Dichtbij
15 - 2018

Vieringen
Algemeen
Wat: Jeugddienst 10.00 – 11.00 uur
aansluitend activiteiten voor het hele gezin van 11.15-13.00 uur.
Wanneer: zondag 15 april
Waar:
Wilhelminakerk
Waar denk je aan bij een mooie jas, een put en een touw? Juist! Aan het verhaal van Jozef in de put.
Kom jij tijdens deze jeugddienst ook de mooie jas bewonderen, meepraten over hoe het voelt om ‘in de put te
zitten’ en nadenken hoe je dan kunt helpen?
Thuis kun je alvast in de sfeer komen door dit liedje te oefenen:
https://www.youtube.com/watch?v=2cciu4nyIuE.
Deze jeugddienst is speciaal gericht op kinderen in groep 4 t/m 8. Er is kindernevendienst voor groep 1 t/m 3,
maar als je liever in de dienst blijft mag dat natuurlijk ook!
Ook is er tijdens deze dienst Jeugdkerk XL waar jeugdwerker Barbara Broeren aan zal sluiten.
De voorganger van de dienst is ds. Wim Kievit.
De Taakgroep Jeugd laat weten: op zondag 15 april zal er in de Emmakerk en De Open Hof géén
kindernevendienst gehouden worden. Dit met als doel om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en hun ouders
mee te laten doen in de jeugddienst.
11.15-11.45 uur Activiteiten voor het hele gezin
1.
Workshop voor ouders over ‘omgaan met moeilijke vragen van je kinderen’
2.
Crèche voor de allerkleinsten
3.
Twee activiteiten voor de kinderen waar zij uit kunnen kiezen (iets creatiefs of iets actiefs)
4.
Ben je tiener? Zonder jouw aanwezigheid en hulp kunnen we niet deze zondag, help je ook mee?
11.45-13.00 uur Informele ontmoeting met elkaar én lunch
Neem allemaal iets te eten mee, wij zorgen voor het drinken
Voor vragen: neem contact op met Barbara Broeren (jeugdwerker)
via barbara@bpbroeren.nl of 06-30746599.

Emmakerk
15 april, 10.00 uur, ds. Gerrit Olsman
We lezen het verhaal van Kaïn en Abel uit Genesis 4 en uit Johannes 21: 15 – 17 het gesprek tussen Petrus
en Jezus. De Heer ziet het offer van Abel wel en het offer van Kaïn niet. Hoe dat komt, wordt niet verteld. Wel
wat het gevolg is. Nog voordat Kaïn zijn broer heeft doodgeslagen, spreekt God Kaïn aan op zijn kwaadheid.
Later merkt de Heer hem met een teken: het is aan hem te zien wat hij gedaan heeft.
In de Wilhelminakerk is er een Jeugddienst van de PGS. Zie ook hierboven onder Vieringen Algemeen.
Vanwege de inzet van de kindernevendienstleiding bij de jeugddienst in de Wilhelminakerk zal deze zondag
de nevendienst in de Emmakerk in één groep worden ondergebracht. Ook omdat we hopen en verwachten
dat veel ouders met hun kinderen meedoen in de Wilhelminakerk.
22 april, 10.00 uur, ds. Peter van den Berg m.m.v. de cantorij o.l.v. Gerrit van Vembde
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Johanneskerk
Zondag 15 april
10:00 uur: ds J.W. Hooydonk, Kockengen
17:00 uur: ds G.J. Mantel, Huizen
Er is Kinderbijbelclub
Collecten
1e collecte: ZOA; 2e collecte: kerk

De Open Hof
Zondag 15 april 10.00 uur. We lezen het verhaal van Kaïn en Abel uit Genesis 4 en uit Johannes 21: 15 –
17 het gesprek tussen Petrus en Jezus. In elke relatie is er altijd het gevecht om elkaar vast te houden. Elke
relatie tussen mensen, elke relatie tussen God en mensen. Jaloezie en afgunst, maar ook een slachtofferrol
zetten een relatie op scherp. Dan kan er iets wezenlijks stukgaan. In elke relatie moet je het vergeven
oefenen. Je hebt geen toekomst als je elkaar op het verleden vastpint. In elk dal, in elke (geloofs)crisis komt
de vraag aan de orde: Heb je me echt lief? Wij heten van harte welkom als voorganger onze predikant Peter
van den Berg. Ouderling van dienst: Nanno Vlaanderen. Lector: Gerrit Meine Muis. Diaken van dienst: Sera
Willemsen. Organist: Jan Meurs. Omdat er deze morgen een Jeugddienst is in de Wilhelminakerk, is er
géén kindernevendienst in De Open Hof.
Zondag 22 april is De Open Hof gesloten. De Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerrit Olsman. Emmakerk
10.00 uur: ds. Peter van den Berg. Thema: ‘De goede herder’. Lezing: Johannes 10: 11-16. Jezus vertelt
over zichzelf als een goede herder. Een herder die alles voor zijn kudde over heeft. Zo zorgt Jezus voor
mensen: Hij loopt niet weg voor dreiging en gevaar, maar blijft bij ze. Met de kinderen denken we aan de
hand van dit verhaal na over trouw en zorgzaamheid.
Zondag 29 april 10.00 uur. Thema: ‘Verbonden’. Lezing: Genesis 6:5 - 22. Wij delen brood en beker
met elkaar. Deze zondag gaat het over Noach, een mens die leeft in verbondenheid met God. Hij is een
rechtschapen man die een voorbeeldig leven leidt. Dat is de basis waarmee God verder wil. Hij vraagt Noach
om een ark te bouwen waarin het goede leven zal worden bewaard. Wij verwelkomen als voorganger ds.
Geertien Morsink uit Zeist. Ouderling van dienst: Bea Engelsman. Lector: Herman Hoeke. Diaken van dienst:
Albertus Buurma. Organist: Piet van Dijk. De cantorij van De Open Hof o.l.v. cantor-organist Kees
Hanegraaff werkt mee in de viering. Leiding kindernevendienst: Cynthia van Straaten.
Met een hartelijke groet en in verbondenheid zijn de bloemen op zondag 8 april gebracht naar mw. Joke
Zonneveld.
Geloven verplicht
Maar één kant kunnen we op, de kant van de verdrukten,
de armen, de ontrechten, verbinden wij ons aan hén,
wij verbinden ons aan de God die hún partij koos,
geloven verplicht, we weten waaraan we toe zijn,
aan onze medemensen in nood zijn wij toe.
Hans Bouma - uit: ‘de macht van de hoop’
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De Oude Kerk
Zondag 15 april – 3e zondag van de Paastijd – dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds Hans Breunese, Leersum; m.m.v. organist Jan Jansen en de cantorij o.l.v. cantor-organist
Gonny van der Maten. In deze viering zingt de cantorij de ‘Jozefmis’ van Cor de Jong en ‘My Shepherd is
Lord’ van H.F. Oxley (uit: The New Church Anthem Book). Jan Jansen speelt werk van Mendelssohn
(Preludium en fuga in c-moll) en van Widor (Pastorale uit de 2e symfonie). In lezingen en liederen komt de
herderlijke sfeer van Psalm 23 ons tegemoet. De viering besluit met een lied waarvan je op adem komt:
‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen.’ (LB 650).
Jeugddienst: jonge ouders nodigen we van harte uit met hun kinderen deel te nemen aan de gezinsdienst in
de Wilhelminakerk (10.00 u). De viering is vooral gericht op kinderen in groep 4 tot en met 8; voor de jongste
kinderen is er oppas/ kindernevendienst. Voor de jongeren (12+) is er Jeugdkerk XL in de Wilhelminakerk (in
plaats van in De Open Hof). Aansluitend zijn er activiteiten voor het hele gezin, o.a. een workshop voor
ouders over ‘moeilijke vragen van je kinderen’. Meer weten? Contact Karen van Heijzen, E
karenvanheijzen@outlook.com
Zondag 22 april – 4e zondag van de Paastijd
Voorganger: ds. Gerrit Olsman; organist: Gonny van der Maten

Wilhelminakerk
Zondag 15 april, 10.00 uur
Deze zondag is er een van 10.00-11.00 uur jeugddienst speciaal gericht op de kinderen van groep 4 t/m 8
van de basisschool. Aansluitend zijn er van 11.15-13.00 uur activiteiten voor het hele gezin. Het thema van
de dienst is 'Als je in de put zit'. We praten, zingen, kijken (korte film) en vertellen daar met elkaar over we en
delen dat biddend met God. In de kerkzaal hangt een veelkleurige jas, staat een put en ligt een touw. Ze
verwijzen naar het verrhaal dat dze morgen centraal staat: dat van Jozef in de put (Genesis 37). Daar gaan
ook de kinderen van groep 1 t/m 3 in de nevendienst mee aan de slag. De muziek wordt verzorgd door Theo
v.d. Woude (piano) en Imme Lautenbach (fluit). Om 11.15 uur starten de activiteiten voor het hele gezin en
met een maaltijd wordt afgesloten. Zie ook de rubriek algemeen. De kerktaxi wordt verzorgd door Jaap van
Gent, tel. 603.00.40 .
Zondag 22 april is er in de Wilhelminakerk geen dienst. Er zijn dan diensten in de Emmakerk en Oude kerk..
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Nieuws uit de kernteams
Emmakerk
Omzien naar elkaar Dhr. Han Veraar (van Mecklenburglaan) is de afgelopen week geopereerd. Vanwege
complicaties moest hij wat langer blijven, maar hij is inmiddels weer thuis in afwachting van verdere
behandeling. We leven mee met hem en zijn vrouw Gerrie. Mw. A. Vos (Koekoeksweg) is gevallen en moest
worden opgenomen in het Meander, maar mag weer naar huis. Met haar zijn we dankbaar voor het voort
schrijdende herstel.
Jouw Boek – Mijn Boek – Mijn boek – Jouw Boek Inleveren boeken op de zondagen 15 april, 22 april en 6
mei. Ruilbeurs: 20 mei, 27 mei en 3 juni. Wat zoeken we? Kinderboeken, literatuur, detectives,
streekromans, geschiedenis, kunst enz. Contact: annie.donker@emmakerk.nl
Dichtbij Nu de PGS is gestopt met de bezorging van de papieren Dichtbij zorgt het Kernteam Emmakerk
ervoor dat er in de kerk op zondag een aantal gekopieerde Dichtbij’s liggen. Met name voor niet kerkgaande
ouderen kan dat een probleem zijn. Sommige hebben familieleden of buren die ze meenemen of uitprinten,
maar niet allemaal. Wie is bereid om regelmatig Dichtbij te printen en bij één of enkele personen in zijn/haar
eigen buurt in de bus te doen? Als u dat wilt, laat het dan weten aan mw. Willeke Vernède
willeke@vernede.speedxs.nl , uw ouderling of ds. Peter van den Berg
Agenda
13 april 10.00 u. Emmakerk
Buurtactiviteit: Koffie en theetafel
13 april 20.30 u. Emmakerk
Plus-soos, inloop vanaf 20.00 u.
16 april 20.00 u.
Compassiekring
17 april 19.00 u. Dagkapel P&P Christelijke meditatie
20 april 10.00 u. Emmakerk
Buurtactiviteit: Koffie en theetafel
20 april 18.00 u. Emmakerk
Buurtactiviteit ‘Samen aan tafel’ Opgave 035-8795842
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Johanneskerk
Meditatief
‘Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.’ (Efeze 5 :
14)
Paulus schudt de mensen in de christelijke gemeente van Efeze wakker en hij doet dat door het citeren van
een opwekkingslied, oftewel een Christushymne. Hij zegt: ‘jullie sliepen eerst een doodslaap, omdat jullie
geestelijk dood waren door de zonde, maar nu zijn jullie door het geloof levend geworden in de Heere! Door
de doop zijn jullie met Christus opgestaan tot een nieuw leven, maar is daar iets van te merken?’
Eigenlijk schrijf ik het verkeerd… Niet Paulus schudt de mensen wakker, want een voorganger kan dit
helemaal niet. God schudt ons wakker!
Paulus schrijft: ‘daarom zegt Hij’. God roept ons op om de opgestane Christus ‘voor te doen en na te doen.
Wij kunnen Christus’ liefde pas dan in haar volheid en glans aan andere mensen laten zien, wanneer onze
oude mens met Hem is gekruisigd en wanneer wij als nieuwe mensen met Hem zijn opgestaan. Want dan zal
Christus over ons lichten, dan is Hij ons lichtende Voorbeeld. Zoals wij iedere morgen wakker mogen
worden, zo wordt een kind van God iedere dag in de weg van dagelijkse bekering wakker geroepen,
opgeroepen, om in liefde Jezus na te volgen, opdat ons leven veel vrucht draagt. Jezus zegt: ‘Laat uw licht
zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemel is, verheerlijken!’
Pastoraal
We denken aan de (ernstig) zieken in onze gemeente en degenen, die onderzoeken en behandelingen
moeten ondergaan. In het bijzonder noemen wij hier:
Lian van de Weerd (van Hamelstraat 41) die, nadat er een scan was gemaakt, daarvan een goede uitslag
mocht ontvangen. We zijn daar de Heere dankbaar voor. Zij is nog erg verzwakt en vooral de laatste kuren
zijn behoorlijk intensief geweest. We wensen haar daarom een zegenrijk herstel toe.
In gedachten en gebeden zijn we bij Corry en Jacques Christiaanse (Kornet 56), omdat Corry door ernstige
ziekte is getroffen.
En ook denken we aan mevrouw A. de Koster (Baron Bentinckstraat 40), die samen met haar man in
Duitsland verblijft.
We wensen de zieken en ouderen in de gemeente de woorden toe uit Psalm 16 : 8, daar waar David schrijft:
‘Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.’
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De Open Hof
Agenda
Dinsdag 17 april en donderdag 19 april van 10.30 - 12.30 uur: ZIN IN SOEST - DE BINNENHOF
Hartelijk welkom voor een kop koffie of thee. ‘ZIN in Soest ‘ is voor iedereen die behoefte heeft aan
ontmoeting, ervaringen van anderen, een luisterend oor, een gesprek.
Woensdag 18 april 10.00 uur ‘Ontmoetings-ochtend senioren in De Binnenhof’. Welkom! Koffie en thee
en iets lekkers staan klaar. Loopt u eens binnen voor een ontmoeting, een gesprek, een spelletje.
Zaterdag 21 april in De Binnenhof - Koffie en lunch bij Smaakvol & Gastvrij. Vanaf 10.00 uur bent u
welkom in De Binnenhof en staat onze koffie voor u klaar. Om 12.00 uur kunt u genieten van een heerlijke
lunch. Ook kunt u kennismaken met onze originele en smaakvolle gembersiroop. In onze ‘zwerfboekenkast’
vindt u een grote collectie boeken, CD’s en DVD’s. U kunt meedoen aan het ‘zegeltjesruilen, en bij de
schrijftafel van Amnesty International kunt u uw handtekening plaatsen onder een petitie tegen schendingen
van mensenrechten. Vanaf 10.00 tot 13.00 uur kunt u in de kerkzaal en de lage zaal de expositie ‘Portretten
en landschappen’ van Hans van Rhee bezoeken. Ook kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur weer uw oud papier
brengen bij de papiercontainer op het voorplein van De Open Hof. Onder het motto ‘Er valt genoeg te
beleven in en rond De Binnenhof’ bent u van harte welkom. Het team Smaakvol & Gastvrij
Woensdag 25 april 17.30 uur ‘Samen eten in De Binnenhof’. U kunt 1x per maand mee eten. Welkom!
Kosten: € 5,00. Opgeven bij: Gerrie Groothuis, 60 111 97, gerriegroothuis@gmail.com of Tiny Laan, 60 185
28, tiny@ziggo.nl
Donderdag 26 april 12.00 uur. Warme lunch in De Binnenhof. U kunt genieten van een eenvoudige
warme maaltijd in De Binnenhof voor € 2,50. Gezellig eten in een groep en een praatje maken met je
tafelgenoten. Welkom!. Graag van te voren opgeven! Overige data: donderdag 31 mei en 28 juni. Leiding:
Gerrit Olsman. Opgave bij: Hanny Bakker, tel. 6011992,email: h.bakho@xmsnet.nl

De Oude Kerk
Studieverlof: vanaf 16 april heeft ds. Kees Bregman een week studieverlof. In het kader van zijn werk als
opleider contextueel pastoraat werkt hij mee aan een internationale conferentie (18-20 april) aan de
Christelijke Hogeschool Ede.
Jong in de Oude Kerk: op maandagavond 23 april komt de groep 'Jong in DOK' bij elkaar bij Remco en
Carlijne op Hartmanlaan 35 (20.00-22.00 uur). Aan de hand van een kort filmpje van Ad van Nieuwpoort uit
zijn serie "preken voor professionals" zullen we het hebben over omgaan met lege momenten. Waarom
hebben we woestijntijd nodig? Goeie vraag, begin van een goed gesprek!
Contact Kernteam rond oecumenische vierplek ‘De Oude Kerk’ / website: www.oudekerksoest.nl
Secretaris: mw. Janny Voogt, T 035-6021087 E j.voogt@xmsnet.nl
Predikant: ds. Kees Bregman, M 06-17256544 E ds.c.bregman@solcon.nl
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Wilhelminakerk
Omzien
Jannie en Gert Kaatee, Betje Wolfflaan 29, 3768 XV, gaat het allemaal wat minder makkelijk dan het ging.
Gert heeft de auto aan de kant moeten zetten en op dit moment wordt ook het fietsen hem ontraden. Het is
de nasleep van de herseninfarct dat hem enige tijd terug trof. Om die reden heeft hij ook zijn kerkenwerk neer
moeten leggen. En ook Jannie heeft lichamelijke ongemakken die het lopen bemoeilijken.
Dankjewel
Ties van Veelen, Scalmeijerpad, spreekt langs deze weg zijun dank uit voor de bloemen die hij onlangs van
de kerk kreeg en de vele bemoedigende kaarten die hij ontving. In een briefje schrijft hij: 'voor velen ben ik
onbekend omdat ik alleen maar op internet aanwezig ben. Behalve misschien oudere "gereformeerden", die
mij ooit hoorden preken in de Wilhelmina kerk. Maar fijn dat ik toch in uw gemeenschap veel meeleven mag
ondervinden. Ik ben bijna 90 jaar, dus ik kan mogelijk nog enige tijd van de Wilhelminagemeente blijven
genieten'
Felicitatie
Een hartelijke felicitatie voor Corry en Hans Brusse, Foekenlaan 9, 3768 BJ Soest, die op 2 april j.l. 60 jaar
waren getrouwd. In het licht van Gods liefde wensen we Hans en Corry nog vele mooie jaren van liefde,
gezondheid en levensgeluk toe.
Vakantie
Van zaterdag 21 april t/m/ vrijdag 27 april heeft ds. Wim Kievit vakantie. Indien pastorale zorg nodig is, kun je
contact opnemen met mw. Elly Roorda, tel. 602.15.22. Een van de pastores is bechikbaar voor het geval
bijzondere pastorale zorg nodig is.
Contact
PGS - vierplek ‘Wilhelminakerk’ Soesterbergsestraat 18, 3768 EJ Soest
Website: www.wksoest.nl / tel. 035 – 60.137.59 / email: info@derank.nu
Secretaris kernteam: dhr. Piet de Gier, tel. 601.55.42 / email: pc.degier@ziggo.nl
Predikant: ds. Wim Kievit, tel. 035-602.91.49 / email: wim.kievit@planet.nl

Taakgroepen
Jeugd
Kamp weekend 1-3 juni
Ook dit jaar is er weer een kamp voor de jeugd van 8-16 jaar. Het belooft vooral een heel gezellig weekend te
worden vol met toffe activiteiten.
Ga jij ook mee: 1-3 juni?
We vertrekken vrijdagavond en komen
zondagmiddag weer terug. We verblijven op een groepsaccommodatie in Huizen. De kosten bedragen € 30,-.
Voor vragen en om je aan te melden e-mail je naar kampPGS@gmail.com.
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Cursus & Coaching
Donderdag 19 april 13.30 en 20.00 uur in De Binnenhof: Leerhuis: Bijbelse beelden en hun geheim.
Centraal staan de kernthema's van de bijbel en de belangrijkste vragen die mensen daarbij hebben. In dit
leerhuis gaan we op zoek naar sleutels om de beeldende taal van de verhalen te verstaan en wegwijs te
worden in het landschap van het aloude Boek. Leiding: ds. Gerrit Olsman tel. 6020666 of e-mail:
g.h.olsman@hccnet.nl
De Binnenhof: Veenbesstraat 2
Donderdag 26 april 20.00 uur Zinema: Films in De Binnenhof: Mar Adentro (The Sea Inside) Ramón
(Javier Bardem) ligt al bijna 30 jaar krachteloos in zijn bed, onder de hoede van zijn familie. Zijn enige uitzicht
op het leven is het raam van zijn kamer, vlakbij de zee die hij ooit zo graag bereisde en waar hij het ongeluk
kreeg dat een einde maakte aan zijn jeugd. Sinds dat ongeluk is het zijn doel zijn leven op een waardige
manier te beëindigen. De aankomst van twee vrouwen verstoort zijn wereld: Julia (Belén Rueda) is een
advocaat die hem in zijn strijd wil helpen en Rosa (Lola Dueñas) de buurvrouw uit het dorp die hem ervan wil
overtuigen dat leven opweegt tegen de pijn.
Filmprogramma Emmakerk
30 april 20.00 u. Film rond gedenken: Frantz regie: Francois Ozon

Communicatie & Publiciteit
Redacteuren gezocht
De Taakgroep Communicatie & Publiciteit komt graag in contact met mensen die redacteur willen zijn in wat
mogelijk een team van redacteuren wordt. Het gaat om redactie van de teksten in Adem en Dichtbij. Kennis
en vaardigheid van de Nederlandse taal en het gebruik van de PC, met name Word, is nodig. Ook als u
iemand anders kent die we zouden mogen polsen, horen we dat graag. Reacties kunt u inleveren bij ds.
Kees Bregman ds.keesbregman@pgsoest.nl of ds. Peter van den Berg ds.petervandenberg@pgsoest.nl

Kerkenraad
Agenda kerkenraadsvergaderingen
19 april kleine kerkenraad, 19.30 uur in de Wilhelminakerk
Scriba: H.J.C. Zevering-van Buuren, scriba
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Agenda
Zondag 29 april 16.00 uur De Open Hof (Veenbestraat 2)
Concert door Marianne Hoek, blokfluit en Frank van Wijk, orgel.
Deze sympathieke ervaren musici uit Bergen/Alkmaar treden voor de derde keer in successie op in onze
kerk. Dit maal leggen zij in hun programma de nadruk op de werken van Johann Ludwig Krebs, de lieveling
leerling van Johann Sebastian Bach. Voorts klinken werken van Telemann en Carl Philipp Emanuel Bach.
Van de laatste hoort u een bijzondere sonate voor basblokfluit (!) en continuo. Toegang vrij, collecte na
afloop.
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Colofon
Dichtbij verschijnt wekelijks op vrijdag als digitale aanvulling op het PGS-informatiemagazine Adem.
Aanlevering kopij
Algemene berichten voor Dichtbij kunnen gestuurd worden naar het e-mailadres redactieadem@gmail.com
, uiterlijk om 21.00 uur op de zondag vóór verschijnen. Vermeld a.u.b. de gewenste datum van plaatsing.
Aanmelding / Dichtbij op papier / mailing gemist
Voor toezending kunt u uw e-mailadres doorgeven aan het kerkelijk bureau via E
kerkelijkbureau@protestantsegemeente-soest.nl of T 035 683 65 41. Het kerkelijk bureau is telefonisch
bereikbaar op dinsdag en donderdag, 9-12 en 14-17 uur. Voor wie geen internet heeft liggen papieren
exemplaren in de kerkgebouwen. Voor eventuele bezorging kunt u contact opnemen met het kernteam
waarmee u pastoraal verbonden bent. Hebt u een mailing van Dichtbij gemist? Via de website van de
Emmakerk is het mogelijk alsnog toezending aan te vragen. Ga naar https://www.emmakerk.nl/
rechterkolom.
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