
 
 
 
 
 
 

Profiel Regenboogkerk Hilversum 
De Regenboogkerk heeft zijn ‘thuis’ in een modern, kleurrijk kerkgebouw. De glazen 
buitenwand van de kerk geeft aan de kerkzaal een open en lichte sfeer, die verhoogd 
wordt door het licht dat via dakramen langs gekleurde wanden van de lichtkokers naar 
binnen valt. In de Bijbel verwijst ´het Licht´ naar God en Jezus. Jezus wordt ‘het Licht der 
wereld’ genoemd. Het binnenvallend licht in de kerkzaal herinnert ons aan de 
aanwezigheid van God. De naam van de kerk verwijst naar de Regenboog, het symbool 
voor Gods trouw. De kleuren van de Regenboog verwijzen naar diversiteit. Zoals alle 
verschillende kleuren in de regenboog bij elkaar horen, zo horen alle mensen ongeacht 
ras, uiterlijk of geaardheid erbij. Concreet betekent dit dat we ernaar streven om een 
gastvrije, open en pluriforme wijkgemeente te zijn, waarin we open te staan voor elkaars 
gedachtegoed en geloofsbeleving ongeacht sociologische achtergronden.  
 
De Regenboogkerk is aangemeld bij ‘Wijdekerk’. Door onze aanmelding weten mensen uit 
de LHBTI+ groep dat ze welkom zijn in onze wijkgemeente en ambtsdrager kunnen 
worden.  
 
In  mei 2021 was onze classispredikant ds. Peter Verhoeff op bezoek. Hij stelde de 
kerkenraad de vraag “Waarom geloof je en waarom hoor je bij de Regenboogkerk?” Er 
werden prachtige en ontroerende dingen gezegd die goed weergeven waar we voor gaan 
en staan als Regenboog wijkgemeente. Om er enkele te noemen: “Ik leef van het licht van 
het koninkrijk van vrede en gerechtigheid.” “Mij helpt het geloof om me open te stellen 
voor anderen.” “Geloof is gemeenschap.” “Gods naam betekent: Ik ben er voor jou. En zo 
ervaar ik het ook.” “Geloven is toebehoren aan God en deel uitmaken van iets dat veel 
groter is dan ik.” “Voor mij is de inspiratie door Jezus belangrijk, vooral als het om 
kwetsbare mensen gaat.” “Ik ben er niet altijd voor God, God wel voor mij.” “Geloof is 
voor mij de bron, maar tegelijk twijfel’. “God de eer geven en mensen de ruimte.”  

De Regenboogkerk heeft  606 pastorale eenheden, waarvan 319 leden deelnemen aan 
Kerkbalans. Ongeveer 175 gemeenteleden bezoeken wekelijks de eredienst.  
De gemeente wordt langzamerhand kleiner en vergrijst en we hebben zorgen over de 
afnemende betrokkenheid van jeugd en jong volwassenen. Het is onze grote wens deze 
doelgroepen te boeien, sterker te binden en uit te breiden. 
 
 
 
 
 
 



Onze wijkgemeente heeft 1 fte formatie voor een wijkpredikant. Ds Heleen Weimar vult 
hiervan 0,5 fte in. De Regenboogkerk heeft door het vertrek van ds. Jurjen Zeilstra naar 
Blaricum op 7 november 2021 een predikantsvacature voor 0,5 fte (20 uur).  
De Protestantse gemeente Hilversum (PgH) zit in een veranderingsproces dat in 2025 
afgerond moet zijn. Om die reden zal de aanstelling tot medio 2026 zijn. 
 
Om de tijd tot er een predikant is aangesteld te overbruggen, is Christiaan Boers voor een 
periode van 6 maanden als kerkelijk werker werkzaam in onze wijkgemeente. 
 
Zowel het moderamen als de kerkenraad vergaderen maandelijks.  
De Kerkenraad bestaat uit 21 ambtsdragers, waarvan 3 ambtsdragers in een bovenwijkse 
functie. Tot nu toe is het gelukt om voldoende ambtsdragers te benoemen en de 
organisatie vloeiend te laten verlopen, maar het kost steeds meer moeite vacatures 
vervuld te krijgen. We streven naar haalbare doelen die we samen willen bereiken.  
Pastoraat is voor onze wijkgemeente belangrijk. Op dit moment is de uitvoering ervan 
verdeeld over 8 secties, waarin predikanten, sectieouderlingen en de sectiemedewerkers 
samenwerken om gemeenteleden uit hun sectie die dat nodig hebben aandacht te 
kunnen geven.  

Wij streven ernaar om de zondagse eredienst volgens een aansprekende en inspirerende 
liturgie te vieren. Er is grote verscheidenheid in vormgeving van de diensten. De 
predikanten overleggen met de commissie eredienst over de brede invulling ervan. Doel is 
samen te leren en te vieren, met respect voor de eeuwenoude traditie en inbreng van 
eigentijdse elementen, waarbij de boodschap aansprekend en toegankelijk is voor de 
diversiteit aan gemeenteleden binnen de Regenboogkerk en daarbuiten. 
Naast begeleiding op het orgel wordt ook regelmatig gekozen voor begeleiding van de 
liederen uit het liedboek op de piano. Er is een enthousiaste cantorij onder leiding van een 
cantor en regelmatig spelen instrumentalisten uit de wijkgemeente in de dienst. Ook 
wordt er soms gebruik gemaakt van popmuziek of liederen uit Taizé. Naast muziek zijn 
meerdere vormen van kunst in onze wijkgemeente belangrijke geloofsuitingen. 
 
Het koffiedrinken na de eredienst biedt gemeenteleden de gelegenheid elkaar op 
informele wijze te ontmoeten. Ontmoeting is een belangrijk woord in onze gemeente, 
waar wij grote waarde hechten aan het geloofsgesprek met leeftijdgenoten. Hiervoor 
functioneren meerdere groepen die elkaar regelmatig ontmoeten, zoals de 20+ groep, 
60+ groep, de Bijbelleesgroep en de gespreksgroep ‘Eigentijds Geloven’. Gedurende het 
jaar worden er leerhuizen aangeboden door de predikanten van de PgH.  

Om de drie jaar wordt PgH-breed een diaconale jongerenreis georganiseerd.  
 

Diaconaat is een onmisbaar onderdeel van gemeentezijn. De diaconie werkt hard aan het 
bewust maken van de gemeente van nood dichtbij en ver weg.  
Ze beschikt over een ruim netwerk, waardoor het mogelijk wordt personen te verwijzen 
naar mensen of instanties die hulp verlenen. In individuele gevallen verleent de diaconie 
hand- en spandiensten en financiële hulp. 

Als Regenboogkerk willen we middenin de buurt aanwezig zijn, zichtbaar en betekenisvol 
voor onze buurtgenoten om ons heen.  Er is een commissie gastvrijheid actief die nieuwe 
initiatieven organiseert. Zo is er afgelopen jaar een diaconale markt op het kerkplein 
gehouden, waarbij ook alle buren waren uitgenodigd. De response hierop was groot!  
Elke dinsdagmorgen is de kerk geopend voor een koffie inloop voor gemeenteleden en 
buurtgenoten. Op zaterdagmorgen is er ‘Open kerk’ en kan er geluisterd worden naar 
rustige muziek, een kaarsje worden gebrand of een gebedsintentie worden achtergelaten. 
De gebedsintenties worden op zondag in de eredienst meegenomen in de voorbeden. 
 
Onze wijkgemeente is onderdeel van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH).  
De PgH bestaat uit zes geloofsgemeenschappen die verbonden zijn aan de PKN. 
Omdat we als wijkgemeente onderdeel zijn van de PgH zijn we samen met de vijf andere 
geloofsgemeenschappen op pad om het beleidsplan ‘Gedeeld vertrouwen, gedeeld 
verlangen’ gestalte te geven. Dit willen we doen met grote betrokkenheid van de 
gemeenteleden.  
Afgelopen jaar hebben alle wijkgemeenten input gegeven over de in het beleidsplan 
genoemde zes beleidsthema’s en is de beleidswerkgroep PgH 2025 gestart deze input om 
te zetten in concrete acties. Van daaruit worden een aantal scenario’s geschetst over hoe 
we in 2025 kerk willen zijn in Hilversum. 
Het beleidsplan ‘Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen’ is te vinden via 
https://www.pknhilversum.nl/beleidsplan-pgh/ 
 


