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 overleden 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

was. Hij had een zwakke gezondheid had. Daarom werd hij door
de soeurs (zusters) liefdevol verzorgd. Rector Driessen was
streng; dat is ook de reden dat ik me hem zo goed herinner. In
de grote studiezaal waar de pensionaires onder toezicht van
soeur huiswerk maakten was het zó stil, dat je een speld kon
horen vallen. Iedereen keek dan ook op toen op een keer een
soeur de studiezaal binnen kwam en naar de toezichthoudende
soeur liep. Tot mijn schrik werd mijn naam afgeroepen. Rector
Driessen wilde mij spreken. Ik was 12 of 13 jaar en liep met
een rood hoofd mee naar de rector en zat even later verlegen
tegenover hem. Vermanend sprak hij mij toe. Hem was verteld
dat ik op de cour (speelplaats) té veel met een meisje omging.
Ik weet nog om wie het ging: een schipperskind, een leuk meisje
met rood haar, mijn vriendinnetje. Een soeur - denk ik - had
ons in de gaten gehouden en onze gesprekken gehoord. Waar die
over gingen? Over eitjes en babies . . . Rector Driessen gaf mij
een reprimande en verbood mij om nog langer met haar om te
gaan. Omstreeks 1980 heb ik mijn vriendinnetje van toen weer
ontmoet. Wij hebben toen smakelijk gelachen om die herinnering.
In 1943 verliet ik met het behaalde Mulo-diploma pensionaat
Mariënburg (in de oorlog tijdelijk gehuisvest aan de Meerweg).
Ina de Beer
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