April 2017
In februari besloot de Algemene Kerkenraad definitief over de vierplekken, het flankerende beleid en de nieuwe plaatselijke
regeling. Met dit besluit is de weg vrijgemaakt om stappen te zetten in het proces van éénwording van onze Protestantse
Gemeente in Soest. En daar ligt een mooie opgave voor de AK in een gedeeltelijk nieuwe samenstelling. Met Fred Heidinga als
voorzitter, die Klaas de Waard in deze functie opvolgde. En met Wim Kievit in de functie van assessor. Ook liep met het definitieve
besluit de opdracht aan Jandirk Pronk als externe adviseur en procesbegeleider ten einde. Omdat er nog zeer veel zaken spelen
in de komende periode, waar professionele ondersteuning voor nodig is, benoemde de AK een nieuwe externe procesbegeleider:
Bram Schriever.

Een eerste actie op deze weg is een “rondje langs de wijken” van een afvaardiging van de AK. Bedoeld om kennis te
maken met de nieuwe voorzitter en om vragen en zorgen
die nog rond het definitieve besluit leven te bespreken. Die
zijn er in de ene wijk meer dan in de andere. Ook worden
verwachtingen en ideeën voor de komende periode met
elkaar uitgewisseld. Deze gespreksronde startte half maart
en loopt tot begin april.
Nieuwe structuur
De streefdatum voor de start van de nieuwe structuur van de
PGS is 1 september 2017. Op die dag heffen we de Algemene Kerkenraad en de wijkgemeenten op en benoemen we
gelijktijdig de nieuwe kerkenraad in functie. Natuurlijk zoeken we mensen voor de nieuwe kerkenraad, kernteams en
taakgroepen. In de komende maanden ligt daar de prioriteit.
Een kleine werkgroep werkt er inmiddels aan om dat op tijd
in goede banen te leiden.
Bijeenkomsten
Verdere concrete acties zitten “in de pen”. Zo is het voornemen om in april en mei voor alle ambtsdragers twee
inspiratiebijeenkomsten te organiseren. Met als onderwerp
gezamenlijk kerk-zijn op de langere termijn en de hiervoor
benodigde acties voor de komende één à twee jaar. Daarnaast willen we vóór de zomervakantie één of meerdere
bijeenkomsten voor alle belangstellende leden van de PGS
organiseren. Deze bijeenkomsten zijn thema-gericht, met
bijvoorbeeld onderwerpen als “vieren” en “pastoraat”.
Bezwaar
Het is bij dit alles wel goed dat u weet dat een groep betrokken leden binnen de Wilhelminakerk bezwaar heeft tegen

het definitieve besluit, de onderbouwing daarvan en het besluitvormingsproces. De groep heeft dit bezwaar voorgelegd
aan de Regionale Commissie voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN. Dit onafhankelijke orgaan
neemt naar verwachting binnen enkele weken de behandeling van dit bezwaar ter hand. De Algemene Kerkenraad
respecteert de stap van de groep en zal hier ook zorgvuldig
mee om gaan. De Algemene Kerkenraad ziet deze onafhankelijke toetsing met vertrouwen tegemoet.

Activiteiten voor de jeugd
Bij de PGS is een breed aanbod voor kinderen en jongeren.
Om de activiteiten meer bekendheid te geven, is er in deze
Trektocht speciale aandacht voor het jeugdprogramma.
De Missie van de taakgroep Jeugd is:
- 	Kinderen en jongeren vertrouwd maken met het geloof
en de liefde van God, en hen ondersteunen bij hun persoonlijke geloofsbeleving en -groei.

- 	Kinderen en jongeren ruimte geven om ook samen te
zoeken naar vormen van geloofsgemeenschap, om Jezus
Christus te leren kennen en te volgen.
- 	Kinderen en jongeren, ieder met hun talenten, zwakheden, ervaringen, tradities en achtergronden, mogen zich
thuis voelen, gewaardeerd en veilig weten in de Protestantse Gemeente Soest.
Op basis van deze Missie proberen we jeugd van alle leeftijden (0-21 jaar) aanbod en aandacht te bieden. Dit doen
we samen met ouders. Succesvol jeugdwerk staat niet op
zichzelf; ook voor ouders wil de kerk een passend en aansprekend aanbod bieden.
Door het ‘Deel je Leven’-project proberen we de ontmoeting te faciliteren tussen gemeenteleden van verschillende
leeftijden. De ervaringen en feedback nemen we mee in het
nieuwe jeugdwerkbeleid in de “Kerk van de toekomst”. Ook
op andere momenten zijn er ontmoetingsmomenten tussen
jeugdleden van verschillende wijken, bijvoorbeeld via Jeugdkerk XL en in het catechese programma.
Marco van Amstel
Voorzitter Projectgroep Jeugd

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
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Conny van Lier, jeugdwerker
“Als opvolger van Mieke Wiegeraad ben ik oktober 2016 in de
Protestante Gemeente Soest als jeugdwerker begonnen. Het
is mijn taak om het bovenwijkse jeugdwerk te coördineren,
stimuleren en ondersteunen. Waarom men mij daarvoor gevraagd heeft? Ik heb theologie gestudeerd in Utrecht en ben
afgestudeerd in ethiek en godsdienstonderwijs. Lange tijd
werkte ik in Rotterdam bij de Heuvel, een adviesbureau voor
Jeugd- en Jongerenwerk. Daar richtte ik Steunpunt Jeugd en
Kerk op, waarbij allerlei kerken info en ondersteuning konden
vragen. Vervolgens kwam ik in de Domkerk in Utrecht terecht
om activiteiten op de grens van kerk en stad vorm te geven
als kerkelijk cultureel werker. De Domkerk, dagelijks open
met altijd bezoekers en een groot aanbod, is een inspirerende en leerzame werkplek. Een deel van het werk bestond ook
daar uit jeugdwerk: Kinderkerstfeest, Kinderboekenweek,
programma’s met verhalenvertellers. Uiteindelijk was daar
geen financiële ruimte meer om dit werk als beroepskracht te
kunnen blijven doen.
Gelukkig vond ik deze winter nieuw werk in Soest voor 14 uur
per week. Daar heb ik inmiddels met veel mensen kennis gemaakt, draai mee in een aantal groepen en geef vorm aan de
bovenwijkse ‘Deel je leven’ vieringen. In deze diensten willen
we zo veel mogelijk volwassenen, kinderen en jongeren met
elkaar in contact te brengen. Uitgangspunt van de Projectgroep Jeugd is het gezamenlijk optrekken binnen de Protestantse Gemeente in Soest met als doel het jeugdwerk een zo
stevig mogelijke bedding te geven. Ik voel me gedragen door
het verhaal van God en mensen. Met kinderen en jongeren
werken vind ik extra leuk, omdat er openheid en oprechtheid
is van hun kant en omdat jeugdwerk veel creativiteit kent.
Geloven staat voor mij voor kansen zien en Gods liefde delen.
Dat wil ik graag meegeven.”

Jeugdwerkprogramma voorjaar 2017
Voor kinderen en jongeren van 2 - 21+ jaar
Dit jeugdwerkprogramma is onderdeel van de kerken van de Protestantse Gemeente Soest.
Kinderen en jongeren buiten de Protestantse Gemeente zijn van harte welkom!

Interactieve themavieringen

Pasen

Project: ‘Deel je leven’

Palmpasenstokken maken

Hoe kunnen we in de toekomst kerk zijn met alle generaties?
Met die vraag gaan we aan de slag tijdens de interactieve
diensten. Vieringen om samen te ontdekken, te delen en te
groeien in geloof, in kerk zijn en in jeugdwerk. Voor jong en
oud, waarin we ons hart laten spreken.

Traditiegetrouw wordt er door kinderen van de basisschool op
de zaterdag voorafgaand aan Palmpasen een palmpaasstok
gemaakt.

De vieringen bestaan uit drie delen:
• Samen ontdekken tijdens creatieve activiteiten voor en
door jong en oud
• Samen vieren met gebed, Schriftlezing en muziek
• Samen lunchen en elkaar ontmoeten
‘DEEL je leven’ legt contact tussen generaties en tussen wijkkerken. Het is een experimenteerplek met veel eigen inbreng
om wegen op het spoor te komen tot gezamenlijk vieren.
Kinderen, jeugd en jongeren zijn meer dan welkom.
Zondag
11 juni
3 september
Tijd:
Voor wie:

Plaats
De Open Hof
Wilhelminakerk

Thema
Samen vieren
Samen leren

10.30 uur - 13.00 uur (inclusief lunch)
Alle gemeenteleden van de PGS

Datum: Zaterdag 8 april om 14 uur
Voor wie: Alle kinderen zijn welkom
Plaats:
De Open Hof
Contact:	Gerrit Olsman, g.h.olsman@hccnet.nl,
tel. 035 602 0666
Ook kun je op zondag 9 april om 10 uur tijdens de dienst in
de Oude Kerk, de Emmakerk en de Wilhelminakerk een palmpaasstok maken.

Paasavond film
Bioscoopavond met snacks en popcorn
Voor wie:	Alle jongeren van klas 1, 2 en 3 middelbare school
Wanneer: 15 april (Paasavond) van 19.30 – 21.30 uur
Plaats:
Kelder van de Emmakerk
Film:
The Life of Jesus
Op de avond voor Pasen organiseren we een bioscoopavond
voor jou! Neem je vrienden en vriendinnen mee en kom
gezellig loungen. Zin om te komen? Stuur een berichtje naar
carin-jansen@hotmail.com of een appje naar 06 11018648.

Jeugdkerk XL

Paaswake voor kinderen

Deze activiteit is voor alle jongeren van 12 jaar en ouder.
In Jeugdkerk XL werken we per keer met een thema aan de
hand van ‘Het Onze Vader’.

Het paasverhaal en samen eten

Plaats:
Voor wie:

Emmakerk (vaste plek!)
Jongeren 12+

We starten op de volgende zondagen om 10.00 uur.
23 april is vakantie
21 mei
25 juni
Contact:

Conny van Lier 06-53910611
connyvanlier@planet.nl

Voor wie: Kinderen van 4 - 8 jaar
Wanneer: zaterdag 15 april 16.30 uur
Waar:
Wilhelminakerk
Contact:	Evelien van Assenbergh, ejvassenbergh@gmail.com

Paaswake voor jongeren
In de nacht van zaterdag 15 april op zondag 16 april wordt
er een paaswake gehouden voor jongeren vanaf 16 jaar in
Soest. Een nacht bezinnen, uitwisselen, vieren en eten.
Voor wie: Jongeren 16 - 25 jaar
Wanneer: 23.30 uur – 9.00 uur
Waar:
De Open Hof
Contact:	Gerrit Olsman, g.h.olsman@hccnet.nl
tel. 035 602 0666

Meeting Point
We ontmoeten elkaar tijdens de maaltijd. Hier is alle ruimte
om met elkaar te praten over alles wat je dagelijks bezig
houdt. Na de maaltijd gaan we met elkaar aan de slag en in
gesprek met onderwerpen die te maken hebben met geloof.
We gaan daarin steeds op zoek naar de plek die geloven
inneemt in jouw leven.
Kun je niet op zondagavond maar wil je wel graag mee doen?
Meld je dan wel aan! We zoeken met de groep naar een
avond die voor iedereen uitkomt!

Wanneer:
Data:
Plaats:
Voor wie:
Aanmelding:
Kosten:

Maandagmiddag van 15.30 – 17.15 uur
3 april
Emmakerk
Kinderen uit groep 4-5-6 van de basisschool
Thea van Arkel,
Theavanarkel@ziggo.nl 035-6023318
€ 10,00 voor 12 middagen

Pizza en meer
Pizza-avond met inspirerende spreker

Voor wie: Jongeren klas 4, 5 en 5 middelbaar
Wanneer: Zondagavond van 17.00 – 19.00 uur
(incl. maaltijd)
Plaats:
De Open Hof (onder voorbehoud)
Data:
2 april
21 mei
18 juni
Contact: Esther Tupker E.tupker@gmail.com
06 513 308 40

Voor wie: Alle jongeren van klas 1, 2 en 3 middelbare school
Wanneer: 7 mei van 19.30 – 21.30 uur
Plaats:
Kelder van de Emmakerk
Gezellig pizza eten en je laten inspireren door een spreker?
Kom en neem je vrienden mee.
Meld je wel even aan door een berichtje te sturen naar
carin-jansen@hotmail.com of stuur een appje naar
06 11018648.

Soos

Bezoek de EO jongerendag, het thema is:

De Funsoos is dè ontmoetingsplek voor jongeren op vrijdagavond. Jullie hebben zelf inbreng in het programma. Veel activiteiten zijn mogelijk zoals spelletjes, film kijken, dropping,
bowlen, wie is de mol etc. De soosavonden worden begeleid
door twee ouders. Je bent altijd welkom met je vrienden, je
hoeft je niet vooraf op te geven.
Funsoos 12-14
Voor wie 12-14 jaar (klas 1 en 2 Middelbaar)
Wanneer: Vrijdagavond om 19.30 – 21.30 uur
Data:
21 april
12 mei
9 en 23 juni
Informatie: Janke Holman, 06-27 123 236
Janke.holman@metjeprojecten.nl
Soos 14+
Voor wie: 14-16 jaar (klas 3, 4 en 5 Middelbaar)
Wanneer: Vrijdagavond 20.00 – 22.00 uur
Data:
7 april
12 mei
Informatie: Adrie Deen, 06-37 415 922
Fam_deen@hotmail.com
Plaats:
Kelder Emmakerk

Knutselclub voor kinderen
Kom jij ook bij ons op de knutselclub?
Het is er altijd heel gezellig. Er is een bijbel verhaal,
we zingen. Natuurlijk gaan we vooral heel veel knutselen,
doe jij ook mee?
Met Pasen is het extra feestelijk.

EO jongerendag

Voor wie: Alle jongeren vanaf klas 1 middelbare school
Wanneer: 10 juni (de hele dag)
Plaats:
Verzamelen bij de Emmakerk
Ooit in een stadion vol medegelovigen geweest? Nee?! Dan is
dit je kans. We hopen met een grote groep jongeren uit Soest
naar de EO-jongerendag te gaan. Zin om mee te gaan?
Meld je dan vòòr 15 mei aan bij Carin Jansen
(carin-jansen@hotmail.com) of stuur een appje naar
06 11018648.

Kamp 2017
We gaan dit jaar weer echt op kamp! Een kampweekend vol
spel, actie en gezelligheid. We organiseren leuke activiteiten
voor de verschillende leeftijden.
Voor wie: Alle kinderen 8+ en jongeren 12+
Wanneer: 29 september – 1 oktober
Plaats:
Verrassing
Contact:

Niels Kruizinga, kruizinga.niels@gmail.com

Zo mis niets!
Uitnodigingen ontvangen via email?
Mail dan je Naam, Geboortedatum en Mailadres naar
communicatiepgsjeugd@gmail.com
Of word lid van de PGS Jeugd facebook pagina

