Bijlage bij beleidsplan Trektocht naar de toekomst met traditie en vernieuwing
WAAROM KIEZEN VOOR DE OUDE KERK ALS VIERPLEK VOOR DE PG SOEST,
EN WAAROM DIE KEUZE NU AL
Historisch aspect
De Oude Kerk is in eerste vorm omstreeks 1350 gebouwd. Het is het oudste gebouw in Soest dat nog
bestaat. Het ligt op een markante plek midden in het dorp. Al vele eeuwen lang, ruim 650 jaar, komt
daar een geloofsgemeenschap bijeen om God en elkaar te ontmoeten.
Financieel aspect
De weerbarstigheid en de onderhoudsverantwoordelijkheid voor zo’n oud gebouw brengt met zich
mee dat het onverkoopbaar is en dus bij afstoting voor de PG Soest geen inkomsten op zal leveren,
terwijl deze inkomsten juist nodig zijn om de uitdagingen en plannen voor de PG Soest te kunnen
realiseren.
Sociale functie
Mensen in en buiten het dorp kennen en herkennen dit gebouw als kerk. Ook op niet kerkelijke
mensen heeft dit gebouw een zekere aantrekkingskracht. Tot nu kozen ook buitenkerkelijken ervoor
om er hun huwelijk te vieren of om van hun dierbaren afscheid te nemen. Ook voor het houden van
concerten en lezingen blijkt dit gebouw aantrekkelijk te zijn.
Missionaire functie
De Oude Kerk heeft een eigen zeggingskracht. Het verwijst met zijn toren en schip in al zijn eenvoud
en schoonheid naar ‘iets’ dat boven het alledaagse en al te menselijke uitgaat. Met andere woorden,
in een wereld waar kerk niet meer vanzelfsprekend is, functioneert dit gebouw als geen ander, als
‘een toren in de tijd’. Deze uitstraling wordt versterkt door de ligging aan de voet van de Eng, de
historische buurt, de open ruimte om en de tuin bezijden de kerk.
Wanneer het interieur van de kerk wordt aangepast (ruimtelijk, flexibel en comfortabel) en creatief
wordt ingespeeld op de mogelijkheden en de eigen sfeer die dit gebouw met zich meebrengt, kan de
kerkruimte, naast het eerder genoemd gebruik, ook voor bijzondere vormen van vieren worden
ingezet.
Beperkingen van de Oude Kerk als vierplek
De Oude Kerk heeft ook zijn beperkingen. Het gebouw mist een ontmoetingsruimte, goede sanitaire
voorzieningen, voldoende parkeergelegenheid en ruimtes ten behoeve van vergaderingen,
kinderoppas, kindernevendienst, jeugd- en tienerwerk en groepswerk. Dit gemis kan deels worden
opgevangen door een aantal activiteiten in de tweede vierplek onder te brengen. De keuze van die
tweede vierplek zal daarom medebepalend zijn voor de bouwkundige aanpassingen die in en/of rond
de Oude Kerk nodig zijn.
Waarom nu al die keuze?
Een groot deel van onze gemeente is van mening dat de Oude Kerk als gebouw voor de PG Soest
beschikbaar moet blijven. De Algemene Kerkenraad deelt dit. Daarnaast was de Algemene
Kerkenraad bekend dat de Oude Kerkgemeenschap veel waarde hecht aan het behoud van de Oude
Kerk als vierplek voor de PG Soest. Dit wetend, de bovengenoemde argumenten overwegend, en ter

wille van draagvlak voor en voortgang van het proces van verandering, heeft de Algemene
Kerkenraad gemeend er goed aan te doen de Oude Kerk nu al als vierplek aan te wijzen.
Daar komt bij dat de Oude Kerk te kennen heeft gegeven zonder voorbehoud mee te willen gaan in
de beweging van vernieuwing en verandering en bereid is daarvoor haar stijl van gemeente zijn en
vieren af te willen stemmen op en waar nodig aan te willen passen aan de uitdagingen zoals die in
het voorliggende beleidsplan beschreven staan.
Consequenties
De Algemene Kerkenraad realiseert zich dat de Oude Kerk met bovenstaande keuze in een
uitzonderingspositie wordt geplaatst ten opzichte van de andere kerkgebouwen. De keuze voor de
tweede vierplek zal immers tot stand komen aan de hand van in gezamenlijkheid opgestelde criteria,
die dan geen opgeld doen voor de keuze voor de Oude Kerk, maar wel voor de drie andere
kerkgebouwen.
De Algemene Kerkenraad begrijpt dat zijn (voorgenomen) besluit aangaande de keuze voor dit
kerkgebouw niet door alle wijkgemeenten met enthousiasme zal worden ontvangen, en met name
bij de Wilhelminakerkgemeenschap negatieve reacties en gevoelens kan oproepen; temeer omdat in
deze wijkgemeente verondersteld zou kunnen worden dat met dit besluit impliciet besloten is dat de
Wilhelminakerk een van de twee kerken is, die per 2020 zal worden afgestoten. Dit laatste is echter
niet het geval. De Wilhelminakerk blijft met zijn specifieke faciliteiten, ervaring in veelkleurig kerkzijn
en ligging (nabij de begraafplaats en de Oude Kerk) geen vanzelfsprekende, maar wel een
kanshebber om als tweede vierplek te worden aangewezen.
Garanties
Met de Oude Kerk is expliciet besproken, dat een keuze voor de Oude Kerk als vierplek voor de
toekomst betekent, dat de PG Soest als geheel verantwoordelijk zal worden voor die vierplek en dat
het geen eilandje zal zijn waar de huidige werkwijze bewaard kan worden. Wat dat betreft verandert
de Oude Kerkgemeente net zo hard mee als alle andere wijkgemeenten. Het zal een uitdaging voor
de gehele PG Soest worden, hoe in de toekomst dit vele eeuwen oude gebouw gebruikt kan worden
als een, voor jong en oud, actuele verbinding tussen traditie en vernieuwing.
Met de kerkenraad van de Wilhelminakerk is afgesproken dat zorgvuldig gekeken zal worden hoe het
eigene van de op te heffen wijkgemeenten in de nieuw te vormen kernen (vieren en pastoraat)
geïmplementeerd kan worden en hoe de kernraden bestuurlijk evenredig kunnen worden
samengesteld. Dat laatste zal uitdrukkelijk in de Plaatselijke Regeling worden beschreven.
Ten slotte
Een gezamenlijke trektocht vraagt dat je elkaar ruimte gunt voor wat je dierbaar is, dat je elkaars
kracht honoreert, en dat je elkaar vertrouwt. Als die drie ontbreken wordt de missie van de PG Soest
een mission impossible. En wie wil dat ?
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