December 2017
De Protestantse Gemeente Soest vierde 1 december de eenwording. Lees verder het overzicht van de kerstactiviteiten in de kerken
en nieuws over het ingediende bezwaar tegen de vierplekkeuze.
Eenwording Protestantse
Gemeente Soest is een feit
Vrijdag 1 december vond de feestelijke bijeenkomst plaats van de
eenwording van de PGS. Na een
gezamenlijke maaltijd in de Rank
(Wilhelminakerk) verzamelden de
ambtsdragers zich in de kerkzaal.
Daar kwamen zij samen voor de
installatievergadering, geleid door
ds. Berend Borger, voorzitter van de
classicale vergadering Amersfoort.
Op verzoek van ds. Berend Borger was
voor deze bijzondere gelegenheid in de
kerkzaal het rode velum opgehangen.
Rood is de kleur van de Geest, van
vuur en vreugde. “Daarom zien we
deze kleur ook bij de bevestiging van
de ambtsdragers”, legde hij uit. Na een
uiteenzetting van de vergadering overhandigde Berend de voorzittershamer
aan Fred Heidinga, voorzitter van de
PGS. Hij vroeg alle ambtsdragers of zij
konden instemmen met het reglement
van orde van de Grote Kerkenraad, de
Kleine Kerkenraad en het Moderamen,
en de voorgestelde leden van de Kleine
Kerkenraad. Bijna alle handen gingen
omhoog ter goedkeuring. Daarmee
rondde Fred het officiële gedeelte van
de avond af en werd de Nieuwe Plaatse-

lijke Regeling van kracht verklaard,
waarmee de wijkgemeenten (met
uitzondering van de Johanneskerk) zijn
opgeheven, en de nieuwe kerkenraad
van de PGS is geïnstalleerd.
Viering
Na de pauze vulde de kerkzaal zich
met een groter gezelschap voor een
bijzondere bijeenkomst rondom
de eenwording. Hiervoor waren
alle gemeenteleden van de PGS en
externen uitgenodigd. Na een welkomstwoord zong Pherenike Weenink
My Melancholy Blues van Queen.
Een prachtige opening. Hierna sprak
Fred Heidinga over ‘God maakt het
verschil’. Hij besloot zijn toespraak met
de woorden: “Ik zie en hoop dat deze
stap zal worden ervaren als een stap
voorwaarts. Dat we met elkaar een
gemeenschap van mensen weten te
creëren voor wie God het verschil heeft
gemaakt. Gonny van der Maten en Gert
Muts speelden, ieder op een ander
orgel, Concierto de dos Organos van
Josef Blanco. Een bijzonder samenspel
vulde de kerk.
Bijzondere stap
René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk

Nederland, sprak over ‘Eén kerk tot de
n-de macht’. “We verdiepen ons even
in de wiskunde, tot de n-de macht
betekent dat je elk willekeurig getal
neer kan zetten, meer dan 1, en de
uitkomst blijft 1”, legde hij uit. “Van zo’n
kerk droom ik en ik denk u ook. Wat een
bijzondere stap maakt Soest vandaag.
Een stap die past bij de landelijke ontwikkeling van de kerken. Zoals we met
elkaar kerk waren, dat kan niet meer, de
broek is te wijd. We gaan werken naar
een eenvoud van structuur, minder
vergaderen en daardoor meer ruimte
vinden voor het wezenlijke waarom we
Christen zijn. En ook de ruimte vinden
om hier in Soest op diverse plekken
kerk te zijn, door middel van pionieren
of diaconaal. Weet u uitgedaagd om
met die lichte structuur uw talenten te
gebruiken. En dat mensen weten dat
hier in Soest één PGS is waar Gods liefde
zichtbaar en tastbaar is.”
Ds. Kees Bregman en ds. Wim Kievit
verzorgden het avondgebed waarmee
de feestelijke bijeenkomst werd afgesloten. Gonny van der Maten opende het
avondgebed met ‘Ach bleib bei uns, Herr
Jesu Christ’ van J.S. Bach op het orgel.
Na de lezing uit Efeze 3: 14-21 speelde
Pherenike Weenink ‘Dolce’ uit Fantasie
6 van G.P. Telemann. Ds. Kees Bregman
sprak een overweging uit, waarin hij
inging op het mission statement van de
PGS: wij geloven in God, wij geloven in
mensen en wij geloven in deze wereld.
In de gebeden stond ds. Wim Kievit
onder andere stil bij het intensieve
proces dat aan de éénwording van de
PGS vooraf is gegaan. Het avondgebed
werd besloten met het lied ‘Vrede wens
ik je toe’ dat de aanwezigen elkaar toezongen. Na afloop was er een gezellig
samenzijn en proostten de leden en
genodigden op een goede toekomst
voor de PGS.

Kerstfeest in de kerk

OUDE KERK
KERSTMORGENDIENST
Feestelijke viering voor jong en oud
met zang van de cantorij onder leiding
van cantor Gonny van der Maten.
Voorganger: ds. Kees Bregman.

In de kerstperiode organiseren
de kerken verschillende diensten:
OUDE KERK
LICHTJESFEEST
Zondag 17 december, 17.00 uur
Een warme kerk – lichtjes overal, het
kerstverhaal, verteld en gespeeld,
kerstliedjes bij de grote kerstboom, een
feest voor jonge kinderen, hun ouders
en grootouders en voor wie het maar
leuk vindt. Het lichtjesfeest is afgestemd
op jonge kinderen tot groep 3 van de
basisschool.
OPEN HOF
KERSTZANG 2017
Zondag 17 december, 19.30 – 20.30 uur
Heeft u zin om de traditionele kerstverzen te zingen? Het cantatekoor Soest
zingt ‘Tollite Hostias’, het kerstoratorium
van Camille Saint-Saens (1835 – 1921).
Ook luisteren we naar de cantate ‘U is
heden de Heiland geboren’.
24 december, Kerstavond
EMMAKERK
KINDERKERSTVIERING
Zondag 24 december, 10.00 uur
Een speciale kinderkerstviering met
Poppentheater en schimmenspel.
LESSONS AND CAROLS
Zondag 24 december, 21.00 uur
Een bijzondere viering met lessons en
carols. Lessons zijn teksten, overwegingen, gedichten. Carols zijn liederen over
thema’s van het kerstfeest, puttend uit
een brede Engelse traditie. Aan deze
bijzondere viering werken mee: ds. P.A.
van den Berg en mw. drs. S. van der
Sluijs, een groot gelegenheidskoor, een
sopraan en diverse musici.
OPEN HOF
KINDERKERST-THEATERVIERING
Zondag 24 december, 19.00 uur
Ieder jaar wordt op kerstavond De
Open Hof omgetoverd tot een theater
met een groot decor. Kinderen van
de basisschool en hun ouders, maar
natuurlijk ook andere belangstellenden
zijn deze avond hartelijk welkom. Na
afloop is er voor alle kinderen warme
chocolademelk met iets lekkers. Voor
volwassen is er glühwein.
KERSTNACHTDIENST
Zondag 24 december, 22.00 uur
In deze viering met ds. Gerrit Olsman
zingen we bekende kerstliederen. De

cantorij van De Open Hof o.l.v. Kees
Hanegraaﬀ werkt aan deze viering mee.
Thema: ‘Worden als een kind’.
OUDE KERK
KERSTNACHTDIENST
Zondag 24 december, 21.30 uur
Sfeervolle viering met medewerking
van de cantorij van De Oude Kerk onder
leiding van cantor-organist Gonny
van der Maten en voorganger ds. Kees
Bregman.
Eerste Kerstdag,
maandag 25 december, 10.00 uur:
EMMAKERK
KERSTVIERING
Een Kerstviering voor het hele gezin
met ds. Peter van den Berg.
JOHANNESKERK
KERSTVIERING
Een Kerstviering voor de hele familie
met voorganger A.N.J. Scheer.
OPEN HOF
KERSTDIENST VOOR JONG EN OUD
Jezus wordt geboren in een stal in
Betlehem. Herders zijn de eersten die
ervan horen: een groot hemels leger
zingt een lied dat hemel en aarde met
elkaar verbindt. Een dienst met ds.
Gerrit Olsman rond het thema ‘Het
wordt licht’.

WILHELMINAKERK
KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD
Een feestelijke viering voor jong en oud.
Aan deze viering waarin ds. Wim Kievit
voorgaat, werken mee: het Inspringkoor
onder leiding van Theo v.d. Woude,
Rosamint Faas (zang) en Rachel v.d.
Woude (fluit).
Hoorzitting
Op 11 augustus is beroep aangetekend tegen de afwijzing van het
bezwaar (door het RCBG) dat was
ingediend tegen de vierplekkeuze in
het besluit van de Algemene Kerkenraad van 16 februari 2017. Dit beroep
is aangetekend door de bezwaarmakers en is in behandeling bij het
Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen,
het hoogste rechtsorgaan binnen
de PKN. Op 14 december hield dit
College een hoorzitting over deze
kwestie, waarvoor een kleine delegatie van zowel de bezwaarmakers als
van de kerkenraad was uitgenodigd.
Na deze hoorzitting zal een uitspraak
vermoedelijk niet al te lang op zich
laten wachten. Vanzelfsprekend volgt
daarover nader bericht.
Laatste nummer Trektocht
Dit is de laatste nieuwsbrief van Trektocht. Vanaf januari leest u informatie
vanuit de kleine kerkenraad in de
nieuwsbrief Dichtbij, op de website
en in het kerkblad Adem. Het eerste
nummer van Adem zal op 19 januari
uitkomen en verspreid worden onder
alle leden van de PGS. Daarvoor
hoeft u zich niet op te geven.

Colofon
Trektocht is een uitgave van de Protestantse Gemeente Soest. In deze nieuwsbrief leest u nieuws en achtergronden over het veranderingsproces.
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
Voor adreswijzigingen en vragen over de bezorging
kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau via
kerkelijkbureau@protestantsegemeente-soest.nl

