
Uit de Bussumse Historie
Eltheto
‘Ons Nieuwe Gebouw’, ‘het Jeugd-
gebouw’, ‘het Nieuwe Gebouw’. 
Diverse namen kreeg in de loop 
der jaren het gebouw dat de her-
vormde gemeente in 1930 achter 
de Huizerwegkerk (later Vrede-
kerk genoemd) liet bouwen. 

Op dinsdagavond 2 september 1930 
werd het gebouw officieel geopend. 
De hervormde gemeente had ruim-
te nodig voor haar kerkdiensten en 
andere activiteiten. 
In 1930 wordt het nieuwe gebouw 
zo beschreven: 
“Het ligt aan een breed voorplein 
met grind. De toegang bestaat uit 

brede gelakte teakhouten deuren. 
Men komt in een ruime hall. Rechts 
een deur naar het catechisatielo-
kaal. 
Twee grote dubbele deuren in de 
hall leiden naar de grote zaal. Zes 
5,2 meter hoge ramen van glas-in-
lood zijn er aan de lange zuidzijde 
van de zaal. Er is plaats voor 400 
personen en boven het achterge-
deelte is een galerij voor 100 per-
sonen. Men kan de zaal in tweeën 
delen. In de hall is een trap naar 
boven en via het portaal daar is een 
deur naar de galerij. Er is een ruim-
te voor een filmoperateur met zijn 
toestel, zodat de zaal ook voor ande-

re bijeenkomsten dan kerkdiensten 
gebruikt kan worden. Boven zijn 
nog twee vergaderruimtes. Op bei-
de verdiepingen is een keukentje. 
Het gebouw wordt verwarmd met 
gasradiatoren. Onder het gebouw 
is een kelder met opbergruimte 
en fietsenstalling. Groen-bruine 
lambrisering is er in het gehele 
gebouw. Daarboven zacht-gele mu-
ren en vloeren van gelakt rifthout” 
(grenen). 
Toiletten en een orgel worden niet 
genoemd, maar waren er wel.
De architect is N. Doornberg (die 
ook de Huizerwegkerk bouwde).

Het gebouw werd voor kerkdiensten 
gebruikt, catechisaties, jeugdacti-
viteiten, vergaderingen en bijeen-
komsten. In de jaren 50 heette het 
gebouw Eltheto (grieks voor ‘Uw 
Rijk Kome’). In 1956 werd het tijde-
lijk een tv-studio na de brand in de 
Irene-studio. Dat kon want in 1956 
kwam de Verlosserkerk gereed. 
Daarna werd Eltheto voor televi-
siedoeleinden drastisch verbouwd: 
Studio III B. Er werd een nieuw El-
theto gebouwd waar in de jaren 70 
de hervormde Wijkgemeente, na 
verkoop van de Johanneskerk in de 
Nieuwe Englaan, ging kerken met 
de naam: de Eltheto-gemeente in de 
Eltheto-kapel. Het oorspronkelijke 
gebouw werd nu het ‘Oude Jeugdge-
bouw’ genoemd.

In de jaren 90 werd het totale Vre-
dekerk-complex verkocht en Elthe-
to gesloopt.

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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BRON EN FOTO’S: BUSSUMSCHE KERKBODE 
UIT 1929 EN 1930.

Interieur grote zaal in 1930. 

Vooraanzicht Nieuwe gebouw in 1930.


