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Protestantse gemeente De Bilt 

wijkgemeente Oosterlichtkerk 

Feiten en omstandigheden 

De kerkelijke wijkgemeente omvat ‘burgerlijk’ De Bilt, zuidelijk Bilthoven en Groenekan en is daaruit 

ook voortgekomen. Nog maar onlangs zijn twee wijkgemeenten samengevoegd tot deze ene en is er 

één opgeheven; ook is er een kerkgebouw verkocht. En naast deze wijkgemeente kent De Bilt die van 

de Dorpskerk. Beide wijkgemeenten hebben één College van Diakenen en één van Kerkrentmeesters 

als ook één Algemene Kerkenraad. De website van de Protestantse gemeente zegt hierover meer. De 

wijk kent ruim 1200 leden, waarvan bijna de helft belijdend is, verdeeld over ruim 900 adressen, die 

meestal met zo’n 150 personen de zondagse dienst bezoeken. We zien het als onze opdracht, liever 

gezegd uitdaging, om missionair te zijn, met hart voor allen, gastvrij voor zinzoekers, zorgzaam over 

onze grenzen heen, met een breed en inspirerend aanbod, waarin de verschillen die hier mogen zijn 

elkaar verrijken en aanvullen, in gedeelde roeping en samenwerking. Verscheidenheid is een zegen! 

Er kan veel en we doen veel 

We willen aansluiten bij die fundamentele waarden: ‘open’ en ‘gastvrij’, ‘zorgzaam’ en ‘inspirerend’. 

Zo worden hier ook andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw gezegend. Wie 

gedoopt is, telt in alles mee, ook als er geen belijdenis op volgde. We werken aan verbinding tussen 

kerk, buurt en samenleving, geloof en leven, verstand en gevoel, jong en oud, de zondag en de week, 

vanuit een huis dat nu letterlijk verbouwd wordt: licht, flexibel en intiem. We hebben koor met soms 

orkest, crèche en Kindermoment, Kleuterkerk en Taizéviering, het maandelijkse Tienermoment voor 

de jeugd vanaf 12 jaar, Soup-and-soul, Top-2000-viering en waar mogelijk oecumene. We tellen ook 

diverse kringen en gespreksgroepen; wandelingen met poëzie; betrokkenheid bij plaatselijk hospice, 

vluchtelingenwerk, Wereldwinkel en Voedselbank. Ook thema’s rondom het milieu, fairtrade, klimaat 

en landschap hebben volop aandacht en brengen ons in de benen voor een duurzame, Groene Kerk.  

Verlangen naar nieuwe m/v 

Om dit en meer allemaal mogelijk te blijven maken, om nieuwe initiatieven te nemen, verandering als 

het moet, om dienst en daad bij het woord te helpen voegen, zoeken we een predikant (m/v) die ons 

kan versterken. Naast ds. Evert van Leersum met zijn 0,7 weektaak, is er voor deze wijkgemeente een 

vacature van 0,7 fte voor onbepaalde tijd. Bij alle eigenschappen waarnaar wij verlangen, springen er 

drie uit: speels, optimistisch en meeslepend. Speels in inspiratie, met lef en lichte toets, uitnodigend 

en inclusief, altijd op zoek naar verbinding. Optimistisch, want in de kerk waar niet alles lukt, kan het 

toch leuk zijn, we gaan ergens voor met een drive, niet stuk te krijgen. Meeslepend door zaken aan- en 

op te pakken, door mensen in- en mee te nemen, door muziek, liturgie en het dagelijks werk aan elkaar 

te verbinden. Wat wij te bieden hebben is dit verlangen, een actieve kerkenraad en pastorale groep, 

en een mooie pastorie. We hopen dat onze nieuwe predikant in De Bilt/Bilthoven wil komen wonen.  
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