De afgelopen weken is overleg geweest tussen wijkkerkenraad en moderamen van de
algemene kerkenraad (AK) om tot een afronding over het voorgenomen besluit van vorig
jaar augustus te komen. Er bestond bij alle betrokkenen de behoefte om na de
bestuurlijk turbulente periode voor duidelijkheid en rust te zorgen. Vanzelfsprekend zijn
er compromissen gesloten, maar de eenstemmigheid waarmee de AK afgelopen
donderdagavond gekozen heeft en de opbouwende sfeer waarin de discussie is
verlopen, hebben laten zien dat we toch wel in staat zijn met verschillend meningen
samen de toekomst in te gaan.
Het volgende is besloten. Kopieën van deze tekst liggen bij de uitgang.
1. De AK heeft eenstemmig besloten dat de twee wijkgemeenten Oost en Centrum per 1
januari 2018 worden samengevoegd tot één wijk Oost-Centrum.
Om dat proces van samenvoegen pastoraal te begeleiden zal ds. Wielie Elhorst een
parttime aanstelling krijgen.
2. De wijkgemeente gaat vanaf 1 januari 2018 de komende vier jaar voor haar
kerkdiensten gebruik maken van de Verlosserkerk. Na vier jaar wordt door de AK met de
wijkgemeente Oost-Centrum een evaluatiemoment gehouden. Hoofdpunt van die
evaluatie is of de wijkgemeente in de Verlosserkerk blijft of zijn intrek neemt in de
Wilhelminakerk zoals die op dat moment is ingericht.
3. Voor de Wilhelminakerk wordt een exploitant gezocht om de kosten zeer aanzienlijk
terug te brengen. Eén van de voorwaarden die aan de toekomstige exploitant wordt
gesteld, is dat de PG Bussum daar herkenbaar aanwezig wil blijven en dat er voldoende
ruimte en gelegenheid is voor Bussumbrede activiteiten, zoals voor speciale diensten en
voor een kerkennacht met Songs & Silence.
4. De Ak heeft uitgesproken dat het de voorkeur heeft dat de exploitatie van de
Wilhelminakerk aan de stichting i.o. ‘Wilhelmina’ wordt gegund, mits de haalbaarheid en
redelijkheid van haar businessplan door het CvK en een externe organisatie zijn
vastgesteld.
5. Voor de toekomst zullen er nieuwe, andere vormen van kerkzijn dienen te worden
ontwikkeld. Daartoe zullen in de Wilhelminakerk nieuwe spirituele, culturele en
maatschappelijke activiteiten worden opgezet, zo veel mogelijk in samenwerking met de
pioniersplek Living Stones.
Hiertoe wordt voor vier jaar de projectgroep Vitalisatie in het leven geroepen. Ds. Elhorst
krijgt hiervan de leiding, naast zijn eerder genoemde parttime aanstelling als
wijkpredikant.
Wij zijn blij dat ds. Elhorst al heeft toegezegd zich voor de nieuwe wijk en voor het
project in te willen zetten.
De wijkkerkenraad en de AK hopen dat hiermee de door velen gewenste duidelijkheid is
geschapen en dat er nieuwe positieve energie vrijkomt om met elkaar levende stenen
van de gemeente van Christus te zijn, die een actieve en attractieve
geloofsgemeenschap in Bussum vormen.
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