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         Wilhelminakerkgemeente Bussum: Wie wij zijn 
               

 
 

 
 
 
 

Een open kerkelijke gemeenschap midden in Bussum.  
Een levendig trefpunt in het centrum van het dorp.  

Zó willen wij dat onze protestantse wijkgemeente gekend is.  
De Wilhelminakerk met zijn hoge toren is een herkenbaar en beeldbepalend gebouw.  

Op zondag en door de week is zij een plaats van samenkomst voor onze gemeente en voor 
iedereen die zoekt naar bezieling, bezinning en geloof.  

Hier komen we samen rond de woorden van de Bijbel en proberen we volgeling te zijn van Jezus 
Christus, met een open oog voor de wereld van nu.  

We delen verhalen, liederen, in lief en leed, als inspiratiebron voor leven en samenleven. 
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1. Protestantse Gemeente Bussum (www.pg-bussum.nl) 
 
De Wilhelminakerkgemeente (www.wilhelminakerkbussum.nl) is een wijkgemeente van de 
Protestantse Gemeente Bussum (PGB). Deze bestaat uit de wijkgemeenten Wilhelminakerk 
en Spieghelkerk (www.spieghelkerk.nl) , en de geloofsgemeenschap Sion, die een breed-
orthodoxe signatuur heeft (www.geloofsgemeenschapsion.nl).  
De Wilhelminakerk wordt als kerk in het centrum van het dorp zowel door de wijkgemeente 
Wilhelminakerk gebruikt, als voor Bussumbrede activiteiten, waarin ook de Spieghelkerk en 
Sion in meer of mindere mate participeren. 

 
Gedurende de lockdownperiode van half maart tot eind augustus 2020 hebben de 
wijkgemeenten en Sion Bussumbrede online diensten verzorgd, opgenomen en uitgezonden 
door de plaatselijke TV-zender GooiTV, waarin predikanten van de verschillende 
wijkgemeenten en van Sion afwisselend voorgingen. Gedurende deze periode is in beide 
kerkgebouwen een installatie aangelegd waarmee de kerkdiensten door middel van beeld en 
geluid thuis kunnen worden meebeleefd. 
 

 
 
  

http://www.wilhelminakerkbussum.nl/
http://www.spieghelkerk.nl/
http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/
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2. Wijkgemeente Wilhelminakerk 
 

De wijkgemeente Wilhelminakerk is ontstaan na samenvoeging sinds 1-9-2015 van de wijken 

Centrum, met als wijkkerk de Wilhelminakerk, en Oost, met als wijkkerk de Verlosserkerk (in 

Bussum Zuid). Gedurende twee jaar waren er afwisselend diensten in beide kerkgebouwen, 

zowel diensten voor de gehele wijkgemeente als voor de ‘oude’ wijken afzonderlijk.  

Vanaf 1-1-2018 is de wijkgemeente gaan kerken in de Verlosserkerk. De Wilhelminakerk 

werd vervolgens alleen nog gebruikt voor Bussumbrede kerkelijke activiteiten. De bedoeling 

was dat de Wilhelminakerk op basis van gebruik door/verhuur aan derden kostenneutraal 

geëxploiteerd zou worden, terwijl deze daarnaast nog gebruikt zou kunnen worden voor 

Bussumbrede kerkelijke activiteiten. Bij nader inzien bleek dit echter geen haalbare kaart. Na 

uitvoerig overleg in de Algemene Kerkenraad en in de wijkkerkenraden is in juni 2019  

besloten de Verlosserkerk uit exploitatie te nemen en de Wilhelminakerk te gebruiken zowel 

als wijkkerk voor de wijk Oost-Centrum als voor Bussumbrede activiteiten. De 

Wilhelminakerk zou dan, als kerk in het centrum van Bussum, tevens ‘huis voor het dorp’ 

worden. Per 1-1-2020 heeft dit zijn beslag gekregen. Het verkoopproces van de 

Verlosserkerk is inmiddels bijna voltooid.  

 

 

 

In de eerste helft van 2021  is de Wilhelminakerk verbouwd om deze meer geschikt te 

maken voor de functie als huis van het dorp (waarover later meer). Met name het 

zalencentrum is gemoderniseerd. Ook is er een nieuwe werkruimte gecreëerd voor het 

Kerkelijk Bureau. In juli 2021 is dit verhuisd van de Verlosserkerk naar de Wilhelminakerk.   

De wijkkerkenraad heeft bij de verhuizing (voor sommigen was dit een ‘terugverhuizing’) 

naar de Wilhelminakerk nagedacht over een nieuwe naam voor de wijkgemeente, een naam 

die meer inspirerend is dan ‘wijk Oost-Centrum’. De wijkkerkenraad heeft besloten voorlopig 

verder te gaan onder de naam wijkgemeente Wilhelminakerk.  
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Het hierboven geschetste proces heeft veel onrust gegeven in de wijkgemeente, en helaas 

ook geleid tot het vertrek van enkele gemeenteleden. De wijkpredikanten hebben in het 

pastoraat veel aandacht moeten besteden aan wat dit proces voor gemeenteleden 

betekende. Bij de verhuizing naar de Wilhelminakerk is gedurende een periode van acht 

maanden (tot juni 2020) een interim-predikant ingezet ter ondersteuning van het 

transitieproces.  

Helaas werden twee maanden na de verhuizing naar de Wilhelminakerk de 

coronamaatregelen van kracht, waardoor tot 1-9-2020 alleen online-diensten gehouden 

konden worden, die Bussumbreed georganiseerd werden. Ook van half december 2020 tot 

begin maart 2021 waren er weer uitsluitend online diensten, nu met behulp van de in 

coronatijd geïnstalleerde opnameapparatuur vanuit de Wilhelminakerk. Dit alles heeft de 

opbouw van de wijkgemeente in de nieuwe situatie bemoeilijkt. De verdere opbouw van de 

wijkgemeente is dan ook een speerpunt voor de komende periode (….).  

 

2.1. De samenstelling van de gemeente  
We zeggen het maar eerlijk: de wijkgemeente Wilhelminakerk is sterk vergrijsd. Per 31-12-
2020 waren 242 van de 889 gemeenteleden 80 jaar of ouder. 515, ruim de helft van het 
aantal leden, is 65 jaar of ouder, dus grotendeels gepensioneerd. 150 leden hebben niet tot 
nauwelijks contact met de kerk. Zie de onderstaande grafiek en de tabellen in de bijlage (p. 
16). Ondanks de relatief hoge leeftijd is er een grote inzet en betrokkenheid. Rond de 
Wilhelminakerk zijn zo’n 100 vrijwilligers actief.  
Het opleidingsniveau en het gemiddelde inkomen liggen over het algemeen boven het 
landelijk gemiddelde.  
 
Leeftijdsopbouw Wilhelminakerkwijk 31-12-2021 
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2.2. De organisatie en invulling van het kerkelijk werk 
 
EREDIENST 
 

 
Elke zondag om 10.30 komt de gemeente samen voor de eredienst. In de viering 
participeren verschillende gemeenteleden. De opbouw van de liturgie is doorgaans als volgt: 
Bemoediging en drempelgebed (ouderling), openingslied, begroeting en welkom (predikant), 
Kyrie en Gloria inclusief lied(eren), praatje met de kinderen, lezing(en) (lector) + lied(eren), 
verkondiging, stilte, orgelspel, antwoordlied, gebeden (predikant en diaken), mededelingen 
(ouderling), collecten, slotlied, zegen.  
Daarnaast zijn er in de Wilhelminakerk regelmatig Bussumbrede diensten met een wat ander 
karakter, zoals cantatediensten (veel koorzang en samenzang, lezingen, korte overdenking), 
Johannes de Heerdienst, Tikkie-Anders-Dienst (met meer gesprek), Top 2000-dienst, 
Kerstnachtdienst, Songs & Silence-vieringen (in de stijl van Taizé). We denken na hoe we 
dergelijke diensten in de tijd na corona weer vorm gaan geven. 

 
Er is een werkgroep eredienst, onder voorzitterschap van de predikant. De werkgroep bezint 
zich onder andere op mogelijke vernieuwing van de eredienst. Kort voor de coronaperiode 
heeft de werkgroep zich bijvoorbeeld bezonnen op de viering van de Maaltijd van de Heer. 
Hieruit kwam onder andere het advies de Maaltijd van de Heer maandelijks te vieren. De 
wijkkerkenraad heeft echter besloten om dit zes keer per jaar te doen.  
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De wijkgemeente prijst zich gelukkig met drie professionele organisten. Daarnaast werken 
regelmatig andere musici mee aan de dienst, zowel mensen uit de wijkgemeente als 
professionals. Voor speciale diensten of voor een nieuw lied wordt vaak een zanggroepje 
gevormd van gemeenteleden 

 
.  

 
 
CATECHESE, VORMING en TOERUSTING 
 
Catechese wordt gegeven in samenwerking met de wijk Spieghelkerk. Momenteel vindt 
nadere doordenking hiervan plaats. Gedurende de lockdownperiode zijn er enkele 
ontmoetingen met de tieners geweest via zoom. 
Vorming en toerusting is in handen van de CCIV (Centrale Commissie voor Interkerkelijk 
Vormingswerk)/Zinspiratie. Deze Bussumbrede commissie organiseert elk jaar ongeveer 10 
bijeenkomsten over zowel = Bijbelse/kerkelijke als maatschappelijke onderwerpen. Deze 
vinden plaats in de kerkgebouwen van de verschillende kerkgenootschappen in Naarden en 
Bussum waar iedereen bij welkom is. Voor deze bijeenkomsten wordt een kleine eigen 
bijdrage gevraagd.  
 

 
 
In de wijkgemeente zelf is geen vast aanbod van vorming en toerusting. Wel worden, als 
daar behoefte aan is, bijeenkomsten georganiseerd, zoals een pastorale toerustingsavond, 
een bijeenkomst rondom de viering van de maaltijd van de Heer, een Emmaüsgroep of een 
Zacheüsgroep, zoals gebeurde bij de verhuizing  naar de Verlosserkerk cq. Wilhelminakerk. 
Er zijn op dit moment geen kringen actief in de wijkgemeente. 
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PASTORAAT 
 
Het pastoraat is één van de kerntaken binnen de gemeente, naast de zondagse eredienst. In 
het pastoraat gaat het om contact, om aandacht voor elkaar. Het is een beweging vanuit de 
kerk naar gemeenteleden en bewoners in de wijk. 
 

 
 
Het wijkpastoraat is onlangs (winter 2021/voorjaar 2022) gereorganiseerd. Er is nu een 
kerngroep pastoraat, voorgezeten door een van de ouderlingen met pastorale opdracht. 
Met ingang van Pinksteren 2022 zijn er drie ouderlingen met als specifieke taak het 
pastoraat. Daarnaast zijn er vier pastoraal medewerkers, die de predikant en de ouderlingen 
indien nodig assisteren. Samen vormen zij de kerngroep pastoraat die een paar keer per 
seizoen samenkomt. Daarnaast is er een grote groep bezoekers voor de gemeenteleden die 
80 jaar en ouder zijn. Zij hebben een eigen coördinator die nauw met een van de 
ouderlingen samenwerkt (o.a. voor hun toerusting).In de gemeente neemt het pastoraat aan 
de gemeenteleden die op leeftijd zijn een belangrijke plaats in.  
De predikant biedt pastoraat in crisissituaties, op verzoek van mensen zelf of na een 
suggestie vanuit het pastorale team. 
In de wijk zijn meerdere tehuizen. In de Antonius Hof en de Zandzee (dat in de Spieghelwijk 
ligt) werkt Ds. Jacomette de Blois als pastor en in Naarderheem (in Naarden, maar tegen 
Bussum aan) Ds. Tanja Viveen. In beide tehuizen is er elke zondag een viering. 
Het pastoraat aan gemeenteleden in de andere tehuizen (huize Godelinde, de Gooise 
Warande en huize Patria) wordt verzorgd door de wijkpredikant en het pastorale team. In 
deze tehuizen worden op doordeweekse regelmatig vieringen georganiseerd, waarin 
predikanten van verschillende kerken voorgaan.  
 
 

DIACONAAT 
 
De diaconie werkt zowel in de wijk als Bussumbreed.  
Op wijkniveau zorgt de diaconie voor kerkattenties, voor een kerstmaaltijd voor ouderen, en 
voor de wekelijkse bloemengroet aan gemeenteleden die dit nodig hebben. In de kerkdienst 
participeren de diakenen in de gebeden, verzorgen zij de collecten, en verzorgen zij, samen 
met de predikant, de viering van de maaltijd van de Heer. Daarnaast gaan de diakenen in op 
individuele hulpvragen. https://www.wilhelminakerkbussum.nl/diaconaat/ 
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Bussumbreed werken de diaken van beide wijken en van geloofsgemeenschap Sion samen. 
De diaconie ondersteunt een groot aantal projecten in binnen- en buitenland. https://pg-
bussum.nl/activiteiten/diaconie/ 
 

 
 
 
JEUGDWERK 
 
In de diensten komen weinig kinderen. Op dit moment is er één maal in de maand 
kinderkerk voor de kinderen onder de 12 jaar, gecombineerd met oppas voor de kleinsten.  
In september 2021 hebben we na jaren weer een jeugdouderling mogen bevestigen. De 
speerpunten van haar werk worden nog besproken in de kerkenraad. 

 
Het overige jeugdwerk is Bussumbreed georganiseerd. De Bussumbrede Jeugdraad bezint 
zich op een doorstart na de coronaperiode.  
Bussumbrede activiteiten zijn onder andere de catechese en het tienerwerk, maar ook 
activiteiten zoals Sirkelslag, de Lichtjestocht rondom Kerst, het maken van 
palmpasenstokken, een paasnachtwake. Een bijzondere activiteit is de Kliederkerk, die om 
de zes weken plaatsvindt op zondagmiddag in de Wilhelminakerk. Deze trekt tussen de 10 en 
de 20 kinderen mét hun ouders, van wie een aanzienlijk deel geen lid is van de PG Bussum. 
In de Kliederkerk wordt een bepaald thema uitgewerkt aan de hand van spel en allerlei 
creatieve vormen. Vervolgens vertelt iemand van de leiding een Bijbelverhaal, daarna 
bidden en zingen we samen, met als afsluiting een zegenlied, waarbij elk kind afwisselend 
‘opduikt’ in de regenboogparachute. De Kliederkerk wordt afgesloten met een maaltijd.  
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OUDERENWERK 
 
De werkgroep pastoraat bezoekt alle 80-plussers die dat willen. De diaconie zorgt regelmatig 
voor attenties, zoals de kerstattentie. Elke woensdagmiddag is er ouderensoos in de 
Wilhelminakerk.  
 

 
 
Wie wil, kan vervolgens om 18.00 uur ook aanschuiven voor een warme maaltijd in de Eet-in.  
 
 
KERKENRAAD 
 
De wijkkerkenraad bestaat momenteel uit de predikant, zeven ouderlingen  en vier 
diakenen. Het moderamen wordt gevormd door de twee voorzitters, de scriba en de 
predikant (vanaf 1-7-2022 vacant). De vorige voorzitter is in 2021 na een lange ambtsperiode 
afgetreden. Aanvankelijk was er geen nieuwe voorzitter beschikbaar en werden de 
maandelijkse kerkenraadsvergaderingen afwisselend geleid door de leden van de 
kerkenraad. Sinds begin 2022 hebben twee kerkenraadsleden samen het voorzitterschap op 
zich genomen. Binnenkort wordt dit duo-voorzitterschap geëvalueerd.  
De Algemene Kerkenraad (AK) van de PG Bussum wordt gevormd door de afgevaardigde 
ambtsdragers van de Spieghelkerk, de Wilhelminakerk en de geloofsgemeenschap Sion. De 
AK vergadert vier maal per jaar. 
 
 
BELEIDSPLAN 
 
Door de perikelen rondom de samenvoeging van de wijken Oost en Centrum en de 
verhuizingen tussen de kerkgebouwen ontbrak het lange tijd aan een actueel beleidsplan. De 
wijkkerkenraad heeft ten behoeve van het beroepingswerk in mei 2022 een nieuw 
beleidsplan vastgesteld. Na de zomer zal dit beleidsplan worden voorgelegd aan de 
wijkgemeente en op basis daarvan mogelijk worden bijgesteld.  
 
INTERKERKELIJKE SAMENWERKING 
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Tot voor kort werkten de plaatselijke kerken samen in de Raad van Kerken (RvK) Naarden-
Bussum-Hilversumse Meent die echter recentelijk, vanwege een gebrek aan menskracht, is 
opgeheven. De verschillende commissies die onder de RvK vielen, blijven echter wel 
functioneren. Deze commissies organiseren o.a. de jaarlijkse minikerkendag en de 
Vredesweek (met een oecumenische dienst en een vredeswandeling).  
Binnen de Wilhelminakerkgemeente is er samenwerking met leden van de RK Parochie in de 
Songs & Silencevieringen. 
 
 
KERK NAAR BUITEN 
 
Een Bussumbrede werkgroep houdt zich bezig met missionair kerkzijn, op basis van het in de 
Algemene Kerkenraad vastgestelde missionaire plan (op aanvraag verkrijgbaar). Een nieuwe 
kans is de per september 2021 gestarte buurthuiskamer ‘Bij Bosshardt Het Trefpunt’, waarin 
het Leger des Heils en de PG Bussum samenwerken (zie p. 12).  
Andere activiteiten van de werkgroep Kerk naar Buiten die in de Wilhelminakerk 
plaatsvinden zijn de Kliederkerk (zie onder jeugdwerk), het Stiltecentrum (een daartoe 
bestemde ruimte in de kerkzaal) en de maandelijkse Songs & Silencevieringen. 
De tijdens de coronatijd opgebouwde samenwerking met GooiTV heeft geleid tot een eigen 
maandelijkse ‘talkshow’, waarin twee predikanten van de PG Bussum in gesprek gaan met 
meer of minder bekende tafelgasten over thema’s zoals eenzaamheid, solidariteit, vrijheid en 
leiderschap. Zie https://www.talkshowzintv.nl/  
 

 
 
 
 
 
 
 
BIJ BOSSHARDT HET TREFPUNT (BBHT) 
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De naam van deze per september 2021 geopende huiskamer voor de buurt én voor de kerk is 
een combinatie van de naam Bij Bosshardt, de organisatie die het buurtwerk van het Leger 
des Heils organiseert, en Het Trefpunt. Het Trefpunt was de naam van het zalencentrum bij 
de Verlosserkerk. Bij de verhuizing naar de Wilhelminakerk is deze naam ‘meegenomen’ naar 
het zalencentrum van de Wilhelminakerk.  

 
Deze buurthuiskamer is een ontmoetingsplek in de buurt, waar iedereen jong, oud, arm en 
rijk, allochtoon of autochtoon welkom is (inclusief de kooplui die donderdag op de markt 
staan). Iedereen kan er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden 
of andere activiteiten, maar ook voor laagdrempelige vragen. Er is ook een tweedehands 
kledingpunt en er zijn tal van mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Er hebben zich al 
vele vrijwilligers, ook van buiten de kerk, aangemeld om hieraan medewerking te verlenen. 
Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij 
Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt. 
BBHT wordt zowel gebruikt voor het werk naar buiten, als voor het werk binnen de 
wijkgemeente. Het eerste vindt voornamelijk overdag plaats, terwijl veel activiteiten binnen 
de wijkgemeente, zoals vergaderingen, ’s avonds plaatsvinden. Verschillende activiteiten van 
de wijkgemeente die die al overdag plaatsvonden, worden geïntegreerd in de 
buurthuiskamer, en zijn daardoor nog meer toegankelijk geworden voor mensen van buiten 
de kerk. Het gaat dan onder andere om de Ouderensoos, het Creatief Café en de Eet-in. 
Hoewel BBHT een Bussumbrede activiteit is, is dit ook een van de speerpunten van de 
wijkgemeente Wilhelminakerk voor de komende tijd. 
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MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID 
 
Zowel de diaconie als BBHT hebben contacten met meerdere maatschappelijke organisaties, 
zoals Schuldhulpmaatje, Versa Welzijn en andere. 
 
 
FINANCIËLE en BEHEERSZAKEN   
 
Er is een wijkkas, waarmee de wijkgemeente activiteiten naar eigen keuze kan bekostigen. 
Het budget komt deels vanuit het College van Kerkrentmeesters, deels vanuit giften en 
specifieke acties. Bussumbreed worden de financiën beheerd door het College van 
Kerkrentmeesters. 
Geen van de kerkgebouwen heeft een betaalde koster. Wel is er per kerkgebouw een 
aanspreekpunt voor het reserveren van ruimtes voor kerkelijke activiteiten en voor de 
verhuur van ruimtes voor andere activiteiten. De Wilhelminakerk wordt graag en veel benut, 
o.a. door koren en de bridgeclub of voor presentaties en zakelijke bijeenkomsten. Een 
schoonmaakbedrijf verzorgt het ‘grote’ schoonmaakwerk. De verschillende kerkelijke 
groepen die het gebouw gebruiken, zijn zelf ervoor verantwoordelijk dat de gebruikte ruimte 
schoon en netjes wordt achtergelaten. 

 
 

PREDIKANT(EN) 
 
Op 1 december is Ds. Nico den Bok, die voor 0,5 fte werkzaam was, vertrokken. Tot 1 mei 
heeft Ds. Wielie Elhorst de taken van Ds. Den Bok waargenomen, naast zijn vaste aanstelling 
van 0,33 fte. In mei en juni 2022 werkt Ds. Elhorst voor 0,33 fte in de wijkgemeente, waarna 
hij zijn werkzaamheden in Bussum beëindigt. Sinds 1 mei is er tevens een ambulant 
predikant werkzaam in de wijkgemeente voor 12 uur per week. Voor de nieuw te beroepen 
predikant is 0,8 fte beschikbaar 
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3. Beschrijving burgerlijke gemeente 
Bussum vormt samen met Naarden en Muiden/Muiderberg de gemeente GOOISE MEREN, 
die in totaal ca. 60.000 inwoners telt. Hun opleidingsniveau ligt boven het landelijk 
gemiddelde, zonder echter een “bekakte” mentaliteit, zoals vaak wordt verondersteld. Deze 
is eerder te typeren als zakelijk/intellectueel. 
 
Bovengemiddeld is ook de leeftijdsopbouw van haar inwoners : door de vele voorzieningen 
in Bussum – zoals bijvoorbeeld een gevarieerd winkelaanbod – en de redelijk centrale ligging 
is Bussum een aantrekkelijke woonplaats voor gepensioneerden ( dit ondanks de hoge prijs 
van de koopwoningen). Daarnaast wordt dit veroorzaakt door het grote aantal verzorgings- 
en verpleeghuizen (zie onder ‘pastoraat’).  
 
Bussum is zeker ook te typeren als een forensengemeente : nogal wat inwoners hebben hun 
werk in bijvoorbeeld Amsterdam ( Schiphol ! ), Hilversum, Amersfoort en Utrecht. Dit dankzij 
frequente treinverbindingen – vier treinen per uur naar Amsterdam en Utrecht en twee naar 
Amersfoort – met deze gemeenten en ongeveer 25 minuten reistijd. 
 

 
 
Op sportief en cultureel gebied valt het nodige te kiezen. Zo is er een zwembad  en zijn er 
verschillende sportclubs ( zoals bijvoorbeeld hockey ), maar er zijn ook koren, een 
toneelvereniging en een theater ( ’t Spant ) met een gevarieerd programma-aanbod. Het 
bekende Singer Museum in Laren bevindt zich op fietsafstand ( ca. 5 km. ) 
 
Wat betreft onderwijs zijn er verscheidene basisscholen, een MAVO en ook drie ( ! ) scholen 
voor havo/vwo. Ook opereert er nog een VolksUniversiteit, als ook – vanuit de kerken – 
georganiseerde lezingen-avonden door de CCIV/Zinspiratie (zie p. 6 ‘Catechese, Vorming en 
Toerusting’), de Spieghelavonden en andere.  
 
Ten aanzien van de gezondheidsvoorzieningen geldt dat er verschillende huisartsen actief 
zijn, maar ook tandartsen, fysiotherapeuten en andere specialismen. Het Ter Gooi 
Ziekenhuis  ( in fusie met Hilversum ) ligt in Blaricum “om de hoek “. 
 
Als geloofsgemeenschappen zijn o.a. te onderscheiden: een Joodse Gemeente ( met 
synagoge ), Islam ( met moskee), Koptisch Orthodoxe Kerk (met regionale functie ), de 
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Protestantse Gemeente Bussum, de Rooms-Katholieke Kerk met één parochie (Mariakerk, 
ook wel Koepelkerk genoemd ), de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Vrij Evangelische 
Gemeente, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Gemeente, de 
Christengemeenschap, de Vrijzinnigen Naarden-Bussum en het Apostolisch Genootschap (zie 
www.kerkencorona.nl). 
 
Tenslotte is Bussum omringd door een variatie aan natuur: bossen, heide ( Goois Natuur 
Reservaat) en meren (Naardermeer) Het is kortom al met al : GOED TOEVEN IN BUSSUM !     
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4. PROFIEL TE BEROEPEN PREDIKANT 
 
De wijkgemeente zoekt een predikant voor 0,8 fte voor onbepaalde tijd, die: 

- zich laat inspireren en zich geïnspireerd weet door de Geest van God en van daaruit 
de gemeente inspireert en stimuleert tot: 

o leven vanuit Hoop en Verwachting 
o onderling gesprek over wat het betekent volgeling van Jezus te zijn 

- toekomstgericht is en creatief zoekt naar nieuwe wegen van gemeente-zijn, ook in de 
liturgie, om kerk te zijn in deze tijd: kerk naar binnen én kerk naar buiten 

- vertrouwd is met hedendaagse media en communicatiemiddelen 
- deel wil uitmaken van de wijkgemeente en makkelijk benaderbaar is; een pastorie is 

beschikbaar 
- kan omgaan met en open staat voor verschillen in geloofsbeleving én in leeftijden 

van nul tot 80+  
- de Bijbelse boodschap boeiend vertelt en zodanig vertaalt dat deze betekenis krijgt 

voor het dagelijks leven van jong en oud 
- omziet naar mensen en mensen tevoorschijn luistert 
- in samenwerking met gemeenteleden zaken organiseert en waar nodig leiding geeft 
- samenwerkt met ambtsdragers, gemeenteleden, collega-predikanten in Bussum en 

omstreken, met musici én met de andere wijkgemeenten 
- humor heeft 

 

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN? 
 

- een gemeente met een trouwe kern van onderling zeer betrokken mensen 
- een prachtig kerkgebouw, in het centrum van Bussum, geschikt voor activiteiten van 

zowel de kerkelijke gemeente als van allerlei organisaties in het dorp 
- een geheel gerenoveerd zalencentrum, waarin de buurthuiskamer ‘Bij Bosshardt Het 

Trefpunt’ gevestigd is 
- een mooi orgel, bespeeld door professionele organisten, met daarnaast regelmatig 

medewerking van verschillende musici en gemeenteleden 
- een enthousiast team van collega-predikanten 
- een goede samenwerking met maatschappelijke organisaties in Bussum, zoals met de 

plaatselijke TV-zender GooiTV 
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Bijlage 
 
 
 

 
 

 


