Protestantse Gemeente te BUSSUM .

Kerkelijk bureau: H.A. Lorentzweg 59, 1402CC Bussum.
Verspreiding Bussum Onderweg veranderd.
Bussum, april 2018
Bezorging Bussum Onderweg april
Wie vergeten is zich aan te melden voor toezending van Bussum Onderweg kan dat
alsnog doen bij het kerkelijk bureau: Tel. nr. 035-6918852 ( ma t/m do van 10.00 uur tot
12.30 uur ).
Bij de editie van Bussum Onderweg van maart was een brief toegevoegd over een wijziging
in de bezorging van Bussum Onderweg. Het College van Kerkrentmeesters heeft dat op
verzoek van de Algemene Kerkenraad gedaan.
Bij de begrotingsbespreking voor 2018 was namelijk afgesproken om de kosten van diverse
activiteiten waar mogelijk te beperken en dat gold ook voor Bussum Onderweg. De kosten
van Bussum Onderweg bestaan voornamelijk uit de drukkosten enerzijds en portokosten
anderzijds. De AK had kenbaar gemaakt het belangrijk te vinden dat het blad inhoudelijk
voldoende informatief zou blijven over alle activiteiten in de PG Bussum en ook dat het in
kleur zou blijven verschijnen.
Met deze wetenschap is een poging om op de portokosten te besparen de logische stap. Dit
idee werd ondersteund door de gedachte dat een per mail opgestuurde digitale versie in
deze tijd toch zou moeten voldoen. Bovendien bereikte ons het bericht dat niet ieder
gemeentelid Bussum Onderweg leest.
Door een deel van de geadresseerden voortaan per e-mail te bereiken, worden
verzendkosten bespaard. Daarom is iedereen gevraagd een keuze kenbaar te maken ten
aanzien van de vorm waarin hij/zij Bussum Onderweg wil ontvangen. Intussen blijkt dat voor
ongeveer honderd gemeenteleden de digitale versie prima voldoet. Dat betekent op een
totaal van 1050 adressen een duidelijke vermindering van druk- en verzendkosten.
Bij de mensen die gekozen hebben voor de papieren versie rekenen we erop dat de
waardering voor die papieren versie tot uiting komt in een vrijwillige bijdrage voor ons
kerkblad.
Iedereen kan zich trouwens op elk moment, nu of en in de toekomst , bij het kerkelijk
bureau aanmelden, uitschrijven of voor de digitale versie kiezen.
Vermindering van de kosten en een verhoging van de vrijwillige bijdrage vergroten de
toekomstbestendigheid van ons kerkblad en dat is waar het de AK en CvK om te doen is.
College van Kerkrentmeesters

