Augustus 2017
Nieuws vanuit de Algemene Kerkenraad
De afgelopen maanden kwam de Algemene Kerkenraad (AK) tot de samenstelling van de beoogde nieuwe Kerkenraad en vond
hij voldoende mensen voor de Taakgroepen. Een bezinningsbijeenkomst half juni over de Taakgroep ‘Pionieren’ leidde tot een
aangescherpte taakstelling. Vlak voor de zomer boog de AK zich over het preekrooster voor 2018. Halverwege de zomer besloot
de AK de installatievergadering van de nieuwe Kerkenraad uit te stellen. Kort daarna berichtte het Regionale College voor de
behandeling van Bezwaren en Geschillen (RCBG) dat het bezwaar van de Initiatiefgroep tegen de vierplekkeuze is afgewezen.
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Bemensing
Tot zijn vreugde vond de AK in de afgelopen periode voldoende gemeenteleden bereid in de Kleine Kerkenraad
en de Taakgroepen plaats te nemen en met enthousiasme
mee te bouwen aan de toekomst van de Protestantse
Gemeente Soest (PGS). De samenstelling van Kleine
Kerkenraad en de Taakgroepen kenmerkt zich door een
goede verhouding man/vrouw, jong/oud en een evenwichtige vertegenwoordiging van de wijkgemeenten.
Hieruit valt op te maken dat velen het AK-besluit over
de eenwording van de PGS een goede kans van slagen
gunnen.

Preekrooster
In juni besprak de AK het concept preekrooster voor 2018.
Het rooster kent een vergelijkbare opbouw als in 2017.
Kerken zijn bij toerbeurt gesloten. In de zomerperiode en
op een aantal andere momenten in het jaar zijn er gezamenlijke diensten. De Paascyclus vieren we, zoals dat ook
in voorgaande jaren gebeurde, op twee locaties. Nieuw in
het preekrooster is dat de predikanten intensief rouleren
en in alle vier de kerken voorgaan.
Kerk naar buiten
Op 14 juni was er een bijeenkomst van de AK met de
leden van de Taakgroep ‘Pionieren’. Op basis van waardevolle bijdragen van Bram Schriever en ds. Gerrit Olsman
besloot de AK de opdracht van de Taakgroep bij te stellen
en de naam te veranderen in de Taakgroep ‘Kerk naar
buiten’. Met deze benaming doen we meer recht aan de
missionaire uitdaging van de PGS. Daarmee wordt de
focus van de vorige Taakgroep ‘Pionieren’ niet opgegeven,
maar verbreed.
Uitspraak RCBG
Op 14 juli ontving de AK van het RCBG de uitspraak waarmee het ingediende bezwaar van een groep gemeenteleden (de Initiatiefgroep) tegen de vierplekkeuze werd
afgewezen. In de verwachting dat het RCBG pas na de
zomer tot een uitspraak zou komen, had de AK de installatievergadering van de nieuwe Kerkenraad op 1 september uitgesteld. De Initiatiefgroep heeft inmiddels tegen
de uitspraak beroep aangetekend. De AK zal zich in een
extra vergadering en in samenspraak met de wijkkerkenraden beraden op de situatie en u zo spoedig mogelijk
nader informeren.

Agenda september- wees welkom!
In september organiseren we twee bijzondere vieringen. Bent u er ook bij?
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Deel-je-leven-viering
Op zondag 3 september is er voor jong en oud een
Deel-je-leven-viering in de Wilhelminakerk met als
thema ‘Samen leren’. Vanaf 10.00 uur staan de deuren
open voor een kop thee, koffie of fris. Om 10.30 uur
begint een korte viering. In de workshops is daarna
volop ruimte om op allerlei manieren ‘lerend’ aan de
slag te gaan of met elkaar in gesprek te zijn.
Rond 12.00 uur sluiten we de viering af met een
gezamenlijke picknick.
Dienst in Cabrio
Op zondag 17 september (10:30 uur) houdt de
Protestantse Gemeente Soest ‘open huis’ in Openluchttheater Cabrio. Het verhaal van Jezus wordt hier verteld
& gespeeld, we zingen & bidden samen en we genieten
van de muziek van Bas Bons & Band. Zo willen we laten
zien waar het eigenlijk elke zondag in het huis van de
kerk om gaat: je laten raken door het geheim van God
en de verbondenheid ervaren met mensen die je eigenlijk niet eens zo goed kent. Raak geïnspireerd om er in
de week die volgt weer het beste van te maken, met de
mensen met wie je leeft en die je ontmoet.

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

