Gemeente Soest

Augustus 2016
Wij zijn onderweg naar één nieuwe Protestantse Gemeente Soest. Hoe ziet jouw kerk er in de toekomst uit en
waar droom je van? In gesprek met twee actieve leden: Wim Koedijk, onder andere voorzitter van de
wijkkerkenraad De Open Hof en Klaas de Waard, voorzitter van de Algemene Kerkenraad.

Klaas en Wim over de kerk van de toekomst
We moeten niet te bescheiden zijn. We hebben een prachtige boodschap.
Wim: “De kerk van de toekomst is een kerk waarbij we
omzien naar elkaar. Vanuit
onze christelijke opdracht
vervul je je rol in de samenleving. De zondag heb je
nodig als voeding en om
je taak als gemeente
naar
buiten
uit
te
dragen. Het diaconale
element is heel belangrijk. In mijn droomkerk
zijn de hele week door
activiteiten. Wij hebben
goede
contacten
met
wijkverenigingen,
Stichting Balans, de Fatih
Moskee, we zoeken samen
naar datgene wat ons
bindt. Ook zij zijn actief
voor de zwakkeren in de
samenleving, het idee is
om
onze
krachten
te
bundelen.
Samenwerken
moet je stimuleren in de
huidige maatschappij.”

Klaas deelt Wim’s visie, maar legt andere
accenten: “Voor mij is geloven een heel
sociaal iets. Met elkaar geloven en met elkaar
twijfelen. De kerk van de toekomst is voor mij
een gemeenschap met mensen die iets voor
elkaar betekenen en van daaruit iets voor
de wereld. Een kerk die zo aantrekkelijk is
en open, dat de wereld daar ook bij wil
horen. Een kerk die flexibel is zodat er
nieuwe vormen van kerk zijn kunnen
ontstaan waar ook jonge mensen zich thuis
voelen. Hoe kan je je geloof verbreden en
verdiepen? Hoe kunnen wij het geloof
overdragen aan de volgende generaties?
Dat zijn de hoofdvragen waar ik mee zit. En
natuurlijk is de samenleving buiten de kerk
essentieel.” Hoe wil je kerk zijn? ”Kerk zijn
met de deuren naar alle kanten open”, zegt
Wim. “In de zondagse viering wordt je
gesterkt en gevoed. De lofzang is voor mij
heel belangrijk, als je met elkaar zingt,
geeft dat een enorme boost. De
verdieping van je geloof komt voort uit de
verkondiging. Die kan je andere inzichten
geven die bruikbaar zijn in je dagelijks
leven. We zijn er voor elkaar op aarde.”

Kleine stapjes
Hoe zie je het voortbestaan van de geloofsgemeenschap? “Aanvankelijk wist de kerk het altijd beter, daarin
handhaafde zij een bepaalde structuur die niet met de ontwikkeling van de samenleving is meegegaan,”
zegt Wim. “Gelukkig is er nu een tendens dat we veel meer naar onze omgeving luisteren.” “Toch zie je niet
dat dat de kerk goed doet, qua ledenaantal.” zegt Klaas. “Nee, dat is ook niet zo vreemd,” legt Wim uit.
“Mensen die de kerk verlaten hebben, hebben het idee dat de kerk niet veranderd is. Dat vraagt een heel
andere aanpak als we willen groeien. We hebben het beeld zo verankerd neergezet, dat blijft bij mensen
hangen. De verkondiging is nog steeds een monoloog, je mag niets terugzeggen. Er is dus nog een hoop te

doen. Wij denken dat we stappen maken, maar dat zijn hele kleine stapjes. Wij moeten ons als PGS
openbreken, dat bedoel ik met vernieuwing. Hoe krijgen we de gezinnen met kinderen binnen? Niet door ze
in de bank te zetten, maar door bijvoorbeeld een maaltijd te organiseren met één of twee sprekers en daar
met elkaar over in gesprek te gaan. Dat kan gaan over geloofsopvatting, problemen waar jonggehuwden
tegen aanlopen, overspannenheid, verhoudingen van vrouw-man die onder druk staan van de economie.
Als dat werkt, gaan mensen er weer naar toe. En dat kan ook één keer per maand, bijvoorbeeld van 11:00
uur tot 16:00 met een barbecue in de duinen.”

Een kans voor de PGS
Klaas realiseert zich dat het vroeger anders ging: “De tijd dat een gemeenschap ontstond doordat we op
zondag allemaal naar dezelfde kerk in hetzelfde dorp gingen is voorbij. Het ‘kerk zijn’ krijgt een andere
invulling. Daarentegen zie ik dat jongeren die wel naar de kerk gaan, structuur en duidelijkheid willen. Geen
vraagtekens maar uitroeptekens.” De tijden zijn veranderd, daar zijn beide heren, afkomstig uit een
gereformeerd gezin, het over eens. “In deze tijd van social media, televisie en korte statements moet je in
twee zinnen kunnen uitleggen waar je voor staat,” aldus Wim. “Ik geloof er niet in dat mensen zo
kortdenkend zijn dat zij ergens niet verder over na willen denken en in discussie willen gaan. En ik vind dat
daar een kans ligt voor de PGS. De kerk kan een luisterend oor zijn en heeft een prachtige boodschap die
we niet onder stoelen of banken moeten schuiven. Veel mensen zijn bijvoorbeeld overwerkt, op steeds
jongere leeftijd. Er is nooit tijd om de geest te laten gaan en wat langer na te denken over wat je bezielt.
Laat staan je zwakte te laten zien. Wij kunnen de samenleving tot verandering brengen, door weg te komen
uit het individualisme. Wij hebben elkaar nodig.”

Cultuurverandering
Klaas schetst de huidige kerk: “De kerk is op dit moment veel te veel bezig om een vergadertijger te zijn.
Dat ambtelijke apparaat moeten we los gaan laten en meer een kerk worden die een soort actiegroep is.
Minder vergaderen en meer doen. Daar moet je ruimte voor maken in agenda’s. Binnen de kerk moet een
cultuurverandering komen waarin mensen zich realiseren dat het anders kan en moet. Zo denk ik weleens
na over de toekomst. Stel dat De Open Hof een andere bestemming krijgt, dan zie ik een
appartementencomplex voor me met op de begane grond een diaconaal centrum met een voedselbank, een
inloophuis en nog meer.” Wim ziet dit plan niet zitten. “Een diaconale taak is een taak die nadrukkelijk
verbinding vraagt van en thuishoort in de kerk. De binding onder één dak moet er zijn, er moet een
overloop zijn van kerkmensen naar diaconie en omgekeerd.” De mannen constateren dat ze op dit punt van
mening verschillen. “Wat goed dat we dit nu bespreken,” zegt Wim. ”Zo brengen we de discussie op gang,
van wat willen we? Wij gaan in Soest een ‘nieuwe kerk bouwen’, hoe en waar gaan we dat doen? We nemen
op basis van het concept-besluit van de Algemene Kerkenraad in Soest twee kerkgebouwen in gebruik.
Daar gaan we op de komende gemeenteavonden met elkaar over in gesprek tijdens het kennen en horen.”

Gemeenteavonden
U bent van harte uitgenodigd voor de gemeenteavonden op 12, 13, 14 en 15 september in Soest.
Op deze avond luistert de kerkenraad heel goed naar de meningen van alle leden van de gemeente over het
voorlopig besluit. Zonder kennen en horen neemt de kerkenraad geen besluit.
Tijdens de avonden staan twee voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad centraal:
-

De plaatselijke regeling en het opheffen van de wijkgemeenten binnen de PGS vanaf eind 2016.

-

Het onttrekken aan de eredienst van de Open Hof en de Wilhelminakerk vanaf november 2017.

De planning ziet er als volgt uit:

Colofon

12 september: Wilhelminakerk

Trektocht is een uitgave van de Protestantse Gemeente Soest.
In deze nieuwsbrief leest u nieuws en achtergronden over het
veranderingsproces.

13 september: De Open Hof
14 september: Emmakerk

Wilt u reageren of heeft u vragen?
Neem contact op met de scriba van de Algemene Kerkenraad:

15 september: De Oude Kerk

Rianne Zevering via scriba.aksoest@gmail.com

Hoor en wederhoor per wijk

Lees meer op:

www.geloveninsoest.nl

