Zomeropenstelling 2019
De Oude Kerk
Torenstraat 1 – Soest
21 juli t/m 1 september
Dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur

De deuren staan open
In de periode van 21 juli t/m 1 september 2019 staan de .deuren
van de Oude Kerk open voor bezoekers. Je bent dinsdag t/m
zondag tussen 13.00 en 17.00 uur van harte welkom!.
Let op: op concertzondagen is er geen bezichtiging mogelijk
tijdens het concert.
Kom meer te weten over het oudste gebouw
van Soest, daterend uit 1350. Beleef de stilte
en bekijk o.a. het in 2017 in de kerk
geplaatste historische Van Gruisen-Van
Oeckelen orgel.
Expositie
Tijdens de zomeropenstelling verzorgt de Stichting Kerk en
Cultuur Oude Kerk Soest de expositie ‘….’ met schilderijen van
kunstenaar Rein Pol, www.reinpol.nl

Activiteiten in en om de kerk:








Expositie ….van Rein Pol
Vijf zondagmiddagconcerten
Torenbeklimming op woensdagmiddag
Mediteren in de zomer + training loopmeditatie
Mooie kerktuin
Speurtocht voor kinderen door de kerk
Wandeling Kerkenbuurt
Websites:
Facebook:

www.kerkencultuursoest.nl en
www.oudekerksoest.nl
www.facebook.com/OudeKerkSoest

Speurtocht door de kerk
In het kerkgebouw is een puzzel beschikbaar met afbeeldingen
van ‘voorwerpen’ die ergens in de kerk terug te vinden zijn.
Vooral kinderen gaan hiermee graag op onderzoek uit.
Bezoek de kerktuin of wandel in de buurt
Een wandeling door de ´Hof van Lof´, onze kerktuin aan de
zuidzijde van de Oude Kerk, is zeker aan te raden. Rust even uit
op het bankje en zoek er naar planten die in de Bijbel voorkomen.
In de kerk is een beschrijving beschikbaar van een wandeling
vanaf de Oude Kerk door de Kerkebuurt over de Soester Eng
naar molen De Windhond.

Torenbeklimming
Tijdens de zomeropenstelling kan je bij helder weer de toren van
de kerk beklimmen o.l.v. gids Frans Hoogeweg.
Data: woensdag 24 en 31 juli, 14 en 21 augustus.
Tijdstip: 14.00 uur.
Aanmelden: 06 253 183 58 of via frhoogeweg@telfortglasvezel.nl
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de cantorij van De Oude Kerk.
Mediteren in de zomer
Je kunt in de zomer naast de kerk mediteren.
Op alle woensdagen geeft ds. Peter van den Berg om 13.15 uur
een korte training (ca. 20 minuten) in loopmeditatie in de
consistorie van de kerk (aanmelden niet nodig).
Op het grasveld naast de Oude Kerk is een labyrint uitgezet. Een
labyrint is symbool voor je levensweg, de weg naar je
bestemming. In het christendom symboliseren labyrinten de
pelgrimstocht, een weg om nader tot God te komen. Je loopt het
labyrint in je eigen tempo, staat stil bij de wendingen en de
veranderingen van perspectief. Ook de terugweg is een
meditatie.
Kerkdiensten
In juli zijn er in de Oude Kerk geen zondagse kerkdiensten.
In augustus wel. Aanvang: 10.00 uur

Zomerconcerten
Ook muziek is weer onderdeel van de zomeropenstelling met de
zondagmiddagconcerten.
Entree: € 10,- (kaartverkoop aan de deur).
Alle concerten beginnen om 15.30 uur en duren ongeveer een
uur.
Zondag 21 juli
Saartje Schrage, blokfluit en viola da gamba en Punto Bawono
luit en theorbe
Zondag 4 augustus
Orgelconcert door Sietze de Vries
Zondag 11 augustus
Kamermuziek Duo Paulien v/d Werff – zang en Gert de
Vries - luit
Zondag 18 augustus
Orgelconcert door Petra Veenswijk
Zondag 1 september
Kamermuziek door Alfred Snel – piano en Suzanne van Berkum fagot
Op zondag 28 juli en op 25 augustus is er geen concert in
de Oude Kerk, maar wel om 16.00 uur in de Open Hof,
Veenbesstraat 2 in Soest.

