
Profielschets gemeente Huizen  
 

Burgerlijke dorpsgemeente 

Huizen, de haven van ’t Gooi, kent een rijke en lange bestaansgeschiedenis. Van boeren- via 

vissersdorp naar een bedrijvige gemeente met verschillende industriële activiteiten tot een plaats 

voor aantrekkelijk toeristische mogelijkheden. 

Een dorpskern met een levendige zaterdagse markt, aantal winkelcentra, horeca en 

uitgaansgelegenheden. De haven van ‘t Gooi heeft een recreatieve jachthaven evenals een strand 

met gezellige boulevard. In Huizen is een brede verscheidenheid van sportverenigingen. 

Huizen ligt zeer centraal ten opzichte van omringende gemeenten en heeft uitstekende plaatselijke 

en regionale verbindingen met het openbaar vervoer. Hilversum krijgt binnenkort een splinternieuw 

ziekenhuis Ter Gooi Medisch Centrum. Binnen ons eigen dorp kennen we verschillende 

gezondheidscentra. Huizen heeft een eigen Hospice geïnitieerd door Hervormd Huizen en de 

Protestantse gemeente Huizen. Maximaal vier gasten worden er liefdevol verzorgd door 

professionals en vrijwilligers. 

Huizen is een gastvrij dorp met een open karakter, omgeven door bos, hei, polders en water. 

Huizen heeft een relatief jonge populatie. 

 

Onderwijs 

De gemeente Huizen en omgeving kent een ruime keuze in onderwijsinstellingen van het primair- 

basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. 

Religie 

De inwoners van Huizen waren overwegend van protestantse gezindte. Tegenwoordig is een ruime 

meerderheid (6 op de 10) niet christelijk. In Huizen is 14% van de inwoners lid van de PKN 

(Protestantse Kerk in Nederland) en 5% van de Protestantse Gemeente Huizen. Daarnaast zijn er 

verschillende andere geloofsgemeenschappen. Er zijn diverse interkerkelijke en interreligieuze 

samenwerkingsverbanden. 

 

 

 

 

 

https://www.huizen.nl/overzicht-sportaanbieders-in-huizen
https://www.tergooi.nl/tergooi-wordt-tergooi-mc
https://allecijfers.nl/basisscholen-overzicht/huizen


 

 

Profielschets Protestantse gemeente Huizen  
De Protestantse Gemeente Huizen (PGH) bestaat al sinds 2008 en bestaat uit de wijkgemeenten 
Kruiskerk, Oosterlicht en de Goede Herder. De PGH heeft een breed kerkelijk spectrum. 
 
Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en een afnemend ledental is de noodzaak 
om samen verder te gaan, ook vanuit financieel oogpunt, versterkt. Gemeenteleden van de PGH 
hebben zich in 2019 in meerderheid uitgesproken: ‘Mensen boven stenen’.  
Dit heeft geleid tot het besluit van de Algemene Kerkenraad om twee van de drie kerkgebouwen per 
1 juli 2023 te sluiten en gezamenlijk te gaan kerken in de Oosterlichtkerk.  
 
Nieuwe wijkgemeente de Goede Herder en Oosterlicht 
Vanuit de drie kerkelijke wijkgemeenten zal eerst een nieuwe wijkgemeente gevormd worden door 
de Goede Herder en Oosterlicht. Wij willen vervlechten, opbouwen en samen enthousiast op weg 
gaan om toekomstbestendig kerk te zijn.  
Het aantal leden ligt rond de 1800 en er zijn op dit moment 2 kerkelijk werkers (samen ca. 1 fte).  
 
Wij staan voor veelkleurigheid, gastvrijheid en ontmoeting, gericht op God.  
Een grote groep actieve vrijwilligers zet zich enthousiast in op diverse vlakken binnen en buiten de 
kerkelijke gemeente, zoals kliederkerk, zondag op de hei, maandelijks eten in de Herberg, kunst in de 
kerk, Hospice, Voedselbank en Schuldhulpmaatjes.    
Er zijn muzikanten van hoog niveau en voor elk wat wils, van vespers tot Top2000 diensten.  
We maken gebruik van digitale communicatiemiddelen. 
 
We zijn een gemeente die gestimuleerd en bezield wil worden in geloven, denken en doen om van 
betekenis te kunnen zijn voor elkaar en onze naasten. 
 
De leeftijdsopbouw binnen de nieuw te vormen wijkgemeente vanuit de Goede Herder en de 
Oosterlicht is redelijk vergelijkbaar met die van de burgerlijke gemeente. 

 

Link naar websites: 

Gemeente Huizen 

Kerken in Huizen 

Toekomst Protestantse Gemeente Huizen 
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https://www.huizen.nl/geschiedenis-van-huizen
http://www.vriendenvanhetoudedorphuizen.nl/oude-dorp/kerken
https://www.protestantshuizen.nl/toekomst

