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Om een afgewogen advies te kunnen geven over het gebruik van de (kerk)gebouwen. heeft
de heer G.J. Kolkman van het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG) afgelopen zomer in zijn
plan van aanpak geadviseerd vier onderdelen (behoefte van de wijken, visie AK, visie CvK
en gebouwenanalyse KKG) te bekijken en daarna via een stappenplan keuzes te maken. Zie
het eerder uitgereikte en besproken ‘Plan van aanpak’, juni 2015.
Belangrijk en dragend moet zijn wat de visie van de AK is. Die uitgangspunten bepalen
immers de koers die we als PG in Bussum willen varen. Vandaar dat is afgesproken dat de
AK haar missie/visie uit 2011 nog eens onder de loep neemt. Over die update van het beleid
heeft het Moderamen enkele keren gesproken en hieronder komt zij met een discussiestuk
voor een nadere uitwerking voor de komende jaren.
Vanuit de huidige Missie/Visie (zie bijlage bl.4) is het onderstaande geformuleerd.
Huidige missie/visie
Het Moderamen is van mening dat de huidige Missie/Visie (zie Bijlage nog steeds goed
aangeeft waar wij voor willen staan en dus kan de Missie dezelfde blijven.
Alleen het woord “prominent” (punt b) is vervangen door het minder blasé klinkende
“herkenbaar”.
Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan
waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn.
Omdat een missie over zaken gaat die jaren hebben gekost om op te bouwen wordt
een missie zelden veranderd.
Vanuit het rapport MDDSDD (mei 2013) is gekozen voor een houding van “Lef tonen”, dwz.
investeren in de toekomst (in geloof en financieel) en achter die keuze staan wij nog steeds.
Op diverse terreinen is deze missie de afgelopen jaren in beleid omgezet en vertaald naar de
praktijk, b.v. vanuit het vermogen investeren in nieuwe activiteiten als jeugdwerker en
Pionier, werken aan geloofsontwikkeling, financieel gezond maken van de PG Bussum.

Uitdagingen
Ook de onder het kopje Uitdagingen beschreven zaken gelden nog steeds. We denken dat
een divers geloofsaanbod met een omvang waarin men elkaar kent, aantrekkelijk is voor
binnen- en buitenstaanders, maar dat dit Bussumbrede samenwerking niet in de weg mag
staan.
Om de PG Bussum financieel en bestuurlijk gezond te maken en in de toekomst zo te
houden, zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen.
Als uitkomst van het rapport MDDSDD is o.a. besloten dat de kosters/beheerders t.z.t. zullen
worden vervangen door vrijwilligers, naar verwachting aangestuurd door een enkele koster in
vaste dienst. Ervaringen in andere gemeenten steunen ons in die gedachte.
Het hierna bij Visie genoemde Investeren in pastorale aandacht moet niet wachten tot er
financiën vrij komen als de huidige kosters met pensioen gaan. Het CvK moet in haar
bijdrage o.a. bekijken, of het mogelijk is eerder dan de te verwachten pensioendatum, een
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regeling te treffen, waarbij voor alle betrokkenen een win-win-situatie kan ontstaan.
N.B. Het dienstverband van de koster van de Spieghelkerk zal eind 2016 aflopen.
Werken aan diaconale activiteiten
De diaconie is een belangrijke activiteit van de PG Bussum en dit gezicht van de kerk moet
duidelijk zichtbaar zijn. Voor de buitenwacht moet mede hierdoor herkenbaar zijn dat de PG
Bussum meer inhoudt dan de zondagse diensten.
De PG Bussum werkt op diverse gebieden in de maatschappij en wordt daarop
aangesproken. Projecten/schuldhulp/zorg/ouderen/verzorgingshuizen/vluchtelingen/…
Overleg met de Diaconie is nodig om de verdeling van de ondersteuning van
bovengenoemde - en mogelijke nieuwe taken voor onze gemeente - in deze snel
veranderende maatschappij - helder te krijgen.
Gebruik gebouwen optimaliseren
De kerkgebouwen zijn er in de eerste plaats voor de wijken/gemeente(leden) en haar
activiteiten.
Met de optimalisatie van het gebruik van de ruimten in de diverse kerkgebouwen is al een
begin gemaakt en dat moet aandachtspunt blijven.
De wijken Oost en Centrum zijn bezig met een eenwordingsproces en duidelijk moet worden
wat de mogelijkheden zijn voor hun gebruik van gebouwen.
Het onderzoek van KKG en dat van het Cvk moeten leiden tot een financiële onderbouwing
van de keuze voor het gebruik van de gebouwen.
Helderder moet worden wat het begrip solidariteit, o.a. financiële, in de PG Bussum en
eigen verantwoordelijkheid van de wijken inhoudt.

Missie/Visie
Zie bijlage Missie/Visie punt a) en c)
Investeren in pastorale aandacht
Geloof, in brede en diverse zin, is de basis van ons bestaan als christelijke gemeente. In een
seculierere wereld met al haar vragen is ondersteuning, versterking en verdieping van ons
geloof broodnodig. Als wij ons willen laten leiden, inspireren en in beweging laten zetten door
het Woord van de levende God is pastorale zorg voor mensen door theologisch geschoolde
voorgangers onontbeerlijk.
Pastorale zorg blijft een kerntaak van de PG Bussum. Reële kansen en mogelijkheden, ook
op missionair gebied, kunnen op maat worden gestimuleerd met gerichte investeringen. De
inzet van middelen wordt periodiek geëvalueerd en afgestemd op de behoeften.
De geestelijke verzorging van ouderen in de verzorgingshuizen vereist door alle
maatschappelijke ontwikkelingen aandacht. Met de omliggende kerkelijke gemeenten en
diaconieën dient hierover overleg te komen.
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Zie bijlage Missie/Visie punt b)
Herkenbaar zijn
Dit krijgt al gestalte – naast de reguliere kerkdiensten en activiteiten in de wijkgemeenten en
het werk van de Diaconie– in diverse activiteiten, b.v. Kerstviering, TOP 2000 dienst,
Bussum Cultureel, Cantatediensten, Spieghelavonden..
Dit beleid moet worden voortgezet. Van belang hierbij is dat we in deze tijd passende en
aansprekende kwaliteit leveren; in dienstverlening, affiches, e.d.. Hetzelfde geldt voor het
investeren in communicatiemiddelen zoals de website, Onderweg en nieuwsbrieven.
In de huidige tijd wordt de kerk vaak niet meer relevant gevonden en soms letterlijk naar de
rand van de maatschappij verbannen. Het Moderamen is van mening dat de PG Bussum in
Bussum herkenbaar en zichtbaar moet blijven, het liefst – zoals in het huidige beleid is
geformuleerd – op drie locaties in Bussum. Meer daarover zal binnenkort mogelijk worden
aangereikt in het KKG-rapport en in de bijdrage door het CvK
Zie bijlage Missie/Visie punt d)
- blijven werken aan variatie in aanbod van geloofsbeleving (‘veelkleurigheid’), ook qua tijd
en moment in de week, in de verschillende wijkgemeenten;
- wijkgemeente Sion moet de gelegenheid krijgen het eigen gemeente-zijn bij de erediensten
ongestoord te kunnen beleven en nieuwe activiteiten te verwezenlijken
- contacten met PG Naarden en Evangelisch-Lutherse gemeente onderhouden.
Zie bijlage Missie/Visie punt e)
Helderder moet worden wat het begrip samenwerking en solidariteit, o.a. financiële, in de
PG Bussum in combinatie met de eigenheid en eigen verantwoordelijkheid van de wijken
inhoudt
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Bijlage:
Bestaande Missie/Visie
De Protestantse Gemeente te Bussum
1. laat zich leiden, inspireren en in beweging zetten door het Woord van de levende God
2. weet zich van daar uit in woord en daad betrokken op de samenleving, nabij en ver
weg
3. wil met het oog daarop een gastvrije gemeente zijn waar leden van alle leeftijden zich
gekend mogen weten
4. krijgt allereerst gestalte in het werk van de wijkgemeenten, die in betrokkenheid op
elkaar uit zijn op samenwerking
Uitdagingen
De kerkelijke teruggang in Nederland raakt ook de Protestantse Gemeente van Bussum.
Desondanks vormen de wijkgemeenten levendige gemeenschappen.
Hoewel zij hun eigen identiteit hebben en veel eigen activiteiten, streven zij naar
samenwerking waar dat mogelijk is.
Gemeenschappelijk wordt er gewerkt aan diaconale en missionaire activiteiten.
Ook wordt er gewerkt aan het financieel en bestuurlijk gezond maken en houden van de
gemeente.
Visie
In de komende jaren ligt de nadruk op:
a) het verdiepen van het geloofsleven en het onderling geloofsgesprek
b) het herkenbaar aanwezig zijn in dorp en samenleving
c) het vasthouden van jongeren in de gemeente zonder de zorg voor ouderen te
veronachtzamen
d) het durven zoeken naar nieuwe wegen in het kerkenwerk, in verbondenheid met de
traditie
e) meer samenwerken van de wijkgemeenten met het oog op de gemeenschappelijke
opdracht van de gemeente in de wereld.

