Gemeentelijk Monument De Verlosserkerk

De Verlosserkerk, de kerk van de Hervormde Gemeente in Bussum, ligt in de naoorlogse
uitbreidingswijk Oostereng. De kerk met het aangrenzende ontmoetingscentrum werd
tussen 1953 en 1956 gebouwd naar ontwerp van Chr. Nielsen, J.H.C. Spruit en W. van de
Kuilen (Architectenbureau Nielsen, Spruit & Van de Kuilen te Amsterdam). Op 21 januari
1957 werd de kerk in gebruik genomen.
Onderdeel van de ontwerpopdracht was de pastorie aan de Koekoeklaan (nr 1), die pas in
1960 gereed kwam. Rond 1969 verloor de pastorie haar functie en volgde een verbouwing
tot woonhuis. In 1995 werden plannen gemaakt voor een aanbouw en renovatie van de
kerk. Deze plannen zijn niet gerealiseerd. Bij een renovatie in 2011-2013 heeft men het dak
gerenoveerd vanwege een lekkage en zijn de oude glas-in-loodramen uit de Zuiderkerk, die
onderdak hadden gevonden in de Verlosserkerk, verplaatst zodat ze in één rechte lijn lopen
met de buitenramen in dezelfde wand. Ook zijn de donkere deuren in een lichtere tint
geschilderd.
Het complex heeft een markante plattegrond en verschijningsvorm. De plattegrond van de
kerk heeft een ovaal-vorm en is noord-zuid georiënteerd. De uit rode baksteen opgetrokken
muren van de kerk zijn wisselend van hoogte: de muren van oost- en westgevel zijn in het
midden lager dan de muren van de noord- en zuidgevel. Door dit hoogteverschil geleidelijk
te overbruggen, ontstaat een licht glooiend dak. In de noordwestgevel is een klokkenmuur
geplaatst. In het oostelijk deel van de klokkenmuur is in een verticale rechthoekige
uitsparing een klok bevestigd. De ontmoetingscentrum ligt aan de noordoostzijde van de
kerk. Het is een gebouw van één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond. Een
driehoekig verbindingsstuk met een iets lagere hoogte dan het rechthoekige gebouw (deel
B) vormt de fysieke verbinding tussen het ontmoetingscentrum en de kerk. Het
ontmoetingscentrum accommodeerde oorspronkelijk de kerkeraadskamer, de
predikantenkamer, een zaal met toneel en foyer, een keuken, berging, wc’s en een hal.
Een driehoekig verbindingsstuk vormt de fysieke verbinding tussen het
ontmoetingscentrum en de kerk.
In 2015 is het complex aangewezen als gemeentelijk monument. De pastorie is van de
bescherming uitgesloten.

