Beleidsplan 2022 – 2024

Predikant

Hierbij maken wij u deelgenoot van de plannen en het beleid voor de komende periode. Op dit
moment is ds. Pieter Lootsma onze predikant (ad-interim).
Tijdens de jaarvergadering 2021, gehouden op 17 maart 2022 zal de verlenging van het
dienstverband van Pieter Lootsma worden voorgelegd aan de gemeente. De kerkenraad is
voornemens om voor te stellen het dienstverband met Pieter te verlengen tot zijn emeritaat in
juli 2023. Dit betekent dat we in het najaar van 2022 van start gaan met een kiescollege voor
een te beroepen predikant.
Muziek
Meer aandacht zal uitgaan naar muziek tijdens de diensten.
Wij zijn zeer verheugd dat afwisselend Nathan Tax, Joost van Velzen, Charlotte
Houberg de rol van cantor op zich willen nemen. Zij zijn allen professioneel zanger en
woonachtig in Bussum. Als wederdienst maken zij met regelmaat gebruik van de kerkzaal
voor repetities e.d. De akoestiek van de kerkzaal is goed. We zijn verheugd dat aldus ook door
de week het gebouw in een behoefte kan voorzien, dit past in het streven naar een
uitstraling van onze gemeente als een plek waar op levensbeschouwelijk en cultureel gebied
het nodige gebeurt. De kerk als cultureel centrum in de buurt waar mensen met
enige regelmaat komen voor een lezing of een concert.
Leden en vrienden
We verheugen ons – ondanks de de beperkingen vanwege corona – in een gestage
belangstelling voor onze gemeente. Deze belangstelling vertaalt zich niet altijd
vanzelfsprekend in een lidmaatschap (of ‘vriendschap’). Dit gegeven heeft onze
aandacht. Corona heeft tegelijkertijd aarzelende belangstellenden ook doen
wegblijven. We voorzien op termijn problemen wat betreft bepaalde taken binnen en
buiten de kerkenraad. Een kleine groep mensen is te zwaar belast en dat maakt kwetsbaar. De
kerkenraad zal in verband met vacatures en opvolging op termijn worden uitgebreid met twee
of drie leden.

Kerk en Buurt
Naast de wekelijkse diensten zal de aandacht ook in de komende jaren gericht zijn op kringen
en gespreksgroepen. De huidige groepen (BinnenwereldBuitenwereld, De tien geboden,
Abraham) lopen uitstekend en worden met groot enthousiasme gevolgd. Ook bestaande

groepen in de omgeving hebben belangstelling voor gesprekken begeleid door Pieter
Lootsma, we gaan de samenwerking met deze groepen graag aan. We zijn gericht op
de functie of de positie van de kerk in de buurt en zijn – naast zorg voor de
bestaande gemeente – vooral ook naar buiten gericht. Bepaalde rituelen (diensten) lenen zich
goed voor een bredere benadering, ik noem Allerzielen en Kerstavond. Allerzielen (LZKJ) zal
om deze reden worden verplaatst naar de eerste zondag in november, wanneer ook landelijk
en in de media herdenken in de volle aandacht staat. Kerstavond is een moment waarop de
kerk van oudsher door buitenstaanders wordt bezocht, in de opzet van de dienst wordt
hiermee rekening gehouden.
Ook de Koningskamer gaat na een lastige periode weer van start. In het voorjaar van 2022
zullen er Koningslezingen worden gehouden door Marjan Minnesma en Henk Schulte
Nordholt.
Met deze initiatieven en aandacht voor muziek, rituelen en kringen zetten we in op de
toekomst en de toekomstbestendigheid van onze gemeente.

Namens de Kerkenraad, Elsbeth Oskamp

