Dichtbij
19 - 2018

Vieringen
Algemeen
Zondag 13 mei – Wezenzondag – 7e van de Paastijd
Gezamenlijke PGS-dienst in de Open Hof, aanvang 10.00 uur. Er is oppas en kindernevendienst.
Voorganger: ds. Sjoerd Zwaan uit Zwijndrecht; organist: Gert Muts.
Raad van Kerken Nederland 50 jaar
De Raad van Kerken Nederland bestaat 50 jaar en viert dat op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei in de
St. Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort van 15.00 uur tot 18.00 uur.
Pinksterdag is de geboortedag van de kerk en het feest van de veelstemmigheid. Daarom koos de Raad van
Kerken juist deze kerkelijke hoogtijdag om haar jubileum te vieren. Het thema voor de viering is ‘De Geest
waait’. Iedereen die wil, kan de feestelijkheden bijwonen en zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl
Er is qua programma voor gekozen om veel van de kerken zelf zichtbaar te maken. Er zijn korte inleidingen
met relatief jonge sprekers. Ds. Iris Speckmann van de Doopsgezinde Sociëteit en mgr. Herman Woorts van
de Rooms-Katholieke Kerk staan in de viering stil bij het werk van de Geest en de oecumene. Voorzitter drs.
Dirk Gudde en secretaris ds. Klaas van der Kamp hebben de leiding. Verder is er veel muziek. Speciaal voor
de viering is er een bundel uitgebracht met pinksterliederen uit verschillende tradities. Het muzikaal ensemble
Kavóca uit Kampen met dirigente Luthine Postuma en priester Samuël Dogan van de Syrisch-Orthodoxe
Kerk zullen met de gemeente verschillende liederen laten horen. De EO verzorgt een videomontage over de
oecumene. Aansluitend is er een informele receptie, waarop mensen een fototentoonstelling kunnen
bekijken. De Raad van Kerken in Nederland is in 1968 tot stand gekomen, nadat de Rooms-Katholieke Kerk
en enkele protestantse, orthodoxe en episcopale kerken tot de oprichting hadden besloten. De Raad stelt
zich ten doel het onderlinge gesprek over eenheid en samenwerking te stimuleren en de kerken een
gezamenlijk gezicht te geven in de samenleving. Inmiddels zijn er 18 kerken en kerkelijke organisaties
aangesloten bij de Raad. Zij vertegenwoordigen zo’n zes miljoen christenen in Nederland.

Emmakerk
13 mei, Emmakerk dicht, zie vieringen Algemeen
20 mei, Pinksteren, 10.00 uur, ds. Peter van den Berg

Johanneskerk
Zondag 13 mei
10:00 uur: prof. dr. W. Verboom, Harderwijk
17:00 uur: ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche
Tijdens de morgendienst is er Kinderbijbelclub
Collecten
1e collecte: Woord en Daad; 2e collecte: kerk
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De Open Hof
Zondag 13 mei 10.00 uur - gezamenlijk PGS ds. Sjoerd Zwaan uit Zwijndrecht verwelkomen wij als
voorganger. Ouderling van dienst: Marco van Amstel. Lector: Bea Engelsman. Diaken van dienst: Gert
Bouwman. Organist: Gert Muts. Leiding kindernevendienst: Wilma van Eijsden.
Zondag 20 mei 10.00 uur - PINKSTEREN Voorganger: ds. Gerrit Olsman. Ouderling van dienst: Bea
Engelsman. Lector: Marja Jonker. Diaken van dienst: Sera Willemsen. Organist: Piet van Dijk. Leiding
kindernevendienst: Rosa van Amstel. De cantorij van De Open Hof o.l.v. cantor-organist Kees Hanegraaff
werkt mee in de viering.
Meeleven
Met een hartelijke groet en in verbondenheid zijn de bloemen op zondag 6 mei gegaan naar Marty en Jan
Peter Schouten.
Het zout der aarde
Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimte scheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor een ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van elkaar
en van het Andere te zijn.
Marijke de Bruijne

De Oude Kerk
Wezenzondag 13 mei - geen dienst in de Oude Kerk. Gezamenlijke viering van de PGS in de Open Hof,
10.00 uur
Zondag 20 mei – Pinksteren – 8e van de Paastijd
Voorganger: ds Kees Bregman. In de feestelijke viering van het feest van Geest speelt ‘Adem’ de hoofdrol!
Jan Jansen bespeelt de ‘grote stemband’ van de kerk, het Van Gruisen-Van Oeckelenorgel; Esther Nuijten
en Marjan Prins bespelen de ademinstrumenten blokfluit en fagot, en cantorij en gemeente geven zingend
hun adem onder leiding van cantor Gonny van der Maten. Psalm 104 in de bewerking van Kees de Wijs zal
klinken: ‘Zendt Gij uw adem, wij worden herschapen; Gij vernieuwt het gelaat van de aarde.’

Wilhelminakerk
Zondag 13 mei, 10.00 uur
Gezamenlijke PGS-dienst in de Open Hof, aanvang 10.00 uur. Er is oppas en kindernevendienst.
Voorganger: ds. Sjoerd Zwaan uit Zwijndrecht; organist: Gert Muts. Kees Rietveld rijdt de kerktaxi, tel.
601.83.68
Zondag 20 mei vieren we het Pinksterfeest. Voorganger is dan ds. Wim Kievit
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Nieuws uit de kernteams
Emmakerk
Overleden Onverwacht overleed dinsdagavond 8 mei mw. A.A. Vos - Damen. Zij woonde aan de
Koekoekweg en werd 87 jaar. De uitvaartdienst zal a.s. woensdag 16 mei plaatsvinden in de Emmakerk, om
11.30 uur, waarna mw. Vos - Damen in besloten kring wordt gecremeerd. Op dinsdag 15 mei is er van 19.00
- 20.00 uur gelegenheid tot condoleren in De Herberg van Paulus, Baarn. Ons gebed is voor allen die van
haar houden.
Vrijwilligersavond PGS Alle vrijwilligers van de PGS en hun partners worden door het kernteam van de
Emmakerk uitgenodigd voor een bedankavond voor hun inzet. Jolanda Fennema, majoor van het Leger des
Heils, zet een interactieve cabaret en one-woman show neer: ‘Touchscreen’. Het gaat over echt contact,
gemeente-zijn en moderne communicatie. Woensdag 23 mei, aanvang 20.00 uur, Emmakerk, Kerkzaal,
Regentesselaan 2B, Soest, inloop vanaf 19.30 met koffie/thee en iets lekkers. Na afloop ca. 21.30 uur ‘Meet
and Greet’ met Jolanda en een hapje en een drankje. Gratis entree
Jouw Boek – Mijn Boek – Mijn boek – Jouw Boek Ruilbeurs: 20 mei, 27 mei en 3 juni. Wat zoeken we?
Kinderboeken, literatuur, detectives, streekromans, geschiedenis, kunst enz. Contact:
annie.donker@emmakerk.nl
Agenda
15 mei, 19.00 uur, Christelijke Meditatie
22 mei, 9.45 uur, Seniorendag met de folkband "Fiddlers Green“
22 mei, 20.00 uur, Wilhelminakerk, gemeente-breed gesprek over 'Vieren in de PGS'
23 mei, 20.00 uur, bedankavond voor vrijwilligers
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Johanneskerk
Meditatief
Overdenking over Psalm 2
‘Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen’
Het woord ‘welzalig’ is als een refrein in het Psalmboek. Opnieuw klinkt er een zaligspreking, in het laatste
vers van Psalm 2: ‘Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen. Zo wijst dit lied ons op God in de hemel,
die regeert en recht spreekt. De weg tot Hem wordt ons gewezen. Veilig ben je in de hoede van Hem en van
Zijn Gezalfde.
Na de introductie van de eerste Psalm wordt nu onze aandacht gericht op het wereldtoneel. Wat ziet de
dichter gebeuren? Mensen gaan tekeer als razenden. Machthebbers bedenken wat zonder inhoud is. Soms
is het een woordenspel: de knop op mijn bureau is groter dan de jouwe. Op aarde klinkt wapengekletter. Het
is ondertussen belachelijke overmoed. De HEERE ziet het vanuit de hemel. Hij zal erom lachen (vs 4) maar
ook spreken in Zijn toorn (vs 5). Het zijn heftige woorden, maar we kunnen niet ontkennen dat ook in de
wereld vandaag het recht van de sterkste schijnt te regeren.
In deze Psalm gaat het over de komst van Gods Gezalfde. Hij heeft Hem gesteld tot Koning over alle volken.
Daarom worden aardse koningen opgeroepen om verstandig te handelen. De rechterlijke macht wordt
aangespoord zich te laten onderwijzen. Wij denken aan het woord van de Heere Jezus. Hij is de Zoon van
God, Die alle macht heeft in hemel en op aarde.
Het geloof is geen simpele oplossing voor wanorde die mensen in de wereld maken. Het kan je soms
benauwen. Maar toch laat dit woord zien dat het geloof houvast heeft. De zaligspreking waar de Psalm mee
eindigt heeft een breed bereik en is een duidelijke richtingwijzer: ‘Welzalig allen die tot Hem de toevlucht
nemen’. Het geloof kan niet anders!
Uit de kerkhistorie
Keizer Domitianus, die leefde in de eerste eeuw na Christus, had eens een ontmoeting met twee kleinzoons
van Judas, de broer van Jezus. Hij had vernomen dat zij familie van Jezus waren en vreesde, dat ze vroeg of
laat weleens tegen zijn gezag konden opstaan. Over Jezus werd verteld dat Hij Zich Koning van de wereld
zou hebben genoemd. Toen zij hem echter hun vereelte handen lieten zien en vertelden dat zij slechts een
klein stuk land bezaten en dat zij het Koninkrijk uit de hemelen verwachtten, begreep hij dat hij hier niet te
maken had met revolutionairen. Hij liet hen minachtend gaan.
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De Open Hof
Dinsdag 15 mei en donderdag 17 mei 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 16 mei 10.00 uur ZIN IN SOEST - De Binnenhof : ‘Ontmoetings-ochtend senioren’.
Welkom! Koffie en thee en iets lekkers staan klaar. Loopt u eens binnen voor een ontmoeting, een gesprek,
een spelletje.
Zaterdag 19 mei ZIN IN SOEST – Smaalvol & Gastvrij in De Binnenhof. Vanaf 10.00 uur staat de koffie
voor u klaar. Om 12.00 uur kunt u zich laten verrassen door een heerlijke lunch. 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 zetten onder een petitie tegen schendingen
van mensenrechten. Van 10.00 tot 13.00 uur kunt u de expositie Portretten en Landschappen van Hans
van Rhee bezoeken. Hans is een Soester kunstenaar en schilderen is voor hem beleven (herbeleven) en
uitvergroten van gebeurtenissen, waarnemingen en gevoelens. Schetsen en tekeningen vormen de basis.
Een proces van weglaten en komen tot de essentie. Verder zijn Bijbelse verhalen een bron van inspiratie.
Geloof, hoop, liefde en leed zijn van alle tijden en plaatsen. Hier vorm aan geven helpt om een verhaal of
gedachte uit te diepen. Deze ochtend is Hans zelf aanwezig om de achtergronden van zijn kunstwerken toe
te lichten. Om 11.00 uur wordt de expositie officieel en met een hapje en een drankje ingeluid. Van harte
uitgenodigd! De expositie is ook op dinsdag- en donderdag van 10.30 – 12.30 uur geopend (ingang via De
Binnenhof). En tot slot: tussen 10.00 en 12.00 kunt u uw oud papier brengen bij de papiercontainer op het
voorplein. Onder het motto ‘Er valt genoeg te beleven in en rond De Binnenhof’ bent u van harte welkom.
Het team Smaakvol & Gastvrij
Woensdag 23 mei 17.30 uur ZIN IN SOEST - ‘Samen eten in De Binnenhof’. U kunt 1x per maand
genieten van een heerlijk driegangen menu. Welkom! Kosten: € 5,00. Opgeven bij: Gerrie Groothuis, 60 111
97, gerriegroothuis@gmail.com of Tiny Laan, 60 185 28, tiny@ziggo.nl

5/8

De Oude Kerk
Koffieochtend voor senioren: op donderdag 17 mei (vanaf 10.00 u) hebben Izaak en Elfriede Verkruijsse
hun huiskamer aan de Olijkeweg 15 beschikbaar gesteld voor een seniorenontmoeting rond de koffie. U kunt
zich opgeven bij Marry Scheffer, T 6015306, Joke Idenburg, T 6010179 of Henk Boor, T 6015621. Het is
mogelijk om gehaald en teruggebracht te worden. Laat dat even weten bij uw opgave. Ook senioren uit
andere wijken zijn van harte welkom. We kijken uit naar een sfeervolle bijeenkomst!
Senioren-tussen-de-middag
Op dinsdag 29 mei organiseert het pastorale team een ontmoeting voor senioren op het koor van de Oude
Kerk, 10.30-14.00 uur. We duiken de geschiedenis in n.a.v. de dvd van Diederik van Vleuten ‘Daar werd wat
groots verricht’. Met soep & broodje wordt de inwendige mens niet vergeten. Welkom! Inlichtingen bij Clarie
van Heijzen, T 6032939.
Zomeropenstelling de Oude Kerk 2018: gastvrouw of gastheer worden?
Vorig jaar was er geen zomeropenstelling door de bouw van het nieuwe orgel in de kerk. Dit jaar zetten we
de deuren van de Oude Kerk weer open voor bezoekers in de periode van 15 juli tot en met 26 augustus,
dinsdag t/m zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Er is weer een prachtige kunsttentoonstelling en zijn er
zomerconcerten op de zondagmiddag. Op woensdag kan je ‘Pelgrimeren in lunchtijd’ en om 14.00 uur de
toren beklimmen. De afgelopen jaren bezochten steeds zo’n duizend bezoekers de Oude Kerk tijdens de
openstelling.
Lijkt het u leuk om als gastheer/vrouw tijdens de zomer bezoekers te ontvangen? Meldt u dan vóór 18 mei
aan! U kunt zelf aangeven wanneer u beschikbaar bent en hoe vaak. U bent altijd met z’n tweeën. Vanwege
de grote verscheidenheid aan bezoekers en de leuke contacten is het een erg leuke vrijwilligersactiviteit
tijdens de zomervakantie. Interesse of meer weten? Bel of mail met Carolien Froentjes, 035 8880332 of
carolienvanmunster@hotmail.com of Gerda Vugts, gvugts@oudekerksoest.nl Na aanmelding ontvangt u een
rooster waarop u kunt invullen op welke middagen u beschikbaar bent. We hopen op een mooie zomer!
Carolien Froentjes, werkgroep Zomeropenstelling
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Wilhelminakerk
Mw. Elly de Haan zal naar verwachting nog voor het weekend vanuit het ziekenhuis weer terug kunnen naar
haar kamer in Molenschot.
Nieuw ingekomen
Mw. A. Engen-Nauta in verzorgingshuis Eemhorst, Hooiweg 10, 3768 MR Soest. In het zelfde
verzorgingshuis ook dhr. H. Hartog. Dhr. J. Haeck, in woon-en zorgcentrum Molenschot, Dalplein 2, kamer
303. We wensen hen van harte welkom in onze gemeente.
Verhuisd
Jaap en Maruscha Gaasenbeek verhuisden van Seminarihof 28 naar Gaesbeekerhof 76, 3764 DM Soest.
Mevr. Verhoog verhuisde van de Plataan naar verpleeg- en zorgcentrum Birkhoven / De Vier Linden, afd. de
Leilinde, kamer 24, Soesterweg 535, 3819 BB Amersfoort. We wensen hen alle goeds toe op hun nieuwe
woonplek.
Gemeentegesprek over 'Vieren'
Dinsdag 22 mei bent u / zijn jullie van harte uitgenodigd voor een gemeentegesprek over vieren. In deze
bijeenkomst willen we met elkaar in gesprek gaan over ‘vieren’ en jullie informeren over een mogelijk palet
van vieringen voor de PGS. De ontmoeting vindt plaats in de Wilhelminakerk (Soesterbergsestraat 18), van
20.00 – 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee.We hopen dat jullie er bij kunnen zijn.
.

Taakgroepen
Cursus & Coaching
Christelijke Meditatie
Anders dan anders is de christelijke meditatie op 15 mei – als het niet regent – rondom de Oude Kerk. We
starten om 19.00 uur in de consistorie, ingang links naast de kerk, en om 20.00 uur stoppen we weer. We
gaan ons oefenen in de loopmeditatie, ook als voorbereiding op het labyrint lopen in de zomermaanden. De
kerktuin en het grasveld rondom de Oude Kerk zijn daar zeer geschikt voor. Van harte welkom! Ook als je
geen ervaring hebt met mediteren! Bij (echt) regen is het als gebruikelijk in de Dagkapel van de P&P kerk.
Ds. Peter van den Berg

Diaconie
OPROEP
De Sociaal cultureel werkers van Stichting Balans openen binnenkort een Buurtkamer in De Plantage aan de
Smitsweg. Voor het interieur hebben zij nog nodig: een bankstel, salontafel, dressoir, kapstokken. Wie o wie
heeft dit nog op zolder liggen? Graag contact opnemen met Havva of Zoulikha tel. 06 23318385/ 06
57552129 of z.seddiki@stichtingbalans.nl

Kerkenraad
Agenda kerkenraadsvergaderingen
14 mei Moderamen 9.00 uur in de Emmakerk
24 mei Kleine Kerkenraad, 19.30 uur in de Wilhelminakerk
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Agenda
Dinsdag 22 mei, 20.00-22.00 uur, Wilhelminakerk
Gemeentegesprek over vieren in de PGS
Op dinsdag 22 mei organiseert de kerkenraad in samenwerking met de Taakgroep Vieren een PGS-brede
ontmoeting rond het thema ‘vieren’, waarvoor alle gemeenteleden van harte zijn uitgenodigd. In deze
bijeenkomst willen we jullie met elkaar in gesprek brengen over ‘vieren’ en informeren over een mogelijk palet
van vieringen voor de PGS. De ontmoeting vindt plaats in de Wilhelminakerk (Soesterbergsestraat 18), van
20.00 – 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee.
Het afgelopen halfjaar is de taakgroep intensief bezig geweest zicht te krijgen op de stijl en de inhoud van de
huidige vieringen in de PGS, samen te zoeken naar waar het in de zondagse vieringen om gaat en te
ontdekken hoe een ieder daar persoonlijk in staat. Dat waren waardevolle en verbindende gesprekken.
Graag voeren we een dergelijk gesprek met alle gemeenteleden. In dit ‘gemeentegesprek’ willen we jullie in
de gelegenheid stellen elkaar rond een aantal kernvragen over vieren te ontmoeten. Wat raakt en inspireert
je in een viering? Wat helpt je om in een viering je geloof te verdiepen? Welke kern(en) van christelijk geloof
of de christelijke geloofstraditie vind je belangrijk dat die in een kerkdienst naar voren komen? Hoe wil je in
een viering betrokken zijn? Wat is voor jou een reden om naar de kerk te gaan?
Momenteel verkent de taakgroep verschillende profielen en typen vieringen die mogelijk in de toekomst in de
PGS gerealiseerd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is de veelkleurigheid van onze gemeente en het
streven recht te doen aan en in te spelen op de verschillende behoeften, wensen en verwachtingen ten
aanzien van het vieren. Graag delen we als taakgroep onze bevindingen tot nu toe met jullie en nodigen we
jullie uit met ons mee te denken.
We hopen en verwachten dat het belang van zo’n PGS-breed gesprek over vieren wordt aangevoeld en
ingezien, en dat je bereid bent daar tijd voor vrij te maken. We kijken uit naar jullie komst.

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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