Oktober 2016
In de kerk heeft u gehoord dat de voorlopige besluiten zijn uitgesteld. Donderdag 13 oktober besprak en woog de Algemene
Kerkenraad (AK) de reacties die vanuit de gemeente en de vier wijkkerkenraden op de voorgenomen besluiten zijn gekomen.
De AK concludeerde dat er op dit moment nog onvoldoende draagvlak is om de voorgenomen besluiten om te zetten in
definitieve besluiten.
Het gaat om twee voorgenomen besluiten van de AK:
-	De Plaatselijke Regeling en het opheffen van de wijk
gemeenten binnen de PGS vanaf eind 2016.
-	Het onttrekken aan de eredienst van de Open Hof en de
Wilhelminakerk vanaf november 2017.
De AK koos in juni voor het complementaire scenario omdat:
– Deze keuze genoeg capaciteit biedt;
– Dit een stimulans is om te komen tot één gemeente;
– Dit een duurzame keuze is (jas voor de komende jaren);
–	Dit scenario door de compacte keuze lage exploitatie
kosten heeft;
–	Bundeling van activiteiten in één multifunctioneel
gebouw mogelijk is.
Binnen dit complementaire scenario koos de AK voor de
Emmakerk en De Oude Kerk als vierplekken voor de toekomst. Hij is van mening dat daarmee voldoende ruimte
wordt gecreëerd voor de vernieuwing van onze kerk zoals in
het beleidsplan wordt bepleit. Verkoop van de Open Hof en
de Wilhelminakerk brengt naar de mening van de meerderheid van de AK ook het meeste geld op dat weer ingezet kan
worden voor vernieuwing en de kerk van de toekomst.
Uitstel
Het besluit om De Oude Kerk en de Emmakerk als vierplekken te gaan gebruiken en De Open Hof en de Wilhelminakerk te verkopen, is met twee tot drie maanden uitgesteld.
De AK houdt het voorgenomen besluit aan en onderzoekt in
twee tot drie maanden welk aanvullend beleid kan zorgen
voor een groter draagvlak voor het omzetten van dit voorgenomen besluit in een definitief besluit. Daarvoor heeft hij
een commissie bij elkaar geroepen die hieraan gaat werken,
de commissie Trektocht.
In deze commissie zitten mensen met allerlei functies: de
voorzitter en de scriba van de AK, de voorzitter van het
College van Diakenen, de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters, de vier wijkvoorzitters, predikant Wim
Kievit, twee leden van de projectgroep Jeugd en een lid van
de projectgroep Pionieren.

In een bijeenkomst voor alle ambtsdragers bespreekt de
commissie uiterlijk half januari haar advies. Ook onderzoekt
de PGS wat de consequenties zijn indien de voorgenomen
besluiten niet omgezet worden in definitieve besluiten
en communiceert dit aan de gemeente. Het College van
Kerkrentmeesters legt de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Soest uit aan de gemeente.
Daarna neemt de AK een definitief besluit. Het voorgenomen besluit waarin staat dat de PGS de wijkgemeenten opheft en één gemeente vormt, is ook twee tot drie
maanden uitgesteld.
Ontvangen brieven en reacties
Naar aanleiding van het voorgenomen besluit ontving de
AK veel brieven en reacties uit de verschillende wijken. De
AK dankt alle schrijvers voor hun inspanning. De schrijvers
van de brieven kan de AK niet persoonlijk beantwoorden,
wij vragen hiervoor uw begrip. De brieven die zijn gestuurd
en de reacties en vragen die tijdens de gemeenteavonden
met de AK zijn gedeeld, vormden samen de rode draad in de
bespreking over het voorgenomen besluit.
Hoe is de AK tot dit besluit gekomen?
In een lange vergadering spraken de AK-leden met elkaar
over wat het beste zou zijn voor de toekomst van de PGS. De
AK startte met een ronde: wat nemen we mee uit de afgelopen periode? Wat is de strekking van de brieven en hoe
kijken we terug op de gemeenteavonden?

Vanuit twee wijken, de Wilhelminakerk en De Open Hof, kwamen veel bezwaren. In de Wilhelminakerk is veel bitterheid
en een déja-vu gevoel. In De Open Hof zijn zorgen over de
beleving van ‘het kerk zijn’ en over de kerk van de toekomst.
In beide kerken werden inhoudelijke vragen gesteld en stellingen gedeeld. In De Oude Kerk en de Emmakerk verliepen
de avonden rustiger en kwamen er gedegen vragen op tafel
over de voorgenomen besluiten. Ook werd daar de zorg
geuit over de pijn die twee wijken moeten lijden bij verlies
van hun gebouw.
Gezien de hoeveelheid brieven en reacties is de AK van mening dat gemeenteleden nog onvoldoende zijn meegenomen in het proces en nog niet overtuigd zijn van het nut van
dit besluit. Iedereen is doordrongen van de ernst en noodzaak van één PGS. Alleen leven er nog veel onderliggende
vragen. Wat hebben we nodig om naar elkaar toe te groeien?
Wat is voor ons belangrijk?
Daarnaast concludeerde de AK dat onderbelicht is gebleven
wat de gevolgen zijn van het niet omzetten van het voorgenomen besluit in een definitief besluit. Dat moet op een
rij gezet worden. Er zijn bezwaren geuit door de gemeente,
welke terechte bezwaren zijn op te lossen?
Er is wel hard en integer gewerkt, maar volgens sommigen
onvoldoende transparant. De AK zal de gemeente nog meer
mee moeten nemen in haar gedachtegang en proces.
Hoe staan we er financieel voor?
Eén van de conclusies uit de ontvangen reacties is dat de
huidige financiën van de wijken niet goed bekend zijn bij
de gemeenteleden. Daarom gaat het College van Kerkrentmeesters u de komende tijd informeren over de financiën,
want waar praten we precies over? Hoe staat iedere kerk

 rvoor? Zijn er genoeg reserves? Hoe hoog zijn de tekorten
e
en wat betekent dat voor het komende jaar en de jaren erna?
U hoort nog wanneer de bijeenkomst zal zijn.
Mocht u eerder inzicht willen in de financiële gegevens van
uw wijk dan kan dat. Het overzicht bezittingen per wijk staat
in de jaarrekening, voor eenieder ter inzage bij het Kerkelijk
Bureau. Adres: Park Vredehof 2, Soest.
De toekomst
We kunnen alleen verder in gezamenlijkheid. Er is ook een
verlangen om samen verder te gaan.
Samen blijven we werken aan een nieuwe PGS. En dat zijn
we al een tijd aan het doen. De gezamenlijke startzondag in
De Open Hof was een dag van verbinding en samenzijn. De
taakgroep Jeugd en de projectgroep Jeugd komen samen
op één lijn. Er is een jeugdwerker aangesteld. Al jaren werkt
de diaconie samen en het College van Diakenen werkt al
overkoepelend. Laten we deze positieve samenwerkingen
koesteren en ook op andere vlakken verbinding zoeken.
De commissie Trektocht start 9 november met de eerste
bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om uw mening
te delen met de commissie via uw scriba of wijkvoorzitter.

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

