Januari 2017
De Algemene Kerkenraad houdt het voorgenomen besluit om te komen tot één gemeente met twee vierplekken aan. De AK ziet
dat het voorgenomen besluit bij veel mensen onbegrip heeft opgeroepen. In de erkenning van dit onbegrip vroeg de AK een brede
commissie om flankerend beleid en maatregelen te formuleren. Dit met als doel het draagvlak voor het voorgenomen besluit te
vergroten en delen van de zorgen bij gemeenteleden weg te nemen. De AK realiseert zich dat daarbij niet verwacht kan worden
dat al het onbegrip kan worden weggenomen.

Uitkomst commissie Flankerend beleid
De commissie heeft vijf intensieve bijeenkomsten achter de rug de afgelopen maanden (oktober, november,
december 2016 en januari 2017). Zij ervaarde dat de
opdracht van de AK geen gemakkelijke was. Zij ondervond hoe moeilijk het is om de verschillende opvattingen en belangen die binnen de PGS leven, samen
te brengen binnen één beleidskader. Voor alle commissieleden gold, dat zij de spanning hebben gevoeld
tussen wat nodig was in het kader van de opdracht aan
de commissie en hun natuurlijke loyaliteit met die plek
waar zij zich binnen de PGS thuis voelen. De commissie
brengt u op de hoogte hoe het flankerend beleid er uit
zal gaan zien.
Het flankerend beleid gaat om deze twee voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad(AK):
-	De Plaatselijke Regeling en het opheffen van de
wijkgemeenten binnen de Protestantse Gemeente Soest (PGS).
-	Het onttrekken aan de eredienst van de Open Hof
en de Wilhelminakerk.
Taak van de commissie: geef voorstellen die het draagvlak voor het voorgenomen besluit van de Algemene
Kerkenraad vergroten.
1. Wat zijn de signalen?
In reactie op het voorgenomen besluit (het sluiten van
twee vierplekken) van de Algemene Kerkenraad kwamen
signalen van gemeenteleden. Hieronder leest u een
selectie van de signalen die aanleiding gaven om te
zoeken naar meer draagvlak.

Eigenheid wijkgemeente
De verbindende kracht om tot twee vierplekken te
komen lijkt gering vanwege de moeite die veel gemeenteleden uiten om het eigen kerkgebouw los
te laten. Dit komt voort uit de eigenheid van iedere
wijkgemeente. Deze eigenheid wil men niet verliezen,
of men heeft moeite deze los te laten, zeker zolang niet
helder is wat ervoor terugkomt.

Vertrouwen
Het vertrouwen van gemeenteleden in de PGS, in de
Algemene Kerkenraad en de wijkgemeenten onderling
staat onder druk. Bij een deel van de gemeenteleden
is wantrouwen ontstaan door de in hun beleving
onbevredigende beantwoording van vragen en door
het uitblijven van antwoorden en feedback op vragen,
stellingen en brieven.
Financiën
Deze punten over de financiële onderbouwing
kwamen bij gemeenteleden naar voren:
a) 	De behoefte aan inzicht wanneer en waar welke
financiële tekorten ontstaan en wat nodig is voor
vernieuwing.
b) 	De behoefte aan een volledig beeld van de finan
ciële aspecten rondom kerkgebouwen. De kosten
voor het geschikt maken van de Emmakerk en Oude
Kerk als vierplek missen. En ook willen gemeenteleden de terugval in de exploitatieopbrengsten en
eventuele afkoopkosten naast de verkoopopbrengsten en exploitatiekosten van vierplekken in een
overzicht zien.

c) 	Onbegrip voor het gebruik van verkoopopbrengsten van vierplekken voor het geschikt maken van
de overblijvende vierplekken.
d) 	Onbegrip voor de afwijking van de Algemene
Kerkenraad van het advies van de Projectgroep
Vierplekkeuze. De indruk bestaat dat de mogelijke verkoopopbrengsten en het afbreukrisico een
onevenredig grote rol speelden in verhouding tot
andere aspecten als ligging, gebruiksmogelijk
heden en geschiktheid voor de jeugd.
Daarbij b
 estaan twijfels bij het argument dat de
Emmakerk als gemeentelijk monument moeilijk
verkoopbaar is.
e) 	Twijfels of de mogelijkheden voor de exploitatie
van de Oude Kerk als religieus-cultureel centrum
voldoende zijn onderzocht.
De Oude Kerk
Bij een aantal leden is weerstand tegen het besluit
van de AK om de Oude Kerk als gebouw in eigendom
van de PGS te houden.

2. Wat zijn de oplossingsrichtingen?
Aan welke oplossingen denken we om het draagvlak
te vergroten? De commissie stelt het volgende voor
om de verbinding te versterken:
a) 	het perspectief te bieden dat er respect is voor
de eigenheid, veelkleurigheid en de kwaliteiten van de bestaande wijken. En hoe we dit in
de nieuwe PGS honoreren en een plek geven.
Het doel van de samenwerking is dat we elkaar
kunnen verrijken.
b) 	het duidelijk maken dat het nodig is om één
PGS te worden met twee vierplekken door een
samenloop van deze ontwikkelingen:
a) dalende opbrengsten,
b) teruglopend kerkbezoek,
c) gebrek aan kader,
d) middelen voor vernieuwing te krijgen, zoals
die in de uitdagingen (verdiepen, verbinden en
verbreden) voor de PGS zijn verwoord en e) het
geven van een duurzaam financieel perspectief
voor toekomstige generaties.
c) 	het communiceren van de uitdagingen van
de PGS zoals beschreven in het Beleidsplan
Trektocht naar de toekomst, het rapport
‘Dromen en Bouwen’ en nader uitgewerkt in het
rapport ‘Om de verandering’ met de gemeente.
(zie bijlage 1 op de website geloveninsoest.nl)
d) 	De beweging naar elkaar toe te maken door aan
te geven wat we elkaar kunnen bieden en wat
we van elkaar willen ontvangen.
e) 	In te zien dat een langlopende discussie over
een vierplekkeuze de samenwerking en vernieuwing in de PGS in de weg staat en sluiting van
een kerkgebouw altijd weerstand zal oproepen.
f ) 	Het gezamenlijk ontwikkelen van en vormgeven
aan vernieuwing door onder meer thema- en
doelgroepgerichte vieringen, geloofsontwikkeling en -beleving, diaconale presentie en
missionaire activiteiten, het experimenteren met
nieuwe vormen van kerk-zijn (broedplaatsen,
pleisterplekken, huiskamerbijeenkomsten).

De commissie heeft de ambitie om het vertrouwen
te vergroten door:
a) 	Versterking van communicatie, heldere argumentatie, vergroten van transparantie van processen,
dilemma’s, twijfels en afwegingen.
b) 	Verbeteren van relaties tussen en binnen de
Algemene Kerkenraad, stuur- en taakgroepen en
gemeenteleden.
c) 	In ontmoetingen en bijeenkomsten met de gemeente beter te luisteren, door te vragen, begrijpen en elkaar iets gunnen. Daarbij ook verschillen
respecteren en ruimte voor de ander bieden.
Het plan van de commissie Flankerend beleid:
a) 	De Open Hof en Wilhelminakerk blijven vierplek tot
en met 31 december 2021.
b) 	De Nieuwe Plaatselijke Regeling voeren we per
1 september 2017 in. De PGS heeft dan één kerkenraad, de wijkgemeenten worden kernraden, en
de pastores verrichten in teamverband hun werk
in heel de PGS onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe kerkenraad.
c) 	Per wijk draagt een kernteam de uitvoerende zorg
voor vieringen, pastoraat en jeugd tot 12 jaar tot en
met 31 december 2021. Deze teams functioneren
onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De
vieringen en het pastoraat sturen we aan vanuit de
nieuw te vormen taakgroepen vieren en pastoraat.
d) 	Na sluiting van de Open Hof blijft wijk West beschikken over een locatie waarmee de kerkelijke presentie in de vorm van diaconale en missionaire activiteiten in West blijvend is.
e) 	Na sluiting van de Wilhelminakerk beschikt wijk
Zuid over een ontmoetingsruimte voor ouderen om
elkaar op een bereikbare locatie in een vertrouwde
omgeving te ontmoeten.
3. De winst van het flankerend beleid
3.1. De winst voor de gehele PGS is:
a) 	Meer tijd en ruimte om te werken aan vertrouwensherstel en om naar elkaar toe te groeien en één PGS
op te bouwen.

b) 	Tijd om de verkoop of de mogelijkheden van een
financieel verantwoorde toepassing van de Open
Hof en de Wilhelminakerk te onderzoeken.

Hoe nu verder?
Op donderdag 16 februari 2017 staat de notitie van de
commissie Flankerend beleid op de agenda van de AK.
Daarna informeren wij u over de uitkomst.

c) 	Tijd om de aangewezen vierplekken in samenspraak
met de gemeente in te richten.
3.2. Winst voor specifieke wijkgemeenten:
a) 	Langer gebruik van de vernieuwde kerkzaal van de
Wilhelminakerk en van de opgeknapte ruimtes in de
Open Hof vermindert kapitaalvernietiging en erkent
de inzet van vrijwilligers.
b) 	De koster van de Wilhelminakerk kan tot zijn pensionering in de kosterswoning blijven wonen en vanuit
deze locatie werken.
c) 	Blijvende kerkelijke aanwezigheid na sluiting van de
vierplekken in West en Zuid.

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

