Mededeling AK aan PG Soest voor 20 december 2015.
De Algemene Kerkenraad heeft een besluit genomen over de toekomst van de PG Soest.
Over het voorgenomen besluit zijn twee gemeenteavonden gehouden. Op basis van de
reacties heeft de AK een definitief besluit genomen.
De AK heeft met vreugde vast mogen stellen dat er veel zaken in het voorgenomen besluit
stonden die instemming vonden bij u. Wij noemen de volgende punten:
- de urgentie, zowel inhoudelijk als financieel;
- de noodzaak om bestuurlijk de krachten te bundelen in één kerkenraad;
- de bundeling van krachten van alle predikanten en kerkelijk werkers in één team;
- de keuze voor 2 vierplekken;
- voluit energie te steken in pionierswerk en in het jeugdwerk.
Er was ook kritiek. Wij noemen de volgende punten:
- in drie van de vier wijkgemeenten zijn ernstige bezwaren geuit tegen het nu reeds
aanwijzen van De Oude Kerk als vierplek. Men vindt het belangrijk dat alle gebouwen
worden beoordeeld volgens dezelfde procedure en met dezelfde criteria;
- veel mensen pleiten voor een versnelling van het proces. Vooral voor gezinnen met
jonge kinderen is een te lange periode van rouleren tussen de gebouwen ongewenst.
De AK heeft het voorgenomen besluit op een aantal punten gewijzigd, daarbij intact latend
waar overeenstemming over is.
- Zo is besloten het voornemen om De Oude Kerk nu reeds aan te wijzen als vierplek
terug te nemen. Alle vier de gebouwen van de PG Soest zullen getoetst worden aan
dezelfde criteria. Wel heeft de AK uitgesproken dat het gebouw De Oude Kerk
eigendom blijft van de PG Soest. In dit kader heeft de AK ook besloten dat opdracht
gegeven wordt tot restauratie en plaatsing van een historisch orgel in De Oude Kerk.
De bekostiging hiervan zal volledig uit externe bronnen worden gefinancierd.
- Daarnaast heeft de AK besloten het proces te versnellen. De huidige AK zal uiterlijk
juni 2016 een besluit nemen over de twee te kiezen vierplekken.
Er zullen de komende periode regelmatig ambtsdragers-bijeenkomsten en
gemeenteberaden georganiseerd worden om u in de gelegenheid te stellen mede invulling
te geven aan de toekomst van onze kerk.
De precieze formulering van het besluit is op papier beschikbaar en staat ook op de website.
Er staat veel op stapel voor het komende anderhalf jaar. Het gaat over de kerk van de
toekomst! Als wij de boodschap van Gods Liefde ook in de toekomst door willen kunnen
geven, dan zullen we de inrichting en vorm van onze gemeente moeten herzien.

