Juni 2017

Nieuws vanuit de AK
Op 19 april en op 9 mei vonden twee bijeenkomsten voor ambtsdragers plaats met als thema “Beweging en verbinding”. De eerste
avond was vooral gericht op inspiratie en gedachtewisseling over de ambities van de PGS in de nieuwe situatie vanaf 1 september
2017. De avond was ingericht rond diverse thema’s, zoals: vieren, pastoraat, jeugdwerk, vernieuwend kerk zijn, etc. De tweede
avond borduurde hierop voort, waarbij is gesproken over de organisatie van onze gemeente en over de taken van kernteams
vanaf 1 september.

Het is de bedoeling dat de wijk
kerkenraden vanaf 1 september de
taken die ze nu nog uitvoeren, gelei
delijk gaan overgedragen aan taak
groepen. Elke taakgroep behartigt
een aandachtsveld binnen de PGS,
onder coördinatie van de kerkenraad.
Op dit moment zijn drie taakgroepen
al langere tijd “wijk-overstijgend”
actief: jeugd, communicatie & pu
bliciteit en cursus & coaching. Vanaf
1 september komen vieren, pastoraat
en kerkvernieuwing daarbij.
Kernteams

Samen met het pastoresteam en de
“formele” organen (kerkenraad, colle
ge van kerkrentmeesters en college
van diakenen) vormen de taakgroe
pen de toekomstige organisatie van
de PGS. Omdat deze nieuwe taak
groepen enige tijd nodig hebben om
hun koers uit te zetten en de uit
voerende organisatie in te regelen,
blijft de uitvoering van een aantal
taken voorlopig in handen van de
kernteams (per kerkgebouw): jeugd
t/m 12 jaar, erediensten, pastoraat,
dagelijks gebouwbeheer.
Nieuwe organisatie

De aandacht van de AK richt zich

nu vooral op de voorbereiding van
deze nieuwe organisatie, waarbij de
resultaten van de beide avonden
voor ambtsdragers dankbaar worden
gebruikt. Taakomschrijvingen van
kernteams, taakgroepen en organen
zijn in bewerking en de personele
samenstelling van die verschillende
groepen is een belangrijk aandachts
punt. Dat moet liefst voor de zomer
vakantie geregeld zijn. Zodat de
opheffing van wijkgemeenten en de
installatie van de nieuwe kerkenraad
en taakgroepen per 1 september kan
plaatsvinden.
Uitnodiging 29 juni

Wij nodigen u van harte uit voor een
PGS-brede gemeentebijeenkomst op
29 juni in de Emmakerk. Er zijn twee
bijeenkomsten. De eerste start om
14.30 uur en is bedoeld voor hen die
’s avonds liever niet de deur uitgaan.
Wij denken daarbij met name aan de
ouderen binnen onze gemeente. De
tweede bijeenkomst is ’s avonds en
begint om 19.45 uur. De bijeenkom
sten zijn wat verschillend van opzet,
maar zowel ’s middags als ’s avonds
wordt u geïnformeerd over de nabije
toekomst van de PGS. En u wordt ui
teraard uitgenodigd daarover mee te

denken. Deze bijeenkomsten zijn te
vens goede gelegenheden om elkaar
wijk-overstijgend te ontmoeten!
Naast deze zaken heeft het modera
men van de AK de nodige aandacht
voor de dagelijkse actuele zaken
die het bestuur van de kerk met
zich brengt. Zoals bijvoorbeeld de
vaststelling van de jaarrekening, de
communicatie en publiciteit en de
voorbereiding van het rooster voor
erediensten in 2018. Een ander punt
is het lopende bezwaar tegen het be
sluit van de AK over de vierplekkeu
ze. De AK heeft tijdig een uitgebreid
verweer ingediend bij het Regionaal
College voor de Behandeling van
Bezwaren en Geschillen van de PKN.
Eind juni is een hoorzitting. De AK
gaat er van uit dat de afhandeling
van dit bezwaar de éénwording van
de PGS per 1 september niet in de
weg zal staan.
Pastores in beweging

Het team van pastores van de PGS
telt op dit moment zeven leden:
Susanne van der Sluijs, Gerrit
Olsman, Conny van Lier, Anne van
Leeuwen, Wim Kievit, Kees Bregman
en Peter van den Berg. De predikan

ten zijn in 2008 begonnen samen te
werken in het zogenaamde ‘werk
team’. Sinds najaar 2015 heten we
‘team’, samen met de kerkelijk wer
kers en de jeugdwerker. Dat we een
‘team’ zijn geworden is een bewuste
stap geweest met het oog op het
proces van eenwording van de PGS.
‘Team’ betekent: samen verantwoor
delijk voor al het werk. In zo’n team
van beroepskrachten verdeel je de
taken en let je er met elkaar op dat
ieder tot haar of zijn recht komt.
Eind mei had het team een ‘heidag’ in
de Lutherse kerk in Utrecht. Met hulp
van procesbegeleider Bram Schriever
hebben we op een rij gezet wat er te
doen is vanaf komend najaar, als de
PGS verder gaat als één gemeente
met één kerkenraad. De ‘taken ver
delen’ klinkt simpel, maar het is een
grote stap, want het betekent dat we
als pastorale beroepskrachten een
vertrouwde en overzichtelijke manier
van werken loslaten om in een veel
breder verband te gaan functione
ren. Laten we eerlijk zeggen dat we
dat ‘spannend’ vinden, in de dub
bele zin van het woord: onrustig én
uitdagend.
Met ingang van 1 september, het
moment dat de wijkgemeenten wor
den opgeheven, zullen de pastores
‘niet meer van een wijkgemeente
zijn’, en verschuift hun werkveld naar
heel de PGS. Dat komt concreet tot
uiting in de verschillende taakgroe
pen waarin de pastores gaan func
tioneren en wordt vanaf 1 januari
2018 ook in de zondagse vieringen
merkbaar: de predikanten zullen dan
meer dan voorheen in de vier kerken
van de PGS voorgaan.
De nieuwe situatie vraagt om goed
vertrouwen van ons allemaal. Als
team hebben we dat ook uitdrukke
lijk uitgesproken tegenover elkaar en
tegenover de Protestantse Gemeen
te Soest. In ons mission statement
(najaar 2015) staat dat we als team
altijd willen samenwerken op basis

van vertrouwen, langs de weg van
respect, nieuwsgierigheid en trots.
Dat doen we met vallen en opstaan.
Soms knettert en schuurt het. We zijn
verschillend genoeg om het soms
behoorlijk oneens te zijn. En toch,
we doen ons werk in vertrouwen dat
Gods Geest ons zal inspireren, kritiseren en leiden. Met minder zal het
niet gaan. Daarom durven we ook
te rekenen op goed vertrouwen van
u, gemeenteleden van de PGS. We
werken graag samen met u aan een
geloofsgemeenschap die, linksom,
rechtsom, of dwars door het midden,
het vertrouwen waard is.
Omdat ons werkveld straks groter zal
zijn, stellen wij ons aan u voor.
Namens het pastoresteam,
Kees Bregman
Wim Kievit

Sinds oktober 2006 ben ik als predi
kant van de Wilhelminakerk verbon
den aan de PGS. Daarvoor werkte ik
10 jaar als geestelijk verzorger in een
verpleeghuis in Beekbergen en was
ik 8 jaar als predikant verbonden aan
de Protestantse Gemeente Ugchelen.
In 2005/2006 volgde ik de tweejari
ge opleiding tot interim predikant

en was daarna in verschillende
kerkelijke gemeenten betrokken bij
beleidsontwikkeling en verande
ringsprocessen. Ik werk met plezier
en voldoening in onze geloofsge
meenschap en ben van harte lid van
het pastoresteam. Ik kijk ernaar uit
om vanaf 1 september samen met
mijn collega’s en de gemeente de
uitdagingen waar de PGS voor staat
(verdiepen, verbinden en verbreden)
op te pakken en uit te werken. Mijn
professionele hart ligt bij pastoraat,
vieren en bestuur en ik vind het een
voorrecht dat de taakverdeling in
het team het mogelijk maakt dat ik
me de komende periode daar in het
bijzonder op kan richten.

Achterste rij, van links naar rechts: Gerrit Olsman, Anne van Leeuwen, Susanne van der Sluijs, Peter van den
Berg. Vooraan: Kees Bregman, Conny van Lier en Wim Kievit.

gen tussen geloof en de leefsituatie
van de mensen. Daarbij maak ik
gebruik van wat er aan verbanden
voorhanden is, binnen de buurt waar
we kerk zijn. Het alledaagse is voor
mij vindplaats van geloof. Ik wil niet
allereerst met een overtuigende
boodschap in gesprek gaan met
mensen, maar veel meer samen met
hen zoeken naar wat het geloof voor
ons kan betekenen. Op zoek naar
vernieuwende vormen van kerk zijn.

Peter van den Berg

Ik ben lijfelijk en gelovig, gepassio
neerd en verlegen, een verbinder en
vooral praktisch, van het type leren
door te doen. Ik was elektrotechni
cus en haptotherapeut en ben ruim
dertig jaar predikant. Ik hou van
ruimte en stilte, van mediteren en
van water. In mijn werk ligt mijn hart
bij het pastoraat en bij de eredienst
met een speciale voorkeur voor men
sen aan of over de rand van de kerk.
Uitvaarten doe ik met liefde. In mijn
taak als voorzitter van de Taakgroep

Anne van Leeuwen

te zijn. Dat heeft ook een persoonlij
ke insteek: we kunnen elkaar helpen
ons mensenleven te lezen als een
verhaal van God. Voor de PGS werk
ik in deeltijd (75%). Daarnaast doe ik
‘contextueel werk’: als opleider train
ik collega-pastores in het werken met
families in het pastoraat en heb ik
een kleine hulpverleningspraktijk als
contextueel counselor.

Sinds november 2016 ben ik als
kerkelijk werker aangesteld in ‘De
Open Hof’. Mijn taken zijn het
begeleidings- en crisespastoraat
en ik verzorg afscheidsdiensten bij
uitvaarten. Al lang had ik het ver
langen om werkzaam te zijn in het
ouderenpastoraat. Om samen met
mensen in deze bijzondere levens

Gerrit Olsman

communicatie vind ik het belangrijk
om bruggen te slaan tussen kerk en
samenleving. Tot mijn emeritaat in
december 2019 hoop en bid ik dat ik
in het leven van mensen van beteke
nis kan blijven.
Kees Bregman

Ik ben van huis uit hervormd-op-
gereformeerde-grondslag en van
jongs af doordrenkt met de Bijbel.
In 1986 ben ik predikant gewor
den; in 2007 koos ik voor Soest, om
het plezier van samenwerken met
de cantor-organist (destijds Klaas
Vellinga, nu Gonny van der Maten)
en om de historische ‘Oude Kerk’
en haar kerkmuzikale en liturgische
traditie. Tegelijk ben ik door eerder
werk (in Zoetermeer) ook vertrouwd
met moderne vormen van vieren en
teamwerk. Voor mij is taal heel be
langrijk. Ik lees graag literaire poëzie
en houd ervan om met teksten bezig

Na al vele jaren in Soest te hebben
gewerkt, klinkt de vraag van de
redactie van ‘Trektocht ‘ of ik me wil
voorstellen wel wat vreemd. Wat
zegt die vraag over mezelf? Heb ik
mezelf niet laten zien? Wat zegt die
vraag over de Protestantse Gemeen
te Soest? Hebben we de afgelopen
jaren op ‘eilandjes’ geleefd?
In mijn werk als predikant ben ik
voortdurend op zoek naar verbindin
fase op zoek te gaan naar sporen van
de aanwezigheid van God in het ge
leefde leven en, ingebed in het Grote
Verhaal, in de toekomst. Verhalen van
ons mensen, ze lijken soms nauw aan
te sluiten bij de Bijbelse verhalen.
Zoeken naar verbondenheid, naar
geluk, naar respons op indringende
levensvragen, het is van alle tijd.
Deze tocht een stukje met ouderen
te mogen gaan en daarbij soms
dichtbij te mogen komen, dat ervaar
ik telkens weer als bijzonder. En met
dankbaarheid voor het geschonken
vertrouwen.

Susanne van der Sluijs

Sinds februari dit jaar ben ik verbon
den aan de Emmakerk als kerkelijk
werker. Ik houd me voornamelijk
bezig met ouderenpastoraat. De
afgelopen maanden heb ik al veel
gemeenteleden bezocht en een aan
tal rouwdiensten geleid. Beide mooi
werk om mensen in hun hoogte-en
dieptepunten te begeleiden en mee
te leven en troost te bieden.
Voor het komende seizoen wil ik
mijn takenpakket uitbreiden naar het
opzetten van gespreksgroepen voor
bijvoorbeeld gemeenteleden die hun
op dit moment mijn meest in het
oog springende project: experimen
tele vieringen voor jong en oud met
alle vier de kerken samen. Vieringen
om elkaar en elkaars mogelijkheden
te leren kennen. Ook het komen
de seizoen zullen deze vieringen
doorgaan, maar daarnaast is er veel
meer. Mijn taak is het jeugdwerk te
stroomlijnen en het zo breed moge
lijk bekend te maken.
Gonny van der Maten

partner hebben verloren. Daarnaast
zijn er ideeën over een verdrietcafé,
waarbij iedereen welkom is, onge
acht het verdriet of gemis. Denk
bijvoorbeeld aan het verdriet om
verlies van werk, van netwerk, stil
verdriet waar men zich voor schaamt
of waar onbegrip voor is. In elk geval
wordt het een plek waar men vrij kan
komen ongeacht wie hij is of hoe hij
zich voelt en waar alle onderwerpen
aan bod mogen komen.
Conny van Lier

Sinds oktober 2016 werk ik als kerke
lijk jeugdwerker voor de gehele PGS.
Min taak is het jeugd- en jongeren
werk te ondersteunen en daarbij in
de komende jaren toe te werken naar
één Soest-breed aanbod. Dit gebeurt
voor het grootste deel vanuit de
Taakgroep Jeugd, die al enkele jaren
Soest breed draait. ‘Deel je leven’ is

Graag stel ik mij voor aan alle Soes
tenaren binnen de PGS die mij nog
niet kennen.
Ik ben geboren in Amsterdam en in
een gereformeerd gezin opgegroeid.
Van kinds af aan was ik geboeid
door het orgel en later is het mijn

beroep geworden om muziek te
maken, binnen en buiten de kerk.
Mijn hoofdvakinstrument aan het
Amsterdamse Conservatorium was
het orgel en ook mijn kerkmuziekop
leiding heb ik in Amsterdam vol
tooid. In Soest kan ik mijn ervaring
als musicus heel goed inzetten, in de
diensten met cantorij en orgel, maar
ook in avondmuziek of concerten.
Deze afwisseling vind ik erg fijn. Voor
mij zijn muziek en religie heel nauw
verweven.
De goede samenwerking met een
predikant is voor mij dan ook erg
belangrijk en inspireert mij. Woord
en muziek kunnen elkaar versterken.
Met mijn inzet en professionaliteit
hoop ik op mijn beurt weer velen te
inspireren.

Colofon
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