September 2017
Ambtsdragers laten zich horen
Op donderdag 14 september kwamen ongeveer vijftig ambtsdragers samen in de Emmakerk voor een bijeenkomst over de
toekomst van de Protestantse Gemeente Soest (PGS). Het was de eerste bijeenkomst na de zomer. In de zomer is besloten de
installatie van de nieuwe kerkenraad en de opheffing van wijkgemeenten op 1 september uit te stellen.

De reden hiervoor was de procedure naar aanleiding van
het ingediende bezwaar door de Initiatiefgroep tegen de
vierplekkeuze. De uitspraak van het Regionale College
voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen is op
14 juli ontvangen: het bezwaar is afgewezen. Tegen de
uitspraak is echter beroep aangetekend bij het Generale
College. De uitspraak kan een paar maanden duren en
wordt op z’n vroegst rond de jaarwisseling verwacht.

•	Wat is de kracht van optie 1 en bij wie schept het
vertrouwen?
•	Wat is de kracht van optie 2 en bij wie schept het
vertrouwen?
Optie 1:

De huidige AK blijft bestaan en er wordt niet één PGS
gevormd voordat er een uitspraak is van het Generale
College. De taakgroepen gaan ondertussen wel van start.

Dilemma

De Algemene Kerkenraad (AK) vroeg ambtsdragers mee
te denken over de vraag ‘Hoe nu verder?’ en legde het
volgende dilemma voor: wachten we tot na de uitspraak
van het Generale College met het vormen van één PGS of
kiezen we ervoor om zo spoedig mogelijk die ene PGS te
vormen.

Optie 2:
De AK voert het besluit van 16 februari 2017 uit en gaat
zo spoedig mogelijk over tot de vorming van één PGS
met de daarbij behorende structuur met betrekking tot
taakgroepen, tijdelijke kernteams, werkwijze predikanten,
etc.

Twee opties

Positie kiezen

Na de opening leidde Fred Heidinga de avond in met
onder andere een schets van het dilemma en de aspecten
ervan. Vervolgens ging het gezelschap in zes groepen
uiteen. Iedere groep besprak beide opties aan de hand
van de vragen:

Na de pauze verplaatsten alle ambtsdragers zich naar de
kerkzaal en verkenden zij aan de hand van zeven stellingen op een speelse manier het dilemma. Bij elke stelling
en de vraag ‘ben je het wel of niet met de stelling eens’
namen zij in de ruimte hun positie in. Eén van de stellingen luidde: “Kiezen om nu die ene PGS te vormen, betekent
een keuze voor vertrouwen in de nieuwe kerkenraad”. De
keuzes werden middels een kort interview toegelicht en
met elkaar gedeeld.
Aan het einde van de avond keerden de ambtsdragers
terug naar de wijkzaal waar ze gevraagd werden om hun
voorkeur voor of hun bedenkingen tegen een optie kenbaar te maken. Tevens kregen ze gelegenheid de AK een
vraag, een overweging of een hartenkreet mee te geven.
De briefjes werden op grote vellen geplakt en gaven zo
een overzicht van de meningen. Het was een nuttige

avond waar door iedereen hard is gewerkt. Al met al een
mooie input voor de AK.
Nieuws vanuit de AK

Een week na de ambtsdragersbijeenkomst kwam de AK op
donderdag 21 september bij elkaar en nam een belangrijk
besluit voor de toekomst van de PGS. Na rijp beraad en na
raadpleging van de ambtsdragers op 14 september heeft
de AK éénstemmig besloten thans uitvoering te geven
aan zijn besluit van 16 februari 2017. Gestreefd wordt om
op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot éénwording
van de PGS door de wijkgemeenten (met uitzondering
van de wijkgemeente Johanneskerk) op te heffen en de
nieuwe kerkenraad te installeren. Onder leiding van deze
kerkenraad zullen alle volgende stappen worden gezet
waartoe in februari jl. besloten is. Naar verwachting zal de
éénwording in november aanstaande plaatsvinden. De
exacte datum wordt nog definitief vastgesteld en bekend
gemaakt. Alle gemeenteleden worden dan uitgenodigd
voor een feestelijke bijeenkomst om de éénwording van
de PGS te vieren.

van de PGS en die tegelijkertijd duurzaam beleid creëert
voor de toekomst. Met dit besluit beoogt de AK 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.
Nieuwe organisatiestructuur

In oktober komt de AK weer bij elkaar. Tijdens die vergadering gaat de AK de overgang naar de nieuwe organisatiestructuur bespreken met de voorzitters van de taakgroepen en de kernteams.
In de afgelopen periode vond de AK voldoende gemeenteleden bereid in de Kleine Kerkenraad en de Taakgroepen
plaats te nemen en met enthousiasme mee te bouwen
aan de toekomst van de PGS. De samenstelling van Kleine
Kerkenraad en de Taakgroepen kenmerkt zich door een
goede verhouding man/vrouw, jong/oud en een evenwichtige vertegenwoordiging van de wijkgemeenten.

Het besluit betekent dat de uitkomst van de lopende
beroepsprocedure inzake de vierplekkeuze niet wordt
afgewacht. De afhandeling hiervan wordt overgelaten aan
de nieuw te installeren kerkenraad. In het vertrouwen dat
deze dit in wijsheid en zorgvuldigheid ter hand zal nemen.

Colofon
Trektocht is een uitgave van de Protestantse Gemeente
Soest. In deze nieuwsbrief leest u nieuws en achtergronden over het veranderingsproces.

De AK roept de gemeente op om, met ingang van vandaag al, te denken, te doen en vooral te zijn als één protestantse gemeente van Jezus Christus in Soest; met elkaar
verbonden in geloof, in vertrouwen en in liefde.

Wilt u reageren of heeft u vragen? Neem contact op met
de scriba van de Algemene Kerkenraad: Rianne Zevering
via scriba.aksoest@gmail.com.
Lees meer op www.geloveninsoest.nl

Een huis voor velen

Voor adreswijzigingen en vragen over de bezorging
kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau via
kerkelijkbureau@protestantsegemeente-soest.nl

De AK 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

