
BUSSUMSE MISSIONARISSEN. 

In "In-Formatie van de samenwerkende parochies Bussum - 
Hilversumse Meent" verschijnt de laatste maanden regelmatig 
een oproep aan de parochianen. Het is een oproep aan mensen 
die willen corresponderen met missionarissen, die allen 
oud-Bussumers zijn. Ook zij worden ouder en hebben behoefte 
meer te vernemen over "hun vertrouwde Bussum". Daarom legde ik 
kontakt met de initiatiefnemer Henk de Leeuw, broer van een 
van de missionarissen. En inmiddels correspondeer ik met twee 
missionarissen en een penningmeester. 
De Bussumse missionarissen waar het in de oproep om gaat zijn: 
pater Bertus Blessing en broeder Vitus Degger, die beide 
werken in Indonesië, 
pater Gerard Bus, werkzaam in Papoea Nieuw Guinea, 
pater Jan van Harmelen en pater Thomas Huisman, die allebei 
werkzaam zijn in Zaïre, 
pater Wim de Leeuw, werkzaam in Ghana. 

Ik stelde Henk de Leeuw voor om eens te schrijven naar de 
voorziter van de Historische Kring Bussum, de heer A. Gouka. 
Misschien dat . . .  
Het resultaat was verrassend. Hieronder kunt u lezen wat in 
het kerkblaadje stond: 
"Tenslotte wil ik mijn oproep aan u herhalen om een van onze 
missionarissen eens een briefje te schrijven of liever nog één 
van hen te adopteren. Wilt u kontakt met mij opnemen als dit u 
aanspreekt? Deze oproep is op een wel heel bijzondere manier 
opgepakt door de Historische Kring Bussum, die heeft aangeboden 
om gratis hun Contactblad toe te sturen. Wanneer u dit blad 
kent en weet dat het drie maal per jaar uitkomt, weet u wat 
een geweldig gebaar dit is. Ik weet zeker dat onze missiona- 
rissen het leuk vinden om regelmatig iets over hun oude Bussum 
te kunnen lezen, temeer daar de eerstvolgende nummers de 
geschiedenis van onze Bussumse kerken laten zien. 
Een bijzonder leuk gebaar van de Historische Kring Bussum, 
waarvoor mijn hartelijke dank." 

Inmiddels hebben deze missionarissen het eerste nummer van 
1994 ontvangen. Het is een complete verrassing voor hen en ik 
ben er van overtuigd dat ook zij het met genoegen zullen 
lezen. Hun eventuele reakties zullen te zijner tijd worden 
gepubliceerd in dit Contactblad. 
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