Mei 2017
Nadat in februari het besluit is genomen over de toekomst van de Protestantse Gemeente Soest, is er in de maanden daarna veel
werk verzet. De AK heeft het rondje langs de wijken afgerond. In april en mei vonden twee ambstdragersbijeenkomsten plaats.
Voor de zomer organiseert de PGS een avond waarbij alle gemeenteleden zijn uitgenodigd. Op donderdagavond 29 juni bent u
hartelijk welkom op een PGS-brede bijeenkomst. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Inspiratie en beweging
Zo’n 50 ambtsdragers waren op 19 april aanwezig in
de Emmakerk om met elkaar van gedachten te wisselen
over het thema “Beweging en verbinding”.
Op www.geloveninsoest.nl/kerkinfo/dichtbij-algemeen
wordt een beeld gegeven van de avond. Voorzitter van de
algemene kerkenraad, Fred Heidinga, gaf in zijn inleiding
aan wat er speelt bij de Protestantse Gemeente van Soest.
Hij noemde daarbij de vier uitgangspunten die in D
 romen
en Bouwen zijn geformuleerd.
1. We investeren in geloofsbegeleiding en verdieping;
2. We zijn een thuis zijn voor alle generaties;
3. Wij delen het Evangelie met anderen;
4.	Wij zijn bereid om te veranderen en te kiezen als de
situatie daarom vraagt.
Om deze uitgangspunten te realiseren wordt van ons
allen gevraagd om in beweging te komen zodat de kerk
De ambstdragersbijeenkomst op 19 april

van Soest ook voor de komende generaties Soestenaren
van waardevolle betekenis kan blijven.
Heilige Urgentie
Als extern procesbegeleider haakte Bram Schriever hierop
aan in zijn inleiding met als titel ‘Kerk in beweging’. Hij
benadrukte dat de kerk op moet passen niet te veel bezig
te zijn met zichzelf als instituut overeind te houden. Maar
dat het erom gaat dat het Verhaal van de Opgestane Heer
gehoord wordt als teken van hoop, binnen en buiten
de kerk en dat daar ook nieuwe wegen voor gevonden
moeten worden.
Bram Schriever haalde in zijn inleiding Sake Stoppels aan,
Sake is docent aan de VU en als onderzoeker verbonden
aan het landelijk dienstencentrum van de PKN. In zijn
boek Voor de verandering zegt hij het volgende: ‘Crisisbesef geeft voedsel aan het verlangen naar verandering,
maar kan uiteindelijk de kar van werkelijke vernieuwing
niet trekken. Enkel heilige urgentie biedt de brandstof om

De ambstdragersbijeenkomst op 9 mei

te komen tot fundamentele verandering en vernieuwing
van geloofsgemeenschappen. Werkelijke en blijvende
veranderingen in de kerk zijn alleen mogelijk op basis van
een geloofsleven dat er op beslissende wijze toe doet. Als
er geen of weinig besef of ervaring is van deze reddende
kracht anno nu, dan zal vernieuwing van de gemeente
geen kans maken.’
Vervolg
In dat spoor willen we de komende maanden ook verder
met elkaar in gesprek tot aan 1 september. Dan vindt de
vergadering van de samenvoeging van de wijkgemeenten
en de feitelijke eenwording van de PGS plaats.
Op 9 mei was er een tweede bijeenkomst voor alle ambtsdragers in de Open Hof. Hierin is gesproken over een
aantal kernthema’s van het ‘gemeente zijn’ en over het
functioneren van de kerkelijke organisatie na 1 september.
Kom ook naar de PGS-brede bijeenkomst
Op donderdagavond 29 juni bent u hartelijk welkom op
een PGS-brede bijeenkomst waarin u wordt bijgepraat
over de uitkomsten van alle bovengenoemde besprekingen. Heel concreet gaat het er dan over wat het voor
u allemaal gaat betekenen als bijvoorbeeld de wijk
kerkenraden niet meer bestaan. Hoe wordt het pastoraat
vormgegeven? Wat is de functie van de kernteams? De
tijd en locatie van de bijeenkomst worden later bekend
gemaakt.
Uitnodiging
Op vrijdagavond 1 september komen alle kerkenraads
leden in de Wilhelminakerk bij elkaar voor een vergadering waarbij de eenwording daadwerkelijk plaats gaat
vinden. Deze “installatievergadering” van de kerkenraad

heeft een formeel, maar voor
alle gemeenteleden openbaar,
karakter en wordt voorgezeten door de voorzitter van
de classis ds. Berend Borger.
Ds. René de Reuver, scriba van
de synode van de Protestantse
Kerk in Nederland zal een inleiding verzorgen over de kerk
van de toekomst. De pastores
sluiten deze avond af met een
avondgebed.

Ds. René de Reuver

Na deze vergadering is er een feestelijk samenzijn waarbij
alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Soest
en genodigden van harte welkom zijn. Noteer deze avond
dus alvast in uw agenda.

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

