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.
In 2015 en 2016 is uitwerking gegeven aan de afspraken uit het rapport Meer dan de som
der delen
*Er is een JOP-er aangesteld om het jeugdwerk weer op te zetten
*Er is een pionier aangetrokken om aan de rand van de kerk en daarbuiten te werken. Met
de groep Livingstones heeft hij diverse activiteiten ontwikkeld.
*Ook in de wijk gemeente Sion is een vergelijkbare actie aan de gang.
*In wijk Centrum is een parttime dominee aangetrokken.
*De wijkkerkenraden van Oost en Centrum zijn samengegaan, er wordt regelmatig samen
gekerkt en ook diverse werkgroepen overleggen nu met elkaar.
*De met het rapport Meer dan de som der delen opgestarte discussie over de toekomst van
de PG Bussum, over wijkindeling, gebouwen, kerkzijn in Bussum heeft in augustus 2016
geleid tot een voorgenomen besluit. Daarover zal in de PG Bussum nog uitgebreid over
worden gediscussieerd. Medio 2017 moet een definitief besluit worden genomen.
*Er is extra aandacht gegeven aan de actie Kerkbalans.
*De diaconie heeft met diverse projecten handen en voeten gegeven aan de zorg voor de
wereld om ons heen. Zij geeft elke twee maanden een overzicht van haar activiteiten.

