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Visie en missie 

Als gemeente van Christus willen we in deze samenleving zichtbaar en wervend, missionair 

 aanwezig zijn. Met hart voor allen, zeker ook kinderen; gastvrij voor zinzoekers; zorgzaam 

 over onze grenzen heen; met een breed en inspirerend aanbod van activiteiten. De verschillen 

die er in ons midden en tussen de bestaande wijkgemeenten in geloven en beleven zijn, 

hoeven daarbij niet te verdwijnen, integendeel, we ervaren ze als verrijkend en aanvullend. 

Levend uit dezelfde bron willen we daarover in gesprek blijven, elkaar ontmoeten, van elkaar 

leren, met elkaar samenwerken. Dat zien we als onze gedeelde roeping, onze bijdrage aan 

verbinding en vertrouwen in de gemeente. 

 

Vier beelden van kerk-zijn 

Uit deze visie komen vier beelden of modellen van kerk-zijn naar voren. Te weten 

• Gemeente met hart voor kinderen/jongeren 

• Gastvrije gemeente voor zinzoekers (kloostermodel) 

• Zorgzame gemeente over grenzen heen (pastoraal en diaconaal) 

• Gemeente met cultureel en intellectueel aanbod 

Deze modellen bieden geen blauwdruk, maar geven een richting aan. Dit is het profiel wat 

we voor ogen hebben, wanneer we nieuwe activiteiten opstarten maar ook wanneer we 

oude vertrouwde werkzaamheden bestendigen. 

Daar bij heeft geen van deze modellen het alleenrecht; steeds zoeken we naar een mix van 

activiteiten om recht te doen aan de verscheidenheid van geloven en beleven. Die diversiteit 

bestaat niet alleen tussen de beide wijkgemeentes, maar ook binnen elk van de 

wijkgemeente zelf. 

 

Wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad 

De concrete uitwerking van gemeente-zijn is toevertrouwd aan de wijkkerkenraden. Dus ook 

de wijze waarop de vier modellen gestalte krijgen in de beleidsvoornemens en jaarplannen 

van de afzonderlijke wijkkerkenraden. 

De algemene kerkenraad draagt zorg voor de samenhang van de verschillende thema’s en 

houdt in het oog dat er geen lacunes vallen (of stelt het algemene beleid bij, wanneer mocht 

blijken dat één van de modellen niet meer accuraat is in onze omstandigheden). Ook is de 

algemene kerkenraad verantwoordelijk voor de oecumenische contacten, de samenwerking 

met andere kerken en voor alle zaken die het geheel van protestants De Bilt aangaan 

 

Aanvullend en verrijkend 

De beide wijkgemeentes hebben hun eigen achtergrond en geschiedenis en dat wordt ook 

zichtbaar in de wijze waarop de eredienst en het gemeenteleven gestalte krijgen. 

Tegelijkertijd weten we ons deel van de protestantse gemeente De Bilt, we zoeken de 

samenwerking waar dat maar mogelijk is. De diversiteit van geloven tussen maar ook binnen 



de wijkgemeentes afzonderlijk, zien we als aanvullend en verrijkend. Het geloofsgesprek en 

de onderlinge ontmoeting is wezenlijk voor wie wij als kerk in De Bilt willen zijn. 

 

Beleidsvoornemens 

Heel concreet willen we in de komende periode de samenwerking versterken en uitbouwen 

Bijvoorbeeld waar het gaat om de gezamenlijke diaconale dienst en activiteiten. Maar ook in 

de kleuterkerk, het kinderkerstfeest en de missionaire presentie.  

De algemene kerkenraad laat veel verantwoordelijkheid bij de wijken om eigen accenten te 

leggen, maar waakt er eveneens voor dat dingen dubbel gedaan worden. Zo zal bij nieuwe 

initiatieven ook altijd de vraag gesteld moeten worden of we dit ook samen op kunnen zetten. 

De Algemene Kerkenraad beschouwt dit stuk dan ook als een ‘groeidocument’.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 30 oktober 2018. 

 

 

 


