
Samenvattend advies van De Morgenster voor PgH2024    maart 2023 

 

1. De gemeente rond De Morgenster adviseert om de indeling in drie geloofsgemeenschappen 

als uitgangspunt te nemen, waarbij de gemeenschappen van Bethlehemkerk, Regenboogkerk 

en Morgenster samen één geloofsgemeenschap gaan vormen. 

2. De Morgenster adviseert te kiezen voor voorstel 2A, genoemd in het document Perspectief 

op de toekomst. Iedere geloofsgemeenschap heeft een thuiskerk. Voor de reformatorisch-

confessionele geloofsgemeenschap is dat de Grote Kerk. De oecumenisch breed-protestantse 

en eigentijds protestants-evangelicale geloofsgemeenschappen hebben ieder ook één eigen 

thuiskerk. De drie gebouwen kunnen wel door de drie geloofsgemeenschappen gebruikt 

worden, met name voor nieuwe initiatieven, experimenten en gemeenschappelijke 

activiteiten.  

3. De Morgenster stelt dat de Protestantse gemeente Hilversum in de nabije toekomst dus met 

drie gebouwen in Hilversum aanwezig is. Het gebouw van de Grote Kerk is van deze drie de 

dorpskerk/stadskerk: dit is een markant gebouw en heeft een centrale plek in Hilversum. Het 

gebouw wordt herkend als kerk en is laagdrempelig en uitnodigend voor iedereen. 

4. Voor wat betreft de keuze voor de twee gebouwen van de Protestantse gemeente Hilversum, 

naast het gebouw van de Grote Kerk, acht De Morgenster een geografische spreiding over 

Hilversum van groot belang, met aandacht voor een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid 

in Hilversum.  

5. De Morgenster is voorstander van centrale aansturing door de Algemene kerkenraad, met 

vertegenwoordiging van de drie gemeenschappen, omdat er veel centraal afgestemd en 

geregeld moet worden. Onder deze Algemene kerkenraad vallen de drie lichte dagelijkse 

besturen van de drie geloofsgemeenschappen. 

6. De Morgenster adviseert de keuze voor de twee thuiskerken van de oecumenisch breed-

protestantse en de eigentijds protestants-evangelicale gemeenschap te maken na het besluit 

over PgH2024 in juni, op basis van nader onderzoek.  

7. De Morgenster stelt dat aanpassing van de drie gebouwen aan het nieuwe gebruik 

bespreekbaar is. Advies is om dit tot onderdeel te maken van de uitwerking van de transitie.  

8. De Morgenster adviseert om gezamenlijk te zoeken naar een goede en slimme manier om de 

niet-gekozen gebouwen rendabel te herbestemmen. Liever kansen benutten dan verkopen. 

9. De Morgenster stelt voor het idee vast te houden van een nieuwe start voor iedereen, ook al 

kiezen we niet voor voorstel 1. Communicatie (intern en extern) is hierbij cruciaal. 

10. De Morgenster onderstreept de extra zorg en aandacht voor de mensen die zich tijdelijk 

ontheemd voelen. De Morgenster stelt voor een plan uit te werken waardoor iedereen zich 

snel thuis voelt. 

 

 

 


