Algemene Kerkenraad

KANSELBOODSCHAP voor zondag 19 februari 2017
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest heeft in zijn vergadering van
donderdag 16 februari na intensieve beraadslagingen in ruime meerderheid als volgt besloten:
Ten eerste:
De aanbevelingen van de commissie Flankerend Beleid (zoals vastgesteld in de AKvergadering van 19 januari 2017) integraal over te nemen en daar waar nodig de komende
maanden met prioriteit nadere uitwerking van deze aanbevelingen ter hand te nemen.
Ten tweede:
Het voorgenomen besluit van de AK van 18 juni 2016 inzake de opheffing van de
wijkgemeenten en de vorming van één Protestantse Gemeente Soest om te zetten in een
definitief besluit, ingaande 1 september 2017 en de voor deze structuur ontworpen en door
de AK reeds goedgekeurde plaatselijke regeling vanaf dat moment van kracht te verklaren.
Ten derde:
Het voorgenomen besluit van de AK van 18 juni 2016 over de aanwijzing van de Emmakerk
en de Oude Kerk als vierplekken van de toekomst van de PG Soest en derhalve de onttrekking
aan de eredienst van de gebouwen van de Open Hof en de Wilhelminakerk om te zetten in
een definitief besluit en deze onttrekking ingaande 1 januari 2022 uit te voeren.
De Algemene Kerkenraad rondt met dit besluit een proces van meerdere jaren af, waarin steeds
gezocht is naar een weg die recht doet en vertrouwen geeft aan zoveel mogelijk gemeenteleden van
de Protestantse Gemeente Soest en die tegelijkertijd duurzaam beleid creëert voor de toekomst. En
beoogt hiermee de weg vrij te maken voor een volgende fase in het proces van éénwording. Deze
fase zal vooral gekenmerkt worden door het samen vinden van een weg voor de ‘inrichting van het
huis’. Een huis dat een thuis hoopt te bieden aan velen. Een thuis waarin mensen God en elkaar
kunnen ontmoeten.
De AK vertrouwt op uw begrip en steun voor dit definitieve besluit, maar is zich tevens zeer wel
bewust van de diversiteit aan gevoelens die dit bij de leden van de wijkgemeentes kan oproepen. De
AK heeft dan ook het voornemen om hierin te voorzien door op korte termijn met de afzonderlijke
wijkkerkenraden en belangstellende leden in gesprek te gaan. Om waar nodig de achtergronden van
dit besluit nog eens met elkaar te bespreken èn om de verwachtingen voor de volgende fase in het
éénwordingsproces met elkaar uit te wisselen.

De Algemene Kerkenraad PGS
Soest, 19 februari 2017

