Juni 2016
Zoals u weet is de Protestantse Gemeente Soest(PGS) onderweg naar één gemeente: van vier wijkgemeenten naar één PGS. Er
komen twee vierplekken voor alle leden, terwijl het er nu vier zijn. Dit veranderingsproces gaat zowel over de structuur en organisatie als de vormgeving van het vieren, het omzien, het leren en het ontmoeten. De Algemene Kerkenraad(AK) heeft een voorlopig
besluit genomen over de keuze van de twee vierplekken en over de Plaatselijke Regeling. In deze nieuwsbrief leest u alles over dit
voorlopig besluit. De Johanneskerk blijft deel uitmaken van de PGS, als wijkgemeente van bijzondere aard.

Hoe is de AK tot deze keuze gekomen?
De AK gaf de werkgroep Vierplekkeuze begin dit jaar de opdracht om:
- Criteria te ontwikkelen waaraan de gebouwen worden getoetst;
- De vier kerkgebouwen te toetsen aan deze criteria;
-	Per scenario een rangorde bepalen voor de mogelijke varianten, op basis
van de toetsing van de kerkgebouwen aan de criteria en op basis van de
functionaliteit.
Meerdere scenario’s
De AK moest een keuze maken uit twee scenario’s:
a.	Een scenario met 2 gebouwen: 2 vierplekken waarvan De Oude Kerk er 1 is. In dit scenario zijn er drie
varianten: 1: OK + WK, 2: OK + EK, 3: OK + DOH
b.	Een scenario met 3 gebouwen waarbij de AK uit
de EK, WK en DOH er 2 kiezen en De Oude Kerk als
religieus/cultureel centrum toegevoegd wordt. In dit
scenario zijn er drie varianten: 1: WK + DOH, 2: DOH
+ EK, 3: EK + WK, met De OK als religieus/cultureel
centrum.

De Open Hof

De Oude Kerk

Emmakerk

De criteria waaraan de gebouwen zijn getoetst (geen volgorde van belangrijkheid):
A. Functionaliteit en bruikbaarheid;
B. Exploitatiekosten;
C. Cultuurhistorische en/of architectonische waarde;
D. Verkoopmogelijkheden.
Meer informatie hierover leest u op www.geloveninsoest.nl bij
‘Laatste nieuws->meer info’.
Johanneskerk

Hoe is de werkgroep samengesteld?
De werkgroep Vierplekkeuze is vanwege het belang van haar opdracht zeer zorgvuldig samengesteld. De groep bestaat uit:
• Vier vertegenwoordigers, uit elke wijk één. Op die manier zijn de wijken evenwichtig vertegenwoordigd in het proces. Het zijn Wim Koedijk (DOH), Jan van
Hunen (DOK), Peter Vijfhuizen (EK) en Fred Heidinga (WK);
• Twee vertegenwoordigers uit de AK. Dit zijn Klaas de Waard en Jaap van Gent;
• Een onafhankelijk voorzitter. Dit is Jandirk Pronk.
Wilhelminakerk

Het voorlopig besluit
Nadat de werkgroep haar advies
uitbracht aan de AK, heeft de AK
uitvoerig de tijd genomen om de zes
varianten opnieuw te toetsen. Iedere
variant is gewogen en de sterkte en
zwakke kanten zijn genoteerd en
doorgenomen.
Een moeilijke keuze
De AK nam zaterdag 18 juni het
voorlopig besluit (met grote meerderheid) voor het complementaire scenario; De Oude Kerk in combinatie met één
ander kerkgebouw. Daarna wees de AK De Oude Kerk en de
Emmakerk aan als vierplekken voor de toekomst van de PGS.
Zij nam dit voorlopig besluit in een tweede stemronde met
een kleine meerderheid van stemmen.

Wat betekent dit voor u?
De AK beseft dat dit voorlopig besluit
voor u verdrietig nieuws kan zijn.
Het kerkgebouw waar u jaren naar
toe ging, zal binnenkort een andere
bestemming krijgen. Of de kerkdienst
in het kerkgebouw waar u naar toe
gaat, zal een andere invulling krijgen
dan u gewend bent. Veranderen is
niet altijd makkelijk en kost tijd. Toch moeten de kerken, ook
die in Soest, anno 2016 veranderen. Kerk zijn is geen statisch
gebeuren. We gaan met elkaar een beweging maken en dat
vraagt loslaten, naar elkaar luisteren en moed. We willen een
ander soort kerk zijn in de toekomst. We willen verbreden,
verdiepen en verbinden. Dat doen we graag samen met u!

Aan de keuze voor het complementaire scenario zijn
uitdrukkelijk de volgende voorwaarden verbonden:
• De gekozen kerkgebouwen zijn beide vierplek voor de
gehele PGS;
• In deze gebouwen zal waar nodig en mogelijk worden
geïnvesteerd om de functionaliteit voor het gebruik als
vierplek voor de PGS te verbeteren;
• De huidige wijze van vieren in de gekozen kerkgebouwen
verdient weliswaar een plek binnen het geheel van vieringen van de PGS, maar zal niet meer (exclusief ) aan deze
gebouwen zijn verbonden.

Hoe nu verder?
Zondag 26 juni en 3 juli zijn in alle kerken na de dienst leden
van de AK aanwezig om uw vragen of zorgen te bespreken.
U bent van harte uitgenodigd. In de zomerperiode zijn er
kerkdiensten zoals gebruikelijk. In de week van 12 september zijn er gemeenteavonden in iedere wijk. Op die avonden
wordt u door de AK gekend en gehoord over de voorgenomen besluiten conform de daarvoor geldende kerkordelijke
procedures. In oktober neemt de AK een definitief besluit.

Alle drie de kerken passen goed in het complementaire
scenario. De verschillen zijn klein. De AK heeft gekozen voor
het scenario met de Emmakerk omdat dit scenario financieel
het aantrekkelijkste is en er daardoor ruimte is om het nieuwe beleid te ontwikkelen. De andere stemmen gingen naar
de combinatie De Open Hof en De Oude Kerk.
Kennen en horen
De AK beseft dat het proces van ‘kennen en horen’ van
gemeente en wijkkerkenraden in een zo ingrijpende beslissing voor de toekomst van groot belang is. Gezien de
krappe meerderheid waarmee zij het besluit nam, hecht zij
extra waarde aan het proces van kennen en horen om tot
een weloverwogen definitieve beslissing te komen. De AK
heeft de intentie om goed te luisteren naar de gemeente om
kennis te nemen van wat leeft er in de gemeente rond het
voorgenomen besluit.
Waarom koos de AK het complementair scenario?
• Genoeg capaciteit;
• Stimulans om te komen tot één gemeente;
• Keuze vaststaand voor meerdere jaren;
• Door compacte keuze lage exploitatiekosten;
• Bundeling van activiteiten in één multifunctioneel
gebouw.

Heeft u vragen over de Trektocht?
Neem dan contact op met de scriba van de AK:
Rianne Zevering via scriba.aksoest@gmail.com.
Of bespreek uw vragen met uw predikant of een AK lid.
Lees meer op www.geloveninsoest.nl

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
Mariëlle Nienhuis, communicatiemedewerker via
communicatiepgs@gmail.com.
Zij is op vakantie van 11 t/m 29 juli.
Voor adreswijzigingen en vragen over de bezorging kunt u
terecht bij het Kerkelijk Bureau via
kerkelijkbureau@protestantsegemeente-soest.nl

