WERKEN AAN DE TOEKOMST: AUGUSTUS 2016
Zoals ik u in de Bussum Onderweg van juli meedeelde, is deze zomer nagedacht over een plan
voor het toekomstig gebruik en exploitatie van de kerkgebouwen.
Ter ondersteuning van deze besluitvorming en de uitwerking daarvan is de heer Jack de Koster
als adviseur aangetrokken. Hij is al eerder als PKN-adviseur in de PG Bussum actief geweest.
In de vergadering van 25 augustus heeft de algemene kerkenraad (de AK) een aantal besluiten
genomen. De AK was en is zich er van bewust dat dit geen makkelijke beslissingen zijn en dat
het noodzakelijke proces van bezuinigen en inkrimpen pijnlijk is. Dit alles moet er echter toe
leiden dat de wekelijke verkondiging en pastorale zorg, die kerntaken van de PG Bussum zijn,
in de toekomst gegarandeerd blijven.
”Liever pastoraat dan stenen” of: ‘Investeren in mensen en in activiteiten is belangrijker dan in
gebouwen’

Besluit 1:
De AK besluit dat de twee wijkgemeenten Oost en Centrum ultimo op 30 juni 2017 de
samengevoegde wijk Oost–Centrum vormen.
Besluit 2:
De AK neemt de volgende voorgenomen besluiten:
1. De AK besluit om de Wilhelminakerk per ultimo 30 juni 2017 uit de exploitatie te nemen en
de activiteiten van de inmiddels tot één wijkgemeente samengevoegde wijkgemeenten Oost
en Centrum vanaf die datum te concentreren in de Verlosserkerk.
2. Om voor de Wilhelminakerk tot een spiritueel/cultureel/maatschappelijk centrum te
komen, zal met externe gegadigden worden overlegd en onderhandeld over de mogelijkheden,
eisen en wensen. Deze gesprekken vinden plaats door leden van het CvK, aangevuld met
leden van het moderamen van de AK en eventueel een deskundige uit de gemeente.
Kerkzaal en zalen van de Wilhelminakerk zijn namelijk het hoogst in exploitatie en zijn het best
voor een langere periode te exploiteren door een externe geïnteresseerde.
Overwegingen
Vanuit alle bestaande rapporten en stukken heeft de AK overwogen dat:
-a. Het aantal actieve leden met ongeveer vier procent per jaar terugloopt, met in 2024 een
verwacht aantal actieve leden van ongeveer 1.300.
-b. Er een structureel financieel tekort is van € 320.000 per jaar en dat dit tekort nu wordt
aangevuld vanuit het rendement en het bestaande vermogen. Het jaarlijks tekort zal, bij
ongewijzigd beleid (CvK: basisscenario uit het rapport ‘scenario’s en advies begroting PGB’)
verminderen door personele uittreding. In en na 2024 zal er een blijvend jaarlijks tekort zijn
van minimaal € 60.000. Tevens is dan het vermogen met 50% ingeteerd tot € 2.7 miljoen.
-c. Er noodzaak is de exploitatiekosten van de gebouwen te verlagen.
-d. Er een groot aantal betaalde medewerkers in dienst is van de PG-Bussum, hoger ook dan
het landelijk gemiddelde in de PKN. Vermindering van personeel kan het beste plaatsvinden
door natuurlijk verloop.
-e. Het aantal in gebruik zijnde gebouwen ruim is en dat de beschikbare gebouwen te veel zijn
voor de eigen kerkelijke activiteiten en dat gebouwen afstoten of uit exploitatie nemen
mogelijk is zonder dat dit gevolgen heeft voor de eigen activiteiten.
-f. De AK van de PG–Bussum drie kerkgebouwen (of delen daarvan) wil behouden voor
christelijke activiteiten, waaronder de kerkdiensten en samenkomsten van alle wijken van de

PG-Bussum. Met name wordt gedacht aan het houden van kerkdiensten en activiteiten van
wijkgemeente Sion, o.a. jeugdwerk en het pionieren.
-g. De samengevoegde wijken Oost/Centrum haar activiteiten in één kerkgebouw kunnen
concentreren.
-h. Het afstoten van of uit exploitatie nemen van één van de kerkgebouwen op korte termijn een
eerste stap is om de jaarlijkse tekorten terug te dringen. Het zelf uitbaten en exploiteren van
de kerkgebouwen vereist een specifieke aanpak en professionaliteit welke teveel vraagt van
de vrijwilligers.
-i. 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. Om
hier aan te kunnen voldoen is het van belang dat er voldoende weerstandsvermogen is.
Voorgenomen besluiten zijn nog niet definitief en moeten worden voorgelegd aan de
betreffende wijkkerkenraden, waarna deze de wijkgemeenten kennen en horen over de
voorgenomen besluiten. Ook moeten de classis en het Regionaal college van de behandeling
van beheerszaken worden ingelicht.
De komende weken zal dat gesprek in wijkgemeente Oost-Centrum plaats vinden, waarna de
AK-vergadering van 24 november een definitief besluit kan nemen.
De AK is er zich van bewust dat dit besluit voor de wijkkerkenraad en de wijkgemeente geen
gemakkelijke beslissingen zijn. De AK zal haar uiterste best doen de kerkenraad en
wijkgemeente, daar waar nodig te ondersteunen bij het proces van samenvoegen van de wijken
o.a. met hulp van de eerder genoemde adviseur Jack de Koster.
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