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Bethlehemkerk
Sinds een paar maanden is het nieuwe stilte-
centrum in de Bethlehemkerk klaar. Niet 
alleen op zondag, maar ook op dinsdag en 
donderdag is iedereen uit de buurt welkom 
voor het aansteken van een kaarsje, voor 
een moment van rust, een goed gesprek of 
een kop koffie.

Diependaalse kerk / Vitamine G
Hoe volg je Jezus in je dagelijkse leven? 
Onderlinge verbondenheid en gastvrijheid 
zijn belangrijke onderdelen van Vitamine G, 
op zondag en doordeweeks. Na afloop van 
de Vitamine G-diensten in de Diependaalse 
kerk wordt er daarom samen gegeten.

“Mijn kerk verbindt me met de 
mensen uit de buurt”

“Mijn kerk verbindt me met andere 
christenen en met mensen die 
aansluiting zoeken”

MARIA
KRUITHOF

JOHAN
STAVAST



Samen zingen verbindt. Aan de Kerkbrink, 
waar de Grote Kerk staat, komen al meer dan 
zeshonderd jaar Hilversumse gelovigen van 
diverse leeftijden bij elkaar om God te eren. 
In de kerkdiensten worden daarom psalmen 
en liederen uit verschillende tijden en tradi-
ties gezongen.

Grote Kerk

De Morgenster
Soms komen er mensen op je pad die om 
wat voor reden dan ook hun huis niet meer 
op orde kunnen houden. De Morgenster 
organiseert hiervoor ‘Veranderdagen’. Een 
groep vrijwilligers uit de kerk pakt dan het 
achterstallige werk op zoals schoonmaken, 
opruimen, klussen of verhuizen. Dit zijn 
dagen met een plus, waarop met vereende 
krachten en veel plezier iemands leven 
weer op de rit geholpen wordt.

“Mijn kerk verbindt me met hen die 
wat extra hulp kunnen gebruiken”

“Mijn kerk verbindt me met de 
generaties voor en na ons”

JOKE
VERRIJ

  HERMAN
HAMMING



DE MORGENSTER
Seinstraat 2

GROTE KERK
Kerkbrink 4

BETHLEHEMKERK
Loosdrechtseweg 263

REGENBOOGKERK
Nassaulaan 22

DIEPENDAALSE KERK
Diependaalselaan 138
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Regenboogkerk
Gemeenteleden van de Regenboogkerk gaan 
met enige regelmaat samen op reis. Zo ook 
naar het Midden-Oosten. Door ontmoetingen 
met christenen, joden en moslims groeide 
het begrip hoe mensen er hun geloof bele-
ven. De band met de Syrische gids en moslim 
Adnan Al Hamwi bleef bestaan. Vluch tend 
voor het oorlogsgeweld vond hij met zijn 
gezin een warm welkom in Hilversum. Zij zijn 
regelmatig te gast in de Regenboogkerk.
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“Mijn kerk verbindt me met  
gelovigen in een bredere context”

LIA VAN
DER GEEST



De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de 
wereld waarin wij leven. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, 
is het de kerk die verbindt. We houden elkaar vast in geloof en verbinden 
ons met mensen die steun nodig hebben. Momenteel denken we na over 
de toekomst van onze kerk in 2025. Nu al willen wij de mogelijkheden 
scheppen dat onze kinderen en kleinkinderen en allen die op zoek gaan 
naar verbinding, ook dan een kerk in Hilversum vinden waar zij terecht 
kunnen. 

De plaatselijke kerk is voor haar voortbestaan financieel grotendeels 
afhankelijk van de giften van gemeenteleden. Hoewel de kosten elk jaar 
dalen, verwachten we ook in 2017 nog een tekort van € 67.000. 
Zie www.protestantshilversum.nl. 

Welke financiële bijdrage kunt u leveren aan de Protestantse gemeente te 
Hilversum? Neem even de tijd om dit zorgvuldig af te wegen. Bedenk wat 
het lidmaatschap van een sportvereniging of koor kost… Gelukkig dragen 
veel gemeenteleden een veelvoud van dit bedrag bij aan de kerk. Zo hou-
den we samen onze kerk financieel levensvatbaar.

Bij deze flyer ontvangt u een toezeggingsformulier voor de Actie Kerk-
balans 2017. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Wilt u uw bijdrage over-
maken per automatische incasso? Graag! Betaling op 
een andere manier is ook mogelijk. De kosten van 
verwerking zijn dan echter hoger.
 
Bank/IBAN NL42 FVLB 0699 7424 20  
t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum.
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Deze flyer is een uitgave van de Protestantse gemeente te Hilversum.

Fotografie Mannes van der Burg

Vormgeving Jan Johan ter Poorten (Aperta)

Eindredactie Miranda Hoff, kerkbalans@protestantshilversum.nl

Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad (AK) en het College van Kerkrent-

meesters (CvK) Richard Hoff (voorzitter AK), Jan van der Linden (voorzitter CvK)

Uw bijdrage aan Actie 
Kerkbalans is een gift 
voor de plaatselijke kerk.

Een vitale en financieel gezonde kerk 
zorgt voor verbinding met de maat-
schappij, elkaar en met God. Helpt u mee om dit in Hilversum 

nu en ook op langere termijn 
mogelijk te maken?



Protestantse gemeente te Hilversum (PgH)
Website www.protestantshilversum.nl
Bank/IBAN  NL42 FVLB 0699 7424 20

Kerkelijk bureau
Adres  Loosdrechtseweg 263a, 1215 JV Hilversum
Telefoon 035 623 40 00
E-mail bureau@protestantshilversum.nl

Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk
Adres  Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum
Telefoon 035 624 50 47
E-mail regenboogkerk@protestantshilversum.nl 
Website www.regenboogkerkhilversum.nl

Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk
Adres  Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
Telefoon 035 624 60 45
E-mail bethlehemkerk@protestantshilversum.nl
Website www.bethlehemkerk.nl

Protestantse wijkgemeente rond De Morgenster
Adres  Seinstraat 2, 1223 DA Hilversum
Telefoon 035 685 84 42
E-mail morgenster@protestantshilversum.nl
Website www.morgensterhilversum.nl

Hervormde wijkgemeente Centrum
Adres  Kerkbrink 4 / Postbus 2191, 1200 CD Hilversum
Telefoon 035 624 30 21
E-mail grotekerk@protestantshilversum.nl
Website www.grotekerkhilversum.nl

Hervormde wijkgemeente Diependaal en Vitamine G
Adres  Diependaalselaan 138, 1214 KE Hilversum
Telefoon 035 624 61 82
E-mail diependaalsekerk@protestantshilversum.nl
Website www.diependaalsekerk.nl
 www.vitamineg.net

http://www.pknhilversum.nl
http://www.regenboogkerkhilversum.nl
http://www.bethlehemkerk.nl
http://www.morgenster.info
http://www.grotekerkhilversum.nl
http://www.diependaalsekerk.nl

