Keuze van de wijkkerkenraad Oost-Centrum over het gebruik van de kerkgebouwen

Bussum 22-6-16

Op 5 juni 2016 zijn de gemeenteleden in staat gesteld via een enquête hun wensen met betrekking tot het
toekomstige gebruik van de kerkgebouwen aan te geven. Na de 97 formulieren die toen zijn ingeleverd zijn
nog 24 formulieren gevolgd. De wensen van de kerkenraadsleden waren al bekend. De wijkkerkenraad heeft
alle wensen goed bekeken.
In verschillende reacties werd veel meer gedaan dan wat de opdracht van de enquête vroeg. We zijn blij met
deze verdere tips en overwegingen, maar houden ons aan de opdracht: het in kaart brengen van onze wensen
met betrekking tot het gebruik van de kerkgebouwen.
Als wijkkerkenraad zijn we tot de volgende afweging en keuze gekomen.
Uit de ingeleverde formulieren blijkt, dat wij als de nieuwe wijkgemeente Oost-Centrum in één gebouw onze
erediensten willen vieren. Deze keuze is direct en indirect uit de wensen af te leiden.
Een klein aantal mensen gaf als wens aan dat zij, wat er verder ook gebeurt, het eigen kerkgebouw willen
behouden. Dit betekent dat we als kerkenraad met goed geweten óf de Wilhelminakerk óf de Verlosserkerk
kunnen kiezen en deze keuze geheel kunnen baseren op de wensen die we voor ons gemeentewerk hebben.
Welke wensen kunnen het best gerealiseerd worden in welk kerkgebouw?
Drie van de aangegeven wensen springen eruit. Met name de eerste leidt tot een voorkeur voor éen
kerkgebouw. De andere, ook de meeste wensen die een geringer aantal stemmen kregen, kunnen zowel in
het ene als in het andere gebouw gerealiseerd worden.
(1) Een groot aantal mensen heeft de wens om, als wij voor de Wilhelminakerk kiezen, de Verlosserkerk voor
onze zustergemeente Sion beschikbaar te stellen. Na een intensief debat stellen wij ons achter deze wens,
met het verzoek aan het CvK om uit te rekenen, of het aanhouden van twee kerkgebouwen financieel
haalbaar is, als daarbij rekening wordt gehouden met verhuur aan derden. Verhuur wordt door veel
gemeenteleden gewenst. Het honoreren van deze wens heeft als gelukkige bijkomstigheid, dat nog twee
verdere wensen die enige stemmen kregen, vervuld kunnen worden: dat kerkelijke activiteiten die nu in het
Trefpunt plaatsvinden en sterk wijkgebonden zijn gecontinueerd kunnen worden, en dat het kerkelijk bureau
in het Trefpunt kan blijven.
(2) Een wens die eveneens een groot aantal stemmen kreeg is: we willen graag een koster houden. Een
koster is een gezichtsbepalende persoon met een belangrijke taak, een soort gastheer/vrouw van de gehele
gemeente. We stellen ons achter deze wens en willen voor het ene kerkgebouw waarin we onze diensten
gaan vieren één parttime koster of kostersechtpaar aantrekken of behouden.
(3) Er was ook een meer praktische wens die veel stemmen kreeg, en die we graag honoreren: dat het
kerkgebouw gastvrij en open naar de buurt is, en dat de kerkzaal een meer intieme en meer liturgische sfeer
krijgt. Verschillende verdere wensen dragen hiervoor suggesties aan, vooral voor de Wilhelmina-kerk.
Zoals: glazen deuren aan de voorkant en een glazen wand in de koffiezaal naar de marktzijde, en: een
koffiehoekje met zitje na binnenkomst.
Een Diaconaalcentrum, met activiteiten ten bate van de Bussumse samenleving zoals Schulphulpmaatje en
Voedselbank, zou in de ruimte meteen naast de Wilhelminakerk kunnen en in de kerk zelf zou een Cultureel
en Spiritueel Centrum kunnen komen.
De kosterswoning aan het Wilhelminaplantsoen kan aan expats verhuurd worden (na pensionering van de
huidige kosters). We willen het CvK vragen na te gaan, of deze wensen uitvoerbaar zijn.
De gemeente gehoord hebbend heeft het onze voorkeur als wijkkerkenraad Oost-Centrum in de toekomst
onze eredienst in de Wilhelminakerk te houden, in de hoop dat de Verlosserkerk voor de Protestantse
Gemeente beschikbaar zal zijn en daar het kerkelijk bureau en enkele buurtgerelateerde kerkelijke activiteiten
zullen blijven.

