
In memoriam Herman Sibbing. 

Maandagochtend 17 oktober 1994 was de werkgroep dokumentatie 
van het informatie/dokumentatiecentrum zoals op iedere maandag 
bijeen. Herman maakte al vele jaren deel uit van deze groep. 
Deze maandag kwam hij zoals altijd om half tien binnen, nam 
plaats op zijn vertrouwde plek en ging de uitgeknipte krante- 
knipsels coderen. Tijdens de koffie, bij de behandeling van de 
ingekomen stukken, gaf Herman zijn mening. Zijn grote kennis 
van Bussum kwam hem hierbij goed van pas. Om half twaalf 
vertrok Herman, onderweg pratend met enkele medewerkers. 

De dag erna hoorden wij, dat Herman op maandagmiddag plotse- 
ling was overleden. Een grote schok voor alle medewerkers. De 
rustige, behulpzame, trouwe Herman zullen wij zeer missen. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte. 

Namens de werkgroep dokumentatie, Coby de Jong 

BUSSUMS KERKGESCHIEDENIS (111). 

R.K. Kerkgeschiedenis. 

Er zijn diverse reakties binnen gekomen betreffende de 
geschiedenis vermeld in ons Contactblad. Eén willen wij u niet 
onthouden. Hierdoor krijgen we de juiste weergave van het 
verhaal. Een bekend gezegde luidt: "Wie werkt maakt fouten", 
dus wie schrijft kan óók fouten maken. 
Wij ontvingen van de heer W.v.d. Berg, die jarenlang voorzit- 
ter is geweest van de parochieraad van de samenwerkende 
parochies Bussum-Hilversumse Meent, korrekties en uitleg. 
Een samenvatting hiervan geven wij graag: door. Onze hartelijk 
dank voor de reaktie. 

Weet u nog iets over de Bussumse kerkgeschiedenis? Laat het 
ons dan weten! 

Wil van Berkel / Martin Heyne 

Samenwerking Bussumse parochies. 

De eerste stap tot samenwerking van de Bussumse parochies werd 
gezet in 1970, toen de parochies Sint Vitus en O.L. Vrouw 
gingen samenwerken onder leiding van één priesterteam. In 1972 
werd dit teamverband uitgebreid met de H. Hartparochie. 
De derde stap was het samenvoegen van de drie afzonderlijke 
parochieraden tot één parochieraad alsmede het samenvoegen van 



drie kerkbesturen tot één bestuur. 
Het teruglopen van het kerkbezoek met als gevolg vermindering 
van de gezinsbijdragen en de kollektes, de stijging van de 
kosten van onderhoud van de gebouwen en de noodzakelijke 
vervanging van orgels en verwarmingsinstallaties, noopten tot 
een langdurig overleg over de toekomst van de samenwerkende 
parochies. 
Kerkbestuur, priesterteam en parochieraad besloten na grondig 
overleg met bisdom, adviesraden en na diverse hoorzittingen in 
de drie parochies, om 2 van de 3 kerkgebouwen te sluiten: te 
weten de St. Vitus en de H. Hartkerk. De Mariakerk werd 
gekozen tot centrumkerk van Bussum. 

Enkele korrekties op het artikel op blz. 55 en verder in het 
Contactblad nr. 2 van september 1994, door W. v.d. Berg. 

Blz. 57. Ontkerkelijking moet zijn zoals hiervoor gemeld onder 
Samenwerking Bussumse parochies. 
Pastor Kluck werd niet voorlopig, maar gewoon benoemd tot 
pastor-teamleider en woonde toevallig in de Vitusparochie. 
Blz. 58. Bij F. Jansen is weggelaten: pater. Bij R.M. Mascini 
toevoegen: diaken. Bij A.A. van Kooten toevoegen: pastoraal 
werker. Het woord zuster weglaten achter B. Tuin O.P. 
Idem bij M. Nagelhout, pastoraal werker. 
Blz. 59. De naam van de zangkoren is fout. Zr. Vincentius moet 
zijn Vincentia. 
1963 - heden moet zijn: 1963 - 1973. (zie ook blz. 68). 
J. van Stokkum moet zijn: Mag.drs. J. van Stokkum. 
Stefanie Hesler moet zijn: Heeffer. 
Blz. 62. Pastor De Reus werd tot opvolger benoemd van de over- 
leden deken Herman Schlutken. Na het overlijden van deken De 
Reus werd hij opgevolgd door dr. De Jong en verhuisde het 
secretariaat naar Hilversum. 
Blz. 65. Van 1935 tot 1960 vond jaarlijks het ziekentriduüm 
plaats; beurtelings in de H. Hartkerk en de Mariakerk. 
Blz. 71. Pastoresteam van de Mariakerk moet zijn: van de 
samenwerkende parochies. 
Blz. 75. Onder "Platform Hilversumse Meent": elke vierde 
zondag van de maand moet zijn: elke vierde zondag van de maand 
tot het vertrek van pastor Van Kooten in 1992. 

W. v.d. Berg 

Lezers reageren: Bussums kerkgeschiedenis. 

Pensionaat Mariënburg. 
In het overzicht van namen van pastoors en kapelaans over de 
periode 1939-1943 (blz.58) lees ik dat drs. Hunsfeld rector 
was op pensionaat Mariënburg. Omdat ik van 1937-1943 intern op 
dit pensionaat was, weet ik dat rector Driessen daar rector 


