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Onder auspiciën van de Raad van Kerken  
Naarden, Bussum Hilversumse Meent  

waren in 2019 de volgende werkgroepen 
actief: 

Werkgroep Oecumenische Vieringen NBHM 

Oecumenische werkgroep Avondgebed voor Vrede 

Het Interkerkelijk Diaconaal Fonds (IDF) 

Comité Volkskerstzang Naarden 

Open Kerk 

Samenwerkingsverbanden 

Zinspiratie - Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk  
Pastores Convent 

Vredeswandeling Samen Gooise Meren 
Vredespaal Samen Gooise Meren 

Oecumenische Vesperdiensten in de 40 dagentijd 
Strategisch Bondgenotenoverleg Gooi en Vechtstreek 

Website  

https://www.kerkencorona.nl/ 

Dagelijks Bestuur 
Per 31 december 2019 bestond het dagelijks bestuur uit 

Ds V.C.( Véronique) Lindenburg        Adviseur 
C.E.P. (Tiny) Habets          Penningmeester 
W.A.M. (Wilbert) van Waes          Voorzitter 

(vacature  vanaf  november 2017)         Secretaris  
(vacature vanaf mei 2019)                      Lid 
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Het allerbelangrijkst om te onthouden is dat er geen één perfecte 
kerk is. Het mooie aan de verschillende kerken is dat mensen er 
vaak altijd wel één (of meer) vinden waar ze zich thuis voelen.  

Volgens de Bijbel kunnen gelovigen ook niet zonder elkaar. De 
kerk wordt wel het lichaam van Jezus genoemd, met allemaal 
verschillende lichaamsdelen die niet zonder elkaar kunnen 
functioneren. Uiteindelijk horen al die mensen uit verschillende 
soorten kerken dus bij één lichaam. 

En voor het geval je zelf op zoek gaat naar een kerk: het gaat 
erom dat je je welkom voelt in een kerk en dat je er meer over 
God kunt leren. Dat is weer voor iedereen anders en dat is 
helemaal niet erg. Geloven is heel persoonlijk, net als de kerk 
waar je je thuis voelt. 

Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent. 

Namens het dagelijks bestuur, 
Wilbert van Waes -voorzitter 

Dagelijks Bestuur Raad van Kerken 
Naarden, Bussum, Hilversumse Meent (NBHM) 

In 2019 zijn wij doorgegaan op de in de afgelopen jaren 
ingeslagen weg. Behoud van het goede, het levenskrachtige, en 
het  opzetten en uitbouwen van nieuwe initiatieven. 
Met grote dankbaarheid zien wij terug op de vele inspirerende 
activiteiten en de grote inzet van een relatief klein groepje 
vrijwilligers die jarenlang zich hebben ingezet voor de activiteiten 
van de Raad van kerken NBHM. 
Hieraan zal in de komende periode inhoud verder inhoud aan 
worden gegeven.  
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In de loop van 2019 zijn gesprekken gevoerd over de wijze 
waarop de Raad van Kerken NBHM zich zichtbaarder kan tonen 
voor de leden van de bij de Raad aangesloten kerken. Hieruit 
kwamen de volgende ideeën naar voren: 
- Maak voor de twee maal per jaar te houden Plenaire 

Vergadering waarin aandacht wordt gegeven aan een 
bijzonder onderwerp ook toegankelijk voor individuele leden. 
In 2019 kwamen de volgende twee onderwerpen aan de orde: 
o De ervaringen met Kerk en geloofsgemeenschap in onze 

veranderende samenleving (door Protestantse Gemeente 
Muiderberg mevrouw Magda de Boer). 

o De rol de jeugd in de Koptische geloofsgemeenschap 
door Farhan (pastoor), Bishoy (diaken) en Kirolos (diaken)    

Activiteiten Raad van Kerken Naarden Bussum Hilversumse Meent
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Werkgroep Oecumenische Vieringen NBHM
  - Week van gebed voor de Eenheid (Kerkennacht/Minikerkendag) ja ja ja ja ja ja

  - Vredesdienst ja ja ja ja ja ja

Oecumenische werkgroep Avondgebed voor Vrede
  - Avondgebed voor eenheid en vrede (3e week januari) ja ja ja ja ja ja

  - Gebed voor vrede woensdag  in de Goede Week voor Pasen ja ja ja

  - Gebed voor Vrede (woensdag in de Vredesweek) ja ja ja ja ja ja

Oecumenische Werkgroep voor de dienst der Genezing ja

Werkgroep Gespreksmiddagen voor Ouderen te Bussum. ja ja ja ja ja

Comité Volkskerstzang Naarden ja ja ja ja ja ja

Comité Kerstsamenzang Bussum ja ja ja

Open Kerk ja ja ja ja ja ja

Wekelijkse vermelding Kerkdiensten in locale pers ja ja ja ja ja ja

Totaal aantal eigen werkgroepen 11 10 10 8 8 7
Samengewerkt wordt met 
Interkerkelijke Werkgroep Geloof & Samenleving ja ja ja

Het Interkerkelijk Diaconaal Fonds (IDF) ja ja ja ja ja ja

Zinspiratie  CCIV ja ja ja ja ja ja

Pastores Convent ja ja ja ja ja ja

Totaal aantal samenwerkingen 4 4 4 3 3 3
Vredeswandeling Bussum/Naarden e.o. ja ja ja ja ja

 " SYRIE IN ORANJE" ja

Vredespaal Samen Gooise Meren ja ja

Nederlanders betrokken bij Nobelprijs voor Vrede ja

Oecumenische vesperdiensten in de 40 dagentijd ja ja

Geloofsgemeenschappen en Veiligheid ja

Deelname als RvK NBHM Seniorenmarkt ja

Strategisch bondgenotenoverleg ja ja ja

Kerk en Corona 
Totaat aantal nieuwe initiatieven 0 1 1 3 7 4
Totaal integraal 15 15 15 14 18 14
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- Maak een keuze van 2 tot 3 speerpunten waar de Raad van 
kerken zich op wilt richten. 

- Vraag tijdens hoogtijdagen (Monumentendag, Pasen, Kerst) 
bijv. door middel van banners op  de kerkgebouwen waar de 
Raad van kerken zich op richt. 

- Zet een gemeenschappelijke website met een link naar de 
activiteiten van de aangesloten Kerken en Zingeving, 30’ers 
connect, Songs & Silences . 

- Maak afspraken over wat de doen bij calamiteiten(bijv. 
situaties als rond de MH17). 

- Vraag mensen mee te werken aan een specifiek project. 

 
Het Dagelijks Bestuur kan goed functioneren als er sprake is van 
voldoende  spreiding van de betrokkenheid van de  lidkerken. Er 
zijn momenteel 15  lidkerken. Het huidige dagelijks bestuur 
bestaat momenteel uit drie leden uit twee lidkerken (een PKN en 
twee RK).Slechts 13% van de aangesloten lidkerken is daarmee 
vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur  

Namens het dagelijks bestuur, 

Ds V.C.( Véronique) Lindenburg   (adviseur) 

C.E.P. (Tiny) Habets       (penningmeester) 

W.A.M. (Wilbert) van Waes   (voorzitter) 

 Onderwerpen tijdens Plenaire vergadering RvK NBHM 2015 - 2019
Datum Onderwerp Spreker
29-04-15 De Joodse Gemeenschap in het Gooi mevrouw  Annet Betsalel van de Synagoge in 

Bussum
11-11-15 Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum, Bussum, 

Naarden
Voorzitter Mevrouw  Jeltien G. Kraaijeveld-
Wouters

13-04-16 Christenen in het Midden-Oosten: verdeeld, maar in 
hetzelfde schuitje

Leo van Leijsen, medew erker Oosterse 
Kerken, van de  Katholieke Vereniging voor 
Oecumene16-11-16 “Bent u dat, God?’ Boekbespreking  Stephan de Jong 

18-04-17 Moskee & Kerk in Amsterdam Ds. Véronique Lindenburg 

14-11-17 Stellige stellingen - 500 jaar en tw ee w eken na de 95 
stellingen van Maarten Luther over de Aflaat

Alexander Overdiep

17-04-18 Het ouderenpastoraat ds. Jacomette. de Blois

13-11-18 ‘De Groene Kerken’ - de rol van Kerk- en 
geloofsgemeenschappen bij het stoppen van de 
klimaatverandering 

Mevrouw  Atie de Vos

23-04-19 Kerk en geloofsgemeenschap in onze 
veranderende samenleving

mevrouw  Magda de Boer Protestantse 
Gemeente Muiderberg 

12-11-19 De rol de jeugd in de Koptische geloofsgemeenschap Farhan (pastoor), Bishoy (diaken) en Kirolos 
(diaken) 
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Raad van Kerken 
Naarden, Bussum, Hilversumse Meent 
Financieel Jaarverslag 2019 

Inkomsten            Uitgaven 

Bijdrage lidkerken      €     120,00     Plenaire vergadering          €   126,99 

Vredeswandeling        €       63,28 Wg oec. Vier.        €   295,93   

Overheveling G en S €     645,02 Bankkosten        €   144,88 

St. Holocaust     €   250,00 
Positief saldo 

Uitgaven minus inkomsten     €      10,50     
     

Totaal                     €     828,30 Totaal         €   828,30 

Balans  

Bankstand ING per    Bankstand  

ING 31-12-’19     €  828,91        per 1-1-‘19            -   €    181,59 

Spaarrek.31-12-’19   €  5.628,00  Spaarrek. 1-1-’19      € 6.628,00 
   Positief saldo Inkomsten 

minus uitgaven 2019            €      10,50 

Totaal  €  6.456,91  Totaal     € 6.456,91 

Het positieve saldo voor de vredeswandeling geeft een vertekend 
beeld omdat een rekening twv €159,72 pas in 2020 is ingediend 
en betaald. 

In 2019 waren de uitgaven iets lager dan de inkomsten. Dit komt 
vooral door de overheveling van het saldo van Geloof en 
Samenleving naar de Raad van Kerken. Bij ongewijzigd beleid is 
het saldo voorlopig ruim voldoende. 

Tiny Habets, penningmeester. 
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Begroting 2020 Raad van Kerken  
Naarden, Bussum, Hilversumse Meent 

€ 2.000,00 
Nadelig saldo € 1.860.00 

De bijdragen van de lidkerken bedraagt in 2020 €140,-.  

Door de organisatoren van de vredeswandeling zijn er contacten gelegd 
met Syriërs die in Naarden, Bussum of de Hilversumse Meent wonen. 
Om deze contacten verder uit te bouwen, is een bedrag van €500,- 
begroot voor interculturele samenwerking.  

Aan de volgende werkgroepen worden garanties afgegeven: 
Volkskerstzang Naarden,  W.g. Oecumenische Vieringen. Het afgeven 
van garanties betekent dat deze bedragen zijn gereserveerd maar niet 
noodzakelijkerwijs uitgegeven zullen worden en dat deze bedragen niet 
overschreden zullen worden.  

Tiny Habets, penningmeester 

Inkomsten 
Bijdrage 
lidkerken

€ 140,0
0

Uitgaven 
Secretariaat €    

100,00Interculturele 
samenwerking

€    
500,00

Volkskerstzang €    
200,00Onvoorzien €    

Wg. Oec. €    
Kerkennacht* €    
Vredeswandeling €    
Bankkosten €    

Totaal: 
€

 
140,0

Totaal: € 2.000,
00
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Werkgroep Oecumenische Vieringen 
Naarden, Bussum, Hilversumse Meent 

Onze doelstelling is: 

Het in stand houden van de traditie om tijdens de eerste 
zondag van de ‘Vredesweek’ in september een 
oecumenische viering te organiseren. 
Voorts levert de werkgroep ondersteuning bij de jaarlijkse 
Minikerkendag op de eerste zondag van februari, afwisselend in 
de Grote Kerk van Naarden en de Mariakerk in Bussum.  

Wij werken daarbij aan de hand van een rooster dat is opgesteld 
in overleg tussen het Pastoresconvent en de Raad van Kerken 
NBHM. Daarin worden per jaar, voor beide evenementen 
afzonderlijk, drie kerken / geloofsgemeenschappen aangewezen 
die hun medewerking verlenen.     

Oecumenische Vieringen 2019:  

Minikerkendag  
Op zondag 3 februari was het weer zover: de jaarlijkse 
Minikerkendag die dit jaar in de Mariakerk in Bussum werd 
gehouden.  

Daar gaat nogal wat voorbereiding aan vooraf. ’t Lijkt een detail, 
maar de vraag werd gesteld voor hoeveel liturgietjes de 
Mariakerk moest zorgen. Welnu, vorig jaar waren er in de Grote 
Kerk van Naarden 350 kerkgangers. Doe maar voor de zekerheid 
400, zeg je dan. Gelukkig maakte de ‘Maria’ er 450 van en dat 
was maar net genoeg voor de tegen de 500 (!) aanwezigen. 
Daaronder gelukkig ook vijf kinderen (1 procent dus, maar dit 
terzijde) die werden opgevangen in een kindernevendienst 
begeleid door twee lutherse dames.  

Voorgangers waren pastoor Carlos Fabril, ds. Willy Metzger en 
de heer Henk Smits.  

Het koor van het Apostolisch Genootschap en de heer Wybe 
Kooijmans op het orgel begeleidden ons op hartverwarmende 
wijze. Om maar niet te speken van de prachtige aria-acclamatie, 
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het Halleluja, door Karin Kuijper-Bouwmeester na de 
epistellezing. Wat de muziek betreft voegde Carlos nog echt iets 
toe door zijn vertolking van psalm 33, waarbij hij zichzelf 
begeleidde op zijn gitaar. Het klonk Zuid-Amerikaans en na 
afloop volgde applaus. 

Maar natuurlijk is er in zo’n dienst ook de preek, de uitleg, of 
zoals in dit geval de ‘overweging’ genaamd, van groot belang. De 
heren Smits (Apostool) en Metzger (Lutheraan) bevroegen elkaar 
omtrent het thema ‘Recht voor ogen’ dat voor de Week van 
Gebed werd aangedragen vanuit Indonesië. Het werd een 
interessante samenspraak. 

Wat blijft je dan bij na zo’n oecumenische viering? Wat ons 
betreft dreunden nog heel lang de woorden uit de lezing van de 
brief van Paulus aan de Romeinen 12:4 na: ‘Zoals ons ene 
lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde 
functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn 
we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.’ Oecumenischer kan het 
haast niet  Zo gingen we (katholieken, apostolen, protestanten, 
lutheranen, remonstranten, vrijzinnigen, vrije evangelischen enz.) 
na afloop uiteen in de hoop elkaar volgend jaar in de Grote Kerk 
in Naarden weer te ontmoeten om ‘Samen even één (lichaam) te 
zijn’. 

Vredesweek  
Ook in 2019 was er van 21 t/m 29 september weer een 
Vredesweek. Het thema luidde: ‘Vrede verbindt over grenzen’. In 
dat kader werd op zondag 22 september in de Grote Kerk van 
Naarden een Oecumenische Viering gehouden.  Voorgangers 
waren ds. Véronique Lindenburg (Protestantse Gemeente 
Naarden), ds. Annegreet van der Wijk (Doopsgezinde Gemeente 
Bussum-Naarden) en ds. Petra Smit (Vrije Evangelische 
Gemeente). Organist was de heer Wybe Kooymans.  

Vooruitblik Oecumenische Vieringen 2020 
Zondag 2 februari: Minikerkendag in de Grote Kerk Naarden. 
Zondag 20 september: Vredesdienst in de Wilhelminakerk te 
Bussum.  

Samenstelling van de werkgroep per ultimo 2018: 
- Voorzitter:   vacant  
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- Jan Langendorff,   secretaris (janlangendorff@xs4all) 
- Anca Hagen-Brambach,  Remonstranten Naarden-Bussum 
- Ellen Reijinga-Detiger,  Evangelisch-Lutherse Gemeente               
     (acreijinga@hetnet.nl). 

Avondgebed voor Vrede 
De oecumenische werkgroep 'Avondgebed voor Vrede'  is 
ontstaan tijdens de eerste Golfoorlog. Een aantal mensen van de 
IKV-kern, van de Vredesgroep van de Mariakerk en enkele 
anderen namen het voortouw om wekelijkse oecumenische 
gebedsbijeenkomsten te houden in de Mariakerk, als biddend 
protest tegen het gruwelijke oorlogsgeweld, en om voor 
slachtoffers èn daders te bidden, als biddende uitdrukking van 
verlangen naar en hoop op echte Vrede op deze aarde. Er 
kwamen heel veel mensen op af. 

Toen de Golfoorlog voorbij was, zijn we verder gegaan met het 
Avondgebed voor Vrede, nu één keer per maand en met wat 
minder deelnemers, maar toch vanuit het gevoel dat samen 
bidden voor vrede dichtbij en veraf nog steeds nodig is. Toch 
heeft de werkgroep zich in het najaar 2010 door gebrek aan 
menskracht en vanwege het meestal geringe aantal deelnemers 
genoodzaakt gezien, te stoppen met het maandelijkse 
Avondgebed voor Vrede, en de gebedsbijeenkomsten te 
beperken tot enkele malen per jaar. 

Zo  heeft de werkgroep in 2019 bij drietal gelegenheden een 
oecumenisch Avondgebed voor Vrede verzorgd:   
- In de ‘Gebedsweek voor de eenheid van de christenen’ (de 3e 

volle week van januari) in samenwerking met leden van de 
Verlosserkerk, op woensdag 23 januari in de Verlosserkerk, 
rond het thema van de Gebedsweek 2019 'Recht voor ogen'. 

- In de Goede/Stille Week, op woensdag 17 april in de 
Mariakerk, thema: 'Van de  berg af naar het dal'. 

- In de Vredesweek (september): op woensdag 25 september, 
in de Mariakerk, rond het thema van de Vredesweek 2019 
'Vrede verbindt over grenzen'.  

Het aantal deelnemers bleef vrij constant: gemiddeld rond de 15 
mensen. De bijeenkomsten kregen waardevolle muzikale 
ondersteuning, met name van organist/pianist Jean Janssen.  

Namens de Oecumenische Werkgroep Avondgebed voor Vrede, 
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Bruno Nagel (tel. 6919988) 

Open Kerk  
Elke week is er iedere donderdag van 10.00-15.00 uur de rooms-
katholieke Mariakerk of Koepelkerk in Bussum Open Kerk. Met 
deze openstelling heeft al sinds vele jaren bewezen in een 
behoefte te voorzien. uiten een aantal vaste bezoekers, zien wij 
uit  vele nationaliteiten mensen binnen lopen voor stil gebed. 

Achter in de Mariakerk zitten twee vrijwilligers aan een tafeltje 
met een thermoskan en kopjes koffie. In het najaar met een dikke 
jas maar aan, ook al brandt de kachel. Ze zorgen ervoor dat de 
kerk vanaf tien uur open is voor wie God even wil opzoeken, op 
weg van de markt naar huis.  Om een kaarsje op te steken voor 
een kind dat examen moet doen of voor een dierbare vriend of 
vriendin die ziek is of overleden. 

 
De vrijwilligsters halen de sleutels op, ze zetten de koffie klaar, de 
boekjes over het katholieke godshuis en informatiefolders over 
de vijftien Bussumse kerkgenootschappen die samen 
verantwoordelijk zijn voor de Open Kerk. Ze steken kaarsen aan 
en drukken om tien voor twaalf op een knopje, zodat de klokken 
gaan luiden ten teken de gebedsdienst bijna gaat beginnen. 
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Vanaf 12.00 uur is er orgelspel en om half een tot een uur is er 
m iddagpauzed iens t me t voo rgange rs van d i ve r se 
geloofsgemeenschappen als Protestantse Gemeente Bussum en 
Naarden, R.K. Parochie Heilige Drieeenheid Naarden-Bussum, 
de Vrije Evangelische Gemeente Bussum, Remonstrantse 
Gemeente Naarden-Bussum, Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Het Gooi, Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, 
Vrijzinnigen Naarden-Bussum. 

 
Het vrijwilligersteam van de Open Kerk telt 22 leden. Eigenlijk 
moeten dat er dertig zijn. Dan heb je maar drie keer per halfjaar 
een ochtend of een middag dienst in de kerk; nu komen sommige 
vrijwilligers wel zes keer aan de beurt. De vrijwilligers zijn 
afkomstig uit alle religieuze richtingen die in Bussum 
vertegenwoordigd zijn. De middagpauzediensten worden goed 
bezocht met als gemiddelde 15 personen. 

de werkgroep Open Kerk 

Volkskerstzang Naarden 
Het interkerkelijke comité Volkskerstzang, bestaande uit zes 
leden, heeft in 2019 drie keer vergaderd. Het resultaat van de 
besprekingen leverde 15 december een mooie en goedbezochte 
avond in de Grote Kerk in Naarden op.  
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Terwijl de kinderen het licht binnen brachten, in de nagenoeg 
donkere kerk, speelde de organist een bewerking van Stille 
Nacht, Heilige Nacht. Een hartelijk welkom werd uitgesproken 
door burgemeester, Han ter Heegde. Medewerking werd 
verleend door het Kroonkoor uit Weesp en Muziekvendel Nardinc 
Naarden o.l.v. Marco de Jong. Wybe Kooijmans bespeelde het 
orgel en ondersteunde de samenzang. Dominee Tanja Viveen 
hield de overweging waar aandachtig naar werd geluisterd. 
Gezongen werden er de vanouds bekende kerstliederen en de 
sfeer was fantastisch, de opkomst zeer goed. Na afloop werd er 
bij de uitgang gecollecteerd om de onkosten van deze avond te 
dekken. Voor genodigden was er na afloop koffiedrinken in de 
R.K. pastorie. Er werd gezellig nagepraat over deze mooie 
Volkskerstzangavond. 

Dankbaar wordt teruggekeken op een succesvol verlopen jaar.  

Helaas hebben wij moeten besluiten om de Volkskerstzang 2020 
niet door te laten gaan in verband met het COVID-19 virus dat 
nog onder ons is. Wij hopen dat wij in 2021 de Volkskerstzang 
weer kunnen houden in de Grote Kerk te Naarden.  

Bernadette Keet-van den Berg (secretaris) (bwslkeet@online.nl)  

Jan Verkerke (contactpersoon) 

Kerkdiensten in lokale kranten 

Sinds  jaar en dag is het streven om iedere week, op pagina 2 
van het Naardens, Bussums Nieuws, de Kerkdiensten te 
vermelden in Naarden, Bussum, Hilversumse Meenten, Muiden 
en Muiderberg met de aanvangstijden en de namen van de 
voorgangers.  

Met dank aan Yolanthe van Heuvelen - Wiegerinck en aan  

alle  kerken en geloofsgemeenschappen die trouw actuele  

informatie over  hun kerkdiensten leveren én aan de lokale  

kranten die de wekelijkse overzichten publiceren 
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Interkerkelijk Diaconaal Fonds  
Naarden -Bussum 

Bussum, maart 2020 Het Interkerkelijk Diaconaal Fonds  is in de 
jaren zeventig van vorige eeuw gesticht door Kerk & 
Samenleving. Een oecumenisch initiatief van leden van 
verschillende kerken om samen iets tot stand te brengen. Hieruit 
zijn ontstaan o.a. ‘De open kerk op donderdag’, ontmoeting 
‘Moslim vrouwen - Christen vrouwen’, het Interkerkelijk Diaconaal 
Fonds (afgekort in IDF) en nog meer werkgroepen. 

Doelstelling van het IDF is financiële of andere hulp verlenen aan 
hen die door verschillende omstandigheden hulp nodig hebben 
en niet, of onvoldoende, door officiële hulpverlenende instanties 
kunnen worden geholpen. Hulp wordt geboden zonder aanzien 
van persoon, geloof, huidkleur of afkomst. In de praktijk betekent 
dit dat er hulp wordt verleend aan hen die buiten de kerken 
staan. Ofschoon die scheidslijn niet scherp wordt getrokken.  

De tekst van dit jaarverslag is al jaren van dezelfde inhoud op 
enkele wijzigingen na. Die belangrijk kunnen zijn. Toch kiezen wij 
er voor iedere keer maar weer de doelstellingen en het werk van 
het IDF bekend te maken en in een jaarverslag naar u toe te 
zenden. Wisseling van vrijwilligers is aan de orde van de dag. En 
de kennisoverdracht laat soms te wensen over. 

Kerken in Bussum en Naarden die zijn aangesloten bij de Raad 
van Kerken van Bussum en Naarden dragen financieel bij om het 
Fonds in stand te houden. Slechts een enkele kerk doet om één 
of andere reden niet mee. 

Aanvragen om hulp worden aangedragen door de Sociale Dienst, 
Maatschappelijk werk, Kredietbank, Riagg, GGZ, Jellinek, 
Vluchtelingenwerk, Pastores, Kosters, Voedselbank, Versa en 
eigen waarneming. Een indrukwekkende lijst.  
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Niet alleen via instanties of organisaties komen de aanvragen om 
hulp, maar ook neemt het IDF signalen om hulp van particulieren 
in behandeling. Bijv.: u heeft een buurvrouw die tobt met een 
kapotte wasmachine en zij heeft geen geld voor een nieuwe. Laat 
het ons weten.  

Soms wordt er éénmalig een bedrag gegeven, met dien 
verstande dat waar mogelijk rechtstreeks aan de schuldeiser 
wordt betaald. Maar er zijn ook klanten die meerdere keren 
worden geholpen. En dan gaat het niet altijd om een financiële 
ondersteuning maar ook om praktische hulp, zoals een fiets, een 
koelkast, een TV of een stofzuiger. 

Ook het helpen bij het invullen van een formulier of het schrijven 
van een brief komt regelmatig voor. Een punt van aandacht is 
hierbij dat inwoners van Bussum en Naarden van buitenlandse 
afkomst de brieven van officiële instanties niet goed kunnen 
lezen, laat staan begrijpen. De Gemeente onderkent dit probleem 
en doet daar veel aan. Vluchtelingenwerk begeleidt asielzoekers 
twee jaar en dan moeten ze zichzelf zien te redden. Maar na 
jaren hier gevestigd te zijn, moeten vrijwilligers van het IDF soms 
uitleggen wat de betekenis is van een brief van de Belastingen of 
een andere instantie om ongelukken te voorkomen. Een uitkomst 
is het taalcafé in de bibliotheek op vrijdagmiddag van 14 uur tot 
15.30 uur. Waar vrijwilligers Nederlands spreken met mensen 
van buitenlandse afkomst en eventuele brieven van de gemeente 
of belastingdienst uitleggen.(Taalcafé, iedere vrijdagmiddag, in de 
bibliotheek in Bussum, 1ste verdieping. Inlichtingen 035 6930624 of 035 
6913746)             
   2                                                                                                                             

            
  

Ieder jaar benoemen wij het probleem dat er geruime tijd verloopt 
tussen de aanvraag van bijvoorbeeld bijstand en het moment dat 
de uitkering effectief wordt. Meestal betreft het iemand die geen 
reserves heeft. Wel tobt met schulden. Soms duurt het alles bij 
elkaar wel zes tot 9 weken. Een voorschot wordt zelden gegeven. 
En zie maar hoe je aan eten, luiers en andere eerste 
levensbehoeften komt. Ook is er een maatregel voor personen 
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beneden de 27 jaar, die moeten eerst aantonen dat ze hun best 
hebben gedaan om werk te krijgen. Na een maand kan men pas 
op gesprek bij de Sociale Dienst en het vaststellen van een 
datum voor de afspraak vergt ook weer enige tijd. En voor een 
ZZP-ers duurt het soms nog langer. En de schulden nemen toe, 
vanwege het ontbreken van een inkomen. 

Hier springt het IDF dan bij, om het huishouden enigszins aan de 
gang te houden. Het IDF kan geen structurele hulp verlenen. De 
praktijk is dan ook dat wij deze mensen aanmelden bij de 
voedselbank. Het verlies van werk is een slag die velen raakt. En 
een nieuwe baan is soms niet te vinden. Vooral als je boven de 
vijftig jaar bent. Velen worden teruggeworpen op een zeer laag 
inkomen en het valt soms niet mee om daar mee om te gaan.  

Het IDF en de voedselbank werken intensief samen. Het IDF 
draagt klanten aan voor de voedselbank. En de voedselbank 
wijst hun deelnemers op het bestaan van het IDF. 

Het IDF en de stichting ‘Nieuw in ‘t het Gooi’. Helaas is deze 
stichting opgeheven. De stichting stond beter bekend als ‘Elk 
Gooisch Matras komt van pas’. De Kringloopwinkel, is een goed 
alternatief. Ook bij aankoop van een artikel en het geld ontbreekt 
helpt het IDF. 

Het IDF en het netwerk van vrijwilligers bij thuishulp. Er is een 
netwerk door Versa opgestart van vrijwilligers die bij mensen 
thuis komen. Een vrijwilliger van het netwerk signaleert bij 
iemand thuis een probleem bijvoorbeeld achterstand in 
Nederlandse taal en geeft dit door aan het netwerk en een 
instantie aangesloten bij het netwerk pakt dit op. Het IDF 
participeert in het netwerk.  

Het IDF en de woningnood. De woningnood in Naarden en 
Bussum is vooral onder jongeren erg groot. Kamers en andere 
woonruimte zijn schaars. In veel gevallen wordt een hoge huur 
gevraagd en de kamers zijn meestal van slechte kwaliteit. Meer 
dan € 600,00 voor een kamer is geen uitzondering. € 800,00 voor 
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een smerige, lekkende, beschimmelde 3 kamerwoning en gratis 
geuren van een beneden gelegen snackbar evenmin. De 
woningvoorraad voor lage inkomens is al schaars en dan is het 
feitelijk onbestaanbaar dat er woningen bestemd voor deze 
categorie worden verkocht. Het is soms verbijsterend en diep 
treurig wat je aantreft. Ook hier verleent het IDF af en toe hand 
en spandiensten. 

Het IDF en de samenwerking met diaconale instellingen van de 
kerken in Bussum en Naarden. Sommige aanvragen om 
financiële hulp zijn te groot voor het IDF. Er is een plezierige 
samenwerking ontstaan, waarin de kerken en het IDF een groot 
bedrag delen met elkaar. 

Verandering van beleid. 

Het IDF is meer overgegaan met het verstrekken van leningen, 
die dan in kleine porties van € 20 á  25 in de maand moet worden 
terugbetaald. Overigens zonder rente of andere kosten in 
rekening te brengen. Dit werkt goed. Uiteraard, als het bedrag 
van terugbetaling dan nog te belastend zou zijn, schenken wij het 
dan nog resterende deel. 

Het karakter van de hulpverlening verandert. Bezochten we 
vroeger gezinnen en alleenstaanden, waar we lege koelkasten, 
kapotte wasmachines, versleten en verwassen kleding tegen 
kwamen is dit nu nog wel het geval, wel minder, in acute noden 
springen wij direct bij, maar wij hebben niet de mogelijkheden om 
structurele oplossingen te bieden. Daarentegen worden de 
bedragen die soms worden gevraagd te groot, zoals bijvoorbeeld 
2 of 3 maanden huurachterstand met de dreiging van 
huisuitzetting zit je al gauw tussen de € 1500 en € 2500. Zulke 
bedragen hakken er flink in. Via zo’n renteloze lening kan dit dan 
in kleine porties worden terugbetaald. 

Het IDF en Schuldhulpmaatje. Een lang gekoesterde wens. Hoe 
dikwijls moeten we niet verzuchten, als we bij iemand geweest 
zijn, die in een vicieuze cirkel ronddoolt, van onmacht, schaamte, 
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schuld, angst en tenslotte radeloos en wanhopig is. Wisten we 
maar iemand die een poosje naast zo’n iemand gaat staan, niet 
om te oordelen of te preken. Maar samen er aan werken om 
weer perspectief te ontdekken. Dat zijn de schuldhulpmaatjes, 
getrainde vrijwilligers die zich niet neerleggen bij armoede en 
uitsluiting en een echt maatje zijn, om iemand die een ellendige 
periode meemaakt, o.a. door schulden geen uitweg meer ziet, te 
ondersteunen op alle mogelijke manieren. 

Het IDF en haar vrijwilligers. De vrijwilligers van het IDF worden 
ouder, door ziekte en verhuizing is de werkgroep kleiner 
geworden. Het IDF heeft versterking nodig. Wij zoeken mensen 
met een groot hart, die mensen willen helpen die geen helper 
hebben. Dikwijls gaat het om kleine projecten die weer na korte 
tijd worden afgesloten. Soms is weken niets, dan weer 1 of 2 
keer per dag. Heeft u interesse? Arie Vijn geeft u alle inlichtingen. 
Hoewel wij ons werk in stilte verrichten, zou aan de andere kant 
het IDF wat meer bekendheid verdienen. Soms zijn we te laat, 
terwijl dat niet nodig was. Wij willen nog een keer benadrukken 
het IDF helpt ongeacht geloof, afkomst, of een verleden. In zover 
het in ons vermogen ligt. Wij zijn gebonden aan een bepaald 
budget. We kunnen niet met geld smijten. We moeten ook wel 
eens nee zeggen. De mogelijkheid om te helpen is aanwezig. 

We helpen in principe alleen inwoners van Naarden-Bussum en 
de Hilversumse Meent. 

Het  IDF  verlaat Kerk & Samenleving. Al die jaren zolang het IDF 
bestaat was het een werkgroep van Kerk & Samenleving, een 
paar jaar geleden is de naam van Kerk & Samenleving omgezet 
in Geloof en Samenleving dat gaf meer dekking aan de 
verandering van de doelstelling, meer levensbeschouwelijke 
vraagstukken kwamen aan de orde. Wat verbindt ons. Andere 
geloofsgroepen die zich geen kerk wilden noemen kwamen aan 
bod. Kerk & Samenleving was meer diaconaal ingesteld. Het IDF 
heeft in goed overleg eind genomen van Geloof & Samenleving 
en is nu een werkgroep van de Raad van Kerken Naarden-
Bussum-Hilversumse Meent en is verantwoording schuldig aan 
die Raad van Kerken NBHM. 
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 Ja en dan komt wel eens de vraag om de hoek. Wat is nood? 
We zijn ons bewust dat de noden in Afrika van een andere orde 
zijn, dan de noden die wij op ons bordje krijgen. 

Maar als jouw fiets gestolen wordt en je moet op de fiets twee 
kinderen naar school brengen. En de school is ook niet zo 
dichtbij. Dan moet je lopen. En met twee kleine kinderen moet je 
wandelen, maar als de afstand een beetje ver is, geef ik het je te 
doen, om op tijd de school te halen. 

Zo hebben wij het afgelopen jaar namens de kerken Naarden en 
Bussum weer vele mensen met kleine en grote noden kunnen 
helpen. Dit hebben wij alleen kunnen doen, door de financiële 
steun die wij van de kerken hebben ontvangen. En op deze 
manier vervullen wij op een bescheiden wijze onze opdracht, 
verwoord in het evangelie, om te zien naar anderen die in nood 
verkeren.  

Ieder jaar sturen wij u een verslag van onze werkzaamheden. De 
reacties zijn minimaal. Ook is de bekendheid van het 
Interkerkelijk Kerkelijk Diaconaal Fonds (IDF) onder bestuurders, 
leden van kerkenraden, vrijwilligers en kerkleden slecht bekend. 
Het IDF is bedoeld voor noden dichtbij. Ook voor wie op afstand 
van de kerken staan. Zo krijgt de kerk de kans zich te 
presenteren, begaan te zijn met wie hulp nodig heeft. 

Bespreek dit verslag, doe er iets mee. Neem het niet alleen voor 
kennisgeving aan. 

Namens het team, Arie Vijn.     

P.S. Het IDF heeft dringend versterking nodig. Interesse?  

Bel Arie Vijn 035 6915881 of 0625562357   e-mail avijn@vijn.nl                                                                                   
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INTERKERKELIJK  DIACONAAL  FONDS  BUSSUM 

Financieel overzicht 2019 in vergelijking met 2017 en 2018 

                                   2017                   2018                   2019 

Inkomsten 

Banksaldo per 01-01            18.371,90           11.044,39           13.242,10 

Kasgeld per 01-01                      -3,82                  74,23                  23,08 

Diaconale bijdragen                         1.565,20             9.603,51             5.493,15 

Afbetaling leningen                652,37             1.401,65             1.260,00 

Diverse bijdragen                150,00                  72,09                  32,10 

                20.735,65           22.195,87           20.050,43 

Uitgaven 

Schenkingen              6.604,50             7.263,21             4.817,58 

Leningen              2.740,00             1.394,00             2.838,54 

Onkosten                             98,68                  98,36                  95,40 

Bankkosten                            173,85                175,12                175,18 

Kasgeld per 31-12                             74,23                  23,08                - 48,67 

Banksaldo per 31-12           11.044,39           13.242,10           12.172,40 

                        20.735,65           22.195,87           20.050,43 

In 2019 is door het IDF  in ca. 40 gevallen aan diverse personen financiële 
ondersteuning verleend, waarvan 4 maal -  als het om grotere bedragen handelde 
– in de vorm van een renteloze lening. Gelukkig worden de uitstaande leningen 
doorgaans met grote regelmaat afbetaald. Hierdoor en door de gulle bijdragen 
van diverse kerkgenootschappen is 2019 evenals de er aan voorafgaande jaren 
met een verheugend positief banksaldo geëindigd.  

Al met al was 2019 weer een jaar waarin we gepoogd hebben het aan ons 
toevertrouwde geld optimaal te besteden. Ook namens al degenen die wij op 
deze manier konden helpen : Reuze bedankt voor de positieve samenwerking en 
alle ondersteuning! 

W.C. Aten Penningmeester IDF. 

Flevolaan 22, 1411 KD Naarden Rabobank rekening NL72 RABO 0383 7505 47 

Zinspiratie - Centrale Commissie voor 
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Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV) 
Zinspirat ie - Centrale Commissie voor Interkerkel i jk 
Vormingswerk (CCIV) heeft haar werkzaamheden beschreven in 
het Jaarverslag CCIV 2018-2019.  Zie ook www.cciv.nl. Klik naar 
historie. 

Hieronder stippen wij enkele punten uit dit verslag aan. 

Het programma 2018 – 2019 had als motto: “Openheid”. In de 
inleiding tot het programma werd dit als volgt toegelicht: Al vele 
jaren biedt de CCIV een programma aan voor mensen die er de 
behoefte aan hebben zich meer in een bepaald onderwerp te 
verdiepen. Dit veronderstelt van de deelnemers een zekere mate 
van openheid om via het spel van vraag en antwoord met een 
inleider en met elkaar een onderwerp van meerdere kanten te 
belichten. Juist om deze open houding te stimuleren, 
tegenwoordig graag omschreven als een open mind, probeert de 
Zinspiratie CCIV boeiende sprekers te vinden. Sprekers, die in 
staat zullen zijn mogelijke vooroordelen, waarmee wij allen 
behept zijn, door nieuwe en gedegen informatie op te schorten 
en u een beter en dieper inzicht over een bepaald onderwerp te 
bieden.  

Het blijkt dat ook dit jaar de inspanningen van de commissie 
werden gewaardeerd; we telden circa 300 deelnemers. We 
menen in alle bescheidenheid dat het brede aanbod van 
onderwerpen, het aantal cursussen en het aangeboden niveau 
niet te bereiken zijn door de afzonderlijke kerkgenootschappen, 
maar juist door de oecumenische samenwerking die onze 
commissie kenmerkt. Dat maakt ons werk extra boeiend. In dit 
cursus jaar werden er dertien cursussen en lezingen 
aangeboden, waarvan er twaalf daadwekelijk zijn gegeven. Aan 
het einde van het verslagjaar 2018-2019 trad het commissieleden 
Bin Kroon af. In het invullen van vacatures moet nog worden 
voorzien.  

Samenvatting in de vorm van enkele conclusies 
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1. Het programma 2018-2019 was zeer gevarieerd en werd, 
gezien de bezoekersaantallen (300), overwegend positief 
gewaardeerd. 

2. De bezoekende populatie verbreedt of verjongt zich niet, 
ondanks de toenemende inspanning (zowel m.b.t. acties, 
locaties als kosten) om nieuwe deelnemers te bereiken en te 
binden. 

3. De bezoekersaantallen en de kosten van propaganda zijn uit 
balans. 

De komende jaren zal de CCIV haar programma onder de naam 
ZINSPIRATIE uitvoeren. Wij kijken terug op een geslaagd jaar.  

Wim Dooge,  
Pastoresconvent 

Het oecumenisch pastoresconvent Naarden-Bussum kwam in 
2019 twee keer bijeen. De eerste bijeenkomst was in februari 
2019, nabespreking en evaluatie van de Minikerkendag stonden 
op de agenda en om met afgevaardigden van het CCIV te 
spreken over het jaarprogramma. De bijeenkomst was bij het 
Apostolisch Genootschap. Half oktober was de tweede 
bijeenkomst, bij de Evangelisch – Lutherse gemeente. Hier stond 
de terugblik op de activiteiten in de vredesweek centraal, 
alsmede de organisatie van de Minikerkendag op 2 februari 
2020. Ook het thema toekomst van de oecumene in Naarden en 
Bussum met het oog op de vergadering van de Raad van Kerken 
in november werd besproken. 

Ds. Willy Metzger” 

Oecumenische vesperdiensten  
in de 40 dagentijd 

Op de zondagavonden in de 40-dagentijd, werden voor de 9e 
keer vijf vesperdiensten  gehouden, samen met de gelovigen 
van de Protestantse Gemeente Naarden en werden van beide 
kanten als inspirerend ervaren. Deze versperdiensten zijn geen 
hoog kerkelijke bijeenkomsten met moeilijke gebeden en lange 
preken. In deze korte samenkomsten is ruimte voor rust en 
meditatie, ondersteund door woorden en omlijst met zang en 
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muziek. Kortom: momenten van kwaliteit! De diensten vonden 
afwisselend plaats in de Grote Kerk en onze St. Vituskerk. Zij 
begonnen om 19.30 uur en duurden ongeveer 3 kwartier. De 
collectes aan het eind van de diensten werden bestemd voor de 
‘Poorters van Naarden’. Na afloop van de  vesperdienst was er 
steeds gelegenheid elkaar te ontmoeten, onder het genot van 
een kopje koffie. 

Vredeswandeling 2019  
Samen Gooise Meren 

        
Omlijst door muziek Muziekvendel Nardinc opend Wethouder Geert-Jan Hendriks de 
Vredeswandeling wwaarop kinderen een muur als grens doorbreken  

Naarden, 22 september 2019 - Eind september heeft de vijfde editie 
van de vredeswandeling plaatsgevonden. Dit jaar vertrok de 
wandeling vanaf het schoolplein van Basisschool de Tweemaster 
in Naarden. Het thema van de vredeswandeling was ‘Vrede 
verbind over grenzen’.  

Na een toespraak van de wethouder Hendriks en de directrice 
van de school Nynke Ter Steeg , duwde een aantal kinderen een 
grote symbolische muur van schuimblokken om als start van de 
wandeling. Begeleid door swingende muziek van JONG, de 
jongeren afdeling van de fanfare Nardinc, vertrokken we. Het was 
een vrolijke stoet met mensen van allerlei verschillende 
achtergronden en overtuigingen.  

Onderweg ontstonden spontane gesprekken en ontmoetingen. Al 
wandelend verdwenen allerlei grenzen en was er een goede en 
open sfeer. Ook leuk om te merken wat zo’n tocht oproept bij 
toevallige passanten of automobilisten die even stopten om ons 
doorgang te geven. ‘Wat is dit voor optocht?’ ‘Oh voor vrede en 
verbinding, wat leuk!!’ 

 24



Na een wandeling van ongeveer driekwartier kwamen we aan bij 
de As-Salaam moskee in Naarden. Hier werden we gastvrij 
onthaald met muntthee, koekjes en water. In groepjes was het 
mogelijk om de moskee te bezichtigen en vragen te stellen over 
het Islamitische geloof. Ondertussen was er buiten muziek; 
Koptische, Joodse en Syrische klanken klonken door de 
Keverdijk. Aan de Vredeswandeling 2019 - Samen Gooise Meren 
werd dit jaar deelgenomen door ruim 150 deelnemers. Nieuw dit 
jaar was een grote vertegenwoordiging van Koptisch Orthodoxe 
Kerk en vertegenwoordigers van de Bha’s gemeenschap 

Vredespaal 2019 Samen Gooise Meren 
De Vredespaal 2019 Samen Gooise Meren ging dit jaar naar 
Holocaust Comité Gooise Meren. Het is een initiatief dat kinderen 
duidelijk maakt dat je voeger bij een bevolkingsgroep hoorde, 
veelal door geboorte. Door het wegvallen van de oorspronkelijke 
verzuilde maatschappij, weten de meeste kinderen niet veel meer 
van de verschillende levensbeschouwingen, en ook niet dat je 
door een geloofsovertuiging afhankelijk van waar je geboren kon 
maar helaas ook nog steeds kan worden vervolgd. Zo worden op 
de diverse plekken in de wereld op dit moment mensen vervolgd 
op grond van hun levensbeschouwing.  

    
Uitreiking Vredespaal vond plaats door Libanon veteraan Sjoerd Barends aan 
Harry Mock uit Muiderberg, voorzitter Holocaust Comité Gooise Meren, 
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Het initiatief dat wij vandaag  de 2e Vredespaal uitreiken Een 
groot aantal scholen hebben de afgelopen maanden workshops 
voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Door een 
tentoonstelling met daarop aansluitende activiteiten konden 
kinderen 
- een illegale radio bouwen,  
- brieven schrijven aan ondergedoken Joodse leeftijdsgenoten 

in de 2de wereld oorlog  
- adressen leren kennen gewoon in de eigen buurt waar 

Bussumers, Naarders, Muiders en Muiderbergers van 
Joodse afkomst opgepakt, weggevoerd en nooit meer 
teruggekomen zijn. 

Het comité wil de herinnering daar aan levend houden, vooral 
onder jongeren.  
Kinderen bezoeken niet alleen de Joodse synagoge maar ook 
andere kerken en levens beschouwende organisaties. Voor veel 
kinderen een totaal nieuwe ervaring .  

Ds. Annegreet van der Wijk, Naarden 27 sept 

 
Annet Betsalel met een klas bij de tentoonstelling 
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Regionale Strategisch 
Bondgenotenoverleg Gooi en Vechtstreek 

De deelnemers van de overleggen richten zich op het kennen en 
gekend worden en het in verbinding zijn met relevante groepen in 
de samenleving op basis van gelijkwaardigheid.  
Het actief zoeken van verbinding met de buurt, buurtpanels, 
sleutelfiguren en vertegenwoordigers van gemeenschappen is 
van groot belang. Het luisteren naar en serieus nemen van hun 
ideeën, suggesties en ze betrekken bij en een rol geven in de 
veiligheid van de samenleving evenzo. 

De essentie van bondgenoten-overleggen is positief gericht, 
namelijk het leggen van en aangaan van verbindingen in de 
samenleving met relevante organisaties en (sleutel)personen in 
het gemeenschappelijke belang van een veilige samenleving. 
Bondgenoten-overleggen staan in de brede context van het 
tegengaan van polarisatie en het ‘ wij-zij’ denken.  
Polarisatie komt in toenemende mate voor in Nederland zowel 
binnen bevolkingsgroepen als tussen bevolkingsgroepen. Deze 
ontwikkeling kan een voedingsbodem zijn voor radicalisering en 
extremisme en omgekeerd kunnen deze ook brandstof genereren 
voor verdergaande polarisatie.  

De Raad van Kerken ziet ook als eigen doelstelling verbindingen 
te leggen en te komen tot samenwerking, en zeker polarisatie 
tegen te gaan 
Van groot belang is dat het onderlinge vertrouwen van de 
deelnemers, die gezamenlijk de veiligheid in de samenleving 
nastreven, daardoor groeit. Dit bevordert de intensiteit en de 
diepte van het bondgenoten-overleg.  
Pro actief houdt in dat de deelnemers aan het R-BGO 
voortdurend scannen op allerlei terreinen (religie-discriminatie-
polarisatie ect.) of er zich ontwikkelingen voordoen die aandacht 
behoeven en opvolging verdienen. De bron melding ligt dus bij de 
deelnemers aan het overleg. Van belang om hier als 
vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties bij 
betrokken te willen zijn. 

Wilbert van Waes 

Leden van de Raad van Kerken 
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Naarden, Bussum, Hilversumse Meent 

Protestantse Gemeente Bussum     
- Wilhelminakerk Bussum     
- Spieghelkerk     
- Geloofsgemeenschap Sion     
- Team Dertigers Connect Bussum      

Protestantse Gemeente Naarden     

R.K. Parochie van de Heilige Drieëenheid    
- Mariakerk O.L.V. van de Altijddurende Bijstand (Koepelkerk)  
- R.K. Sint Vituskerk - Naarden     

Koptisch Orthodoxe Kerk Heilige Maria en St Verena Kerk  
   
Vrije Evangelische Gemeente Bussum     

Remonstranten Naarden-Bussum     

Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi     
Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden     
Vrijzinnigen Naarden-Bussum - Majellakapel     
Apostolisch Genootschap     

De Christengemeenschap Het Gooi - Christoforuskerk   
  
Kerk in de Meent, wijkcentrum De Kruisdam     
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