culturele en maatschappelijke organisaties. De kosters zorgen daarbij voor een gastvrij 
welkom. 
Elke dinsdagmorgen is er in onze kerk een inloopochtend waarbij gemeenteleden en andere 
belangstellenden elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
Onze wijkgemeente is aangesloten bij ‘WijdeKerk’, de website die mensen met een andere seksuele 
geaardheid dan die van hetero ondersteunt bij het vinden van een kerk. Zij weten daarmee dat ze 
welkom zijn in onze kerk, een ambt kunnen bekleden en een zegen kunnen ontvangen over hun 
verbintenis. 

Beleidsvoornemens 
We willen: 

1. dat mensen zich binnen onze wijkgemeente gezien voelen, ook zij die voor het eerst komen. 
We gaan onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren. 

2. een kerk zijn die open naar de wereld is, toegankelijk voor iedereen, laagdrempelig en 
betrokken op haar buurt op een faciliterende manier: De Kerk als een goede buur.  
We willen hierbij voor twee groepen een beleidsvoornemen uitwerken: 

 Ouderen die steeds eenzamer worden. Door veranderingen in het zorgstelsel zijn er geen 
bejaardencentra meer, ouderen wonen langer thuis en hebben hierdoor minder contacten. 
We willen nieuwe wegen vinden om deze ouderen te benaderen, er voor hen zijn als kerk. 

 In de directe omgeving van de kerk wonen jonge gezinnen die niet naar de kerk komen. 
We gaan onderzoeken of er behoefte is aan contact met onze wijkgemeente en zo ja, in 
welke vorm.  

 

3.3 Diaconie dichtbij en ver weg  
We zijn een diaconale gemeente die omziet naar elkaar en naar alle mensen binnen en buiten de 
kerk, dichtbij en ver weg. We geven hier vorm aan door oog te hebben voor mensen in de knel en 
bieden waar mogelijk een helpende hand. 
Wat doen we nu? 
De diaconie van onze wijkgemeente werkt nauw samen met de diaconieën van de andere 
wijkgemeenten. Samen vormen zij het College van Diakenen. Daarnaast heeft de diaconie een 
doorverwijzende functie naar maatschappelijke organisaties waaronder ‘Schuldhulpmaatje’. 

De vaste aandachtspunten van onze wijkdiaconie zijn: inzamelingen voor de voedselbank en het 
inloophuis ‘Wording’, praktische of financiële ondersteuning bieden daar waar nodig en het 
verzorgen van diaconale collectes. Een deel van deze diaconale collectes zijn vrije collectes waar 
gemeenteleden zelf een doel voor kunnen aangeven.  

Beleidsvoornemens 
1. Het meer zichtbaar maken van het diaconale werk binnen onze wijkgemeente. 
2. Het formuleren van concrete diaconale activiteiten en gemeenteleden hierbij betrekken. 
3. Het uitbouwen en onderhouden van een netwerk met andere hulpverlenings- en 

maatschappelijke organisaties.  
4. De diaconie buiten de kerk meer bekendheid geven. 
 

3.4 Samenwerken 
Samenwerken is het gezamenlijk inzetten om onze doelen te bereiken.   
Wat doen we nu?  
In onze wijkgemeente werken gemeenteleden samen op verschillende manieren. Het kan gaan om 
twee of meer gemeenteleden die samen een bepaalde taak vervullen tot de structurele werkgroepen 
en commissies.  
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Als wijkgemeente werken we samen met de andere PGH-wijkgemeenten.  
Sinds eind 2018 vervullen onze predikanten bovenwijkse taken voor en namens de gehele PGH. 
Daarnaast werken we samen op het gebied van kinder- en jongeren werk, ouderenwerk, eredienst 
en vorming en toerusting. 
De predikanten vormen samen het ministerie van predikanten.  
In het seizoen 2019-2020  hebben we een gezamenlijk jaarthema waarbij de predikanten ook in 
elkaars wijkgemeente voorgaan. 
 
Daarnaast is er samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, maatschappelijke organisaties 
en overheidsinstanties. 
In oecumenisch opzicht is er vooral contact met de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve 
Vrouwekerk en de Oudkatholieke parochie Sint-Vitus.  
 
Beleidsvoornemens 
1. We blijven doorgaan met het realiseren van zinvolle, vruchtbare manieren van samenwerken 

met de andere wijkgemeenten.  
2. We blijven zoeken naar manieren van samenwerken met andere geloofsgemeenschappen, 

maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties. 
 

3.5 Gebouw en beheer  
Met gebouw en beheer bedoelen we het gebruik en onderhoud van ons kerkgebouw, de personele 
inzet en financiën waar we als wijkgemeente zelf invloed op hebben en verantwoordelijk voor zijn. 
Wat doen we nu? 
De Commissie van Kerkrentmeesters bestaat uit vier leden die elk een beheertaak vervullen zoals de 
kerkbalans, ledenadministratie, gebouwbeheer en personele zaken. 
De wijkkas wordt beheerd door de penningmeester. 
Een groep van vrijwilligers zorgt voor de tuin rondom de kerk. 
De koster coördineert en voert het dagelijkse beheer van het gebouw. Hiertoe behoort ook het 
faciliteren van de verhuur van ruimten aan externe partijen, daar waar het past binnen het beleid 
van de kerk. 
 
Beleidsvoornemens 
1. We willen onderzoeken hoe ons gebouw verbeterd kan worden om onze beleidsvoornemens op 

het gebied van gastvrijheid te ondersteunen. We denken hierbij aan het optimaliseren van de 
keuken en de entree. 

2. We willen de mensen de weg naar ons kerkgebouw laten vinden door de kerk open te stellen 
voor maatschappelijke en culturele activiteiten. 

3. De Algemene Kerkenraad PgH ontwikkelt in 2020 een visie op kerkgebouwen. Activiteiten daaruit 
voorkomend zullen meegenomen worden in het beleid van de wijkgemeente. 
 

3.6 Communicatie 
Onder communicatie verstaan we alle mondelinge en schriftelijke communicatie naar en met onze 
gemeenteleden en omgeving. De communicatie via sociale media en internet vormt een belangrijk 
onderdeel daarvan. 
Wat doen we nu? 
Op de website publiceren we wie we zijn en wat we doen. Er is ook een link waarmee de kerkdienst 
teruggeluisterd kan worden. Met een wachtwoord kan elke dienst bekeken worden via ‘kerkdienst 
gemist’. Op Facebook melden wij het laatste nieuws van onze gemeente. Onze wekelijkse 
zondagsbrief geeft informatie over de kerkdienst van die zondag. 
De nieuwsbrief meldt activiteiten en diverse lopende zaken in eigen wijk en bovenwijks. 
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Jaarlijks wordt een wijkgids uitgegeven met daarin contactgegevens en een overzicht van alle 
activiteiten die onze wijkgemeente per seizoen aanbiedt. 
Het blad Kerkbrink is een uitgave van de PGH met artikelen en informatie uit de PGH-wijkgemeenten. 
Maandelijks is er een kerkenraadvergadering. Deze is openbaar en kan door gemeenteleden bezocht 
worden. Input voor de vergadering kunnen gemeenteleden aanleveren bij de scriba. 
 
Al onze communicatie moet voldoen aan de regels die voortkomen uit de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG).  
 
Beleidsvoornemens 
1. Onderzoeken met welke middelen we de interne communicatie kunnen bevorderen.  
2. Onze kerk beter zichtbaar maken voor de buurt en Hilversum. Laten zien wat we te bieden 

hebben. 
 

3.7 Duurzaamheid  
God heeft de aarde en al het leven op aarde geschapen en Hij heeft ons, de mensen, de opdracht 
gegeven voor de aarde te zorgen zodat alle volgende generaties hiervan gebruik kunnen maken en 
ervan kunnen genieten.  
Wat doen we nu? 
Tot op heden zijn we als wijkgemeente niet structureel met het onderwerp duurzaamheid bezig 
geweest. Dit wil niet zeggen dat er op kleine individuele schaal geen aandacht voor is. 

Beleidsvoornemens 
1. Daar waar de mogelijkheid is bij het beheer van het gebouw zullen we aandacht hebben voor 

duurzaamheid bij de instandhouding.  
2. Voor de dagelijkse gang van zaken zoeken we naar duurzame methodes in het energiegebruik, 

het gebruik van materialen en de verwerking van ons afval. 
 

4. Beleidsvoornemens omzetten in concrete acties 
Elk jaar zal er op basis van het beleidsplan een jaarplan worden gemaakt.  
In het jaarplan zullen de beleidsvoornemens omgezet worden in concrete acties. 
Dit jaarplan wordt via de website aan u gepresenteerd. 
 


