RECTIFICATIE.
In het vorige Contactblad stond
op bladzijde 43 onder de nieuwe
aanwinsten van het informatie/
documentatiecentrum een fout.
Het schilderij van Dirk de Reus
(Eusie) door W. Brands uit 1956
was via M. Heyne in 1993 aan de
Historische Kring geschonken door
de heer C. van der Voort uit
Bussum ter gelegenheid van de
ingebruikname van het nieuwe
onderkomen aan de Huizerweg 54.
Met onze excuses voor de fout
bedanken wij alsnog de heer
C. van der Voort voor deze
schenking.
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De R.K. Mariakerk.
In februari 1919 benoemde de bisschop van Utrecht de Arnhemse
kapelaan G.J. van Schaik tot tweede pastoor van Bussum met de
opdracht een eigen parochie te stichten.
De Sint Vituskerk was te klein geworden voor alle gelovigen en
aan de bevolkingsgroei zou voorlopig nog geen einde komen. Dus
was een tweede parochie noodzakelijk geworden.
De reeds jarenlange voor kerkebouw gereserveerde grond aan de
Huizerweg tussen de Korte Singel en de Badhuislaan werd door
de nieuwe pastoor als minder geschikt beoordeeld, zodat er aan
de Brinklaan bij de Eslaan een nieuw perceel werd aangekocht.
Ruim 2.000 parochianen kreeg pastoor Van Schaik mee van de
Sint Vituskerk en op 14 juni 1920 kon de eerste steen voor de
nieuwe kerk worden gelegd. De architecten ir. Jozeph en Pierre
Cuypers hadden inmiddels een koepelkerk met centraalbouw
ontworpen, die na een bouwperiode van anderhalf jaar reeds op
19 december 1921 feestelijk in gebruik kon worden genomen. De
kerk werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand, waarvan de Byzantijnse ikoon in mozaïek boven de
hoofdingang staat afgebeeld.
Wegens de lange en lastig te onthouden naam heette de kerk al
gauw de Koepelkerk; en dat is zo gebleven.
De bouwkosten waren echter nogal opgelopen. Het bouwterrein
was gekocht en moest daarna worden opgehoogd omdat het lag in
een voormalige zandafgraving. Bovendien was het een exclusief

