Dichtbij
23 - 2018

Vieringen
Algemeen
17 juni, kerkdienst voor écht ALLE leeftijden, 10.00 uur (Emmakerk)
Voorgangers: ds. Gerrit Olsman en jeugdwerker Barbara Broeren
Noach krijgt een loodzware taak waar hij dapper mee aan de slag gaat. Maar zijn omgeving snapt er niets
van: hij bouwt een enorme ark voor mens en dier. Gaat hij van de regen in de drop of slaat hij de spijker op
zijn kop? Al gauw blijkt dat God woord houdt. Maar: geen regenboog, zonder regen.
Op 17 juni vieren we met alle kinderen en ouders, jongeren en ouderen een gezamenlijke kerkdienst over
water en dieren, kleuren en bouwen. Speciaal voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar is er een kerkdienst op
schoot. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen de kleinsten op hun eigen manier genieten en beleven
van het verhaal over Noach.
Zit je in groep 1 t/m 4? Dan ken je vast het verhaal over de ark van Noach. Kom ook en mis niks!
Zit je in groep 5 t/m 8? Kom dan mindmappen! Waar denk jij aan bij de ark van Noach? En wat kun je nu nog
met dit verhaal? Neem allemaal een knuffel of dier mee dat voor jou speciaal is en écht mee moet in de ark.
Ben je tiener? Deze laatste Jeugdkerk XL gaan we naar de Soester Duinen. LET OP: we verzamelen
bij de Open Hof met de fiets (in tegenstelling tot eerdere berichten!).
Verder is er een ‘gewone’ preek, maar ook een moderne Bijbelstudie om op een ander manier stil te staan bij
het thema. U en jij komt toch ook kleur brengen in de Emmakerk?!

Emmakerk
10 juni, 10.00 uur, prof. Leo Koffeman: "Wat is de mens..?" Een altijd weer terugkerende en
fundamentele vraag. De mens in zijn grootheid, maar ook in zijn misère. Die vraag stelt ook Psalm 8, maar
met een verdieping: "Wat is de sterveling... dat u aan hem denkt?". Het gaat vandaag over twee van die
mensen die daar iets van gaan ontdekken, Mozes en Nicodemus.
17 juni, 10.00 uur, Barbara Broeren en ds. Gerrit Olsman: Kerkdienst voor echt ALLE leeftijden:
Noach: van de regen in de drop, of slaat hij de spijker op zijn kop?

Johanneskerk
Zondag 10 juni
10:00 uur: ds W.J. Gorissen, Voorthuizen – Voorbereiding Heilig Avondmaal
17:00 uur:prop H.N. Visser, Amsterdam
Tijdens de morgendienst is er Kinderbijbelclub
Collecten
1e collecte: Evangelie en Moslims; 2e collecte: kerk

De Open Hof
Zondag 10 juni 10.00 uur. Wij verwelkomen als voorganger ds. Wim Kievit. Ouderling van dienst: Marco
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van Amstel. Lector: Herman Hoeke. Diaconaal medewerker: Eefje Bakker. Organist: Jan Meurs. Leiding
kindernevendienst: Gerdi Butzelaar.
Zondag 17 juni is er geen viering in De Open Hof!
In de Emmakerk is er om 10.00 uur een dienst voor écht ALLE leeftijden ! Thema: ‘Noach: van de
regen in de drop, of slaat hij de spijker op z’n kop’? Speciaal voor de kinderen van 0 t/m 5 jaar is er een
kerk op schoot viering. Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan naar de superleuke kindernevendienst!
‘Noach: voor gek verklaard?! ‘ Deze alternatieve jeugdkerk XL is voor een keer ook in de Emmakerk. Verder
is er een ‘gewone’ preek, maar ook een moderne bijbelstudie om op een ander manier stil te staan bij het
thema. Van harte welkom!
Wilhelminakerk 10.00 uur - voorganger ds. Kees Bregman
Zondag 24 juni is er geen viering in De Open Hof!
In de Wilhelminakerk is van 10.00 uur - 10.30 uur een gezamenlijke viering. Daarna van 10.30 uur - 11.30
uur presentatie / informatie door de kerkenraad in verband met opening en sluiting van vierplekken tijdens de
transitie periode tot 2022, en informatie over drie profielen met elk twee typen vieringen. Afsluiting ca. 11.30
uur, daarna koffie met wat lekkers
Zondag 1 juli is er geen viering in De Open Hof!
De Oude Kerk 10.00 uur - voorganger ds. Kees Bregman
Emmakerk 10.00 uur - voorgangers jeugdwerker Barbara Broeren en ds. Peter van den Berg
VERWONDERING
Mensen
die mens zijn voor elkaar,
mensen elkaar tooiend
in verwondering,
mensen elkaar verkwikkend
met aandacht,
mensen elkaar zegenend
met vrijheid,
mensen
die mens zijn voor elkaar,
een kwestie van vriendschap,
genegenheid, liefde.
Hans Bouma, uit: ‘Je bent jong’
Meeleven
Met een hartelijke groet en in verbondenheid zijn de bloemen op zondag 3 juni gegaan naar mw. Betty
Goezinnen.

De Oude Kerk
Zondag 10 juni – tweede zondag na Trinitatis
Voorganger: ds Kees Bregman; m.m.v. de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten
We lezen verder in het boek Job. Over het geding tussen goed en kwaad dat in weliswaar in de hemel, in het
verborgene, in gang is gezet, maar dat in ons mensenleven wordt uitgevochten. Job, die aanvankelijk vol
gaat voor vertrouwen op de Naam van de Ene ‘Ik zal er zijn voor jou’, raakt ontregeld als zijn lichaam hem in
steek laat en zijn vrouw hem, even pijnlijk als betrokken, aan het denken zet over de vraag of de God in wie
hij gelooft werkelijk rechtvaardig is … Na zeven dagen stilte breekt er iets in Job. We horen zijn klacht en
proberen bij hem in de buurt te blijven, zo goed als dat gaat. We lezen uit hoofdstuk 1, 2 en 3 en maken dan
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de sprong naar hoofdstuk 19 – waar er iets gaat zingen ‘I know that my Redeemer liveth’. Gelukkig is de
cantorij erbij om op toonhoogte te blijven. Zij zingt o.a. Ich will Gott unaufhörlich preisen van Orlando di Lasso
en bij de gebeden het Audi Domine (Hoor, Heer!) van Adam Gumpelzheimer. En minstens zo belangrijk: de
cantorij helpt ons op weg met twee spiksplinternieuwe liederen uit het Liedboek, die bijzonder passen bij het
thema van het boek Job: 857 ‘Jij zoekt mij: mens waar ben je?’ en 945 ‘Ja, het liefst zou ook ik / als die
andere drammers, / God tot ingrijpen dwingen …’
Tienernevendienst! Voor alle tienplussers, meteen vanaf tien uur op de bekende plek, met Silvia van Delft
Zondag 17 juni – derde zondag na Trinitatis
Er is deze zondag geen dienst in de Oude Kerk. De serie over Job wordt vervolgd in de Wilhelminakerk. Aan
de orde is dan Job 38-42 – het ‘antwoord uit het onweer’. Op zondag 1 juli (opnieuw in de Oude Kerk) wordt
het slot van Job (hoofdstuk 42:7-17) gelezen.

Wilhelminakerk
Zondag 10 juni
Er is geen viering in de Wilhelminakerk. Jullie zijn van harte welkom in de Emmakerk, de Oude Kerk en de
Open Hof. De kerktaxi wordt gereden door Leen Lievaart, tel. 602.19.71.
Zondag 17 juni wordt de dienst geleid door ds. Kees Bregman.

Nieuws uit de kernteams
Emmakerk
Mijn boek – Jouw boek – Jouw Boek – Mijn boek.
Ruim zeven weken kreeg het boek aandacht. Tassen vol werden in de koffiehal gezet. Drie weken lang, een
week rust en daarna drie zondagen na de dienst een of meer boeken voor de vakantie uit te kiezen. De
boekenruilbeurs is weer een groot succes geweest. Het resultaat van de ingebrachte boeken hebben een
mooi bedrag opgeleverd. 50 cent per boek is niet veel maar toch goed voor € 180,75. Een
voorjaarsevenement in de Emmakerk dat inmiddels is uitgegroeid tot een mooie traditie. We zullen doorgaan.

Johanneskerk
Bij fluitspel…
‘Een Psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel’. Psalm 5:1
Deze Psalm is een morgenlied. ‘HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten’. Een lied dat
gezongen werd in de tempel in Jeruzalem. Temidden van alle onrust horen we dat morgenlied in de tempel,
gezongen onder de begeleiding van fluitspel. In de Bijbel hebben muziekinstrumenten een eigen betekenis.
Ze leggen een bepaald accent. Zo is fluitspel een uiting van de liefde van God tot de gelovige en de liefde
van God tot Zijn gemeente. Omgekeerd is het ook een uiting van de liefde van de gelovige tot God, liefde tot
Zijn Zoon en ook liefde en Zijn tempel.
In de oratoria van Johannn Sebastian Bach hoor je dat terug. Fluitspel is de uiting van Gods liefde. Ergens
las ik dat je dat hoort aan de melodie die omhoog en naar beneden gaat, de liefde tot en van God. Soms
wordt de fluit bijna overstemd door het orkest, door de strijkers. De strijkers staan voor het leven op deze
aarde, gestempeld door de aardsheid. De liefde klinkt dus temidden van alles wat aards is: de drukte, het
tijdelijke, het ongeloof. Zo is het in Psalm 5: ‘Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis
binnengaan’. Dat is een geloofsbelijdenis. Een belijdenis waarmee David zegt zich alleen vast te willen
houden aan zijn God. Een belijdenis vanuit de liefde.
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Uit de gemeente
We denken aan onze zieken, aan degenen die met behandelingen bezig zijn en ook degenen die lange weg
van zorg moeten gaan. We hopen dat naast de medische zorg ook de kracht van het geloof hen zal sterken.
In 1 Petrus 5:7 lezen we: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’.
Ten slotte
Neemt u bij bijzonderheden contact op: gb.kruijmer@solcon.nl of 035-6668227.
Ds. G.H. Kruijmer

De Open Hof

Festival delen in geluk
Het aangekondigde festival ’ Delen in Geluk’ op zondag 10 juni In De Open Hof gaat niet door!
Dinsdag 12 juni en donderdag 14 juni 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 13 juni 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.
Koffie, kunst en lunch bij Smaakvol en Gastvrij. Door omstandigheden gaat zaterdag 16 juni
Smaakvol en Gastvrij in De Binnenhof niet door. De volgende bijeenkomst is weer op zaterdag 21 juli.
Wel kunt u op 16 juni uw oud papier brengen bij de container op het voorterrein.
Woensdag 20 juni 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
Zondag 24 juni 16.00 uur zondagmiddagconcert door vocaal ensemble Hermes, met composities onder
de titel: ‘Uitersten die elkaar raken’. Muziek verbindt uitersten met elkaar. Liefde en dood. Devotie en
vervolging. Polyfonie en hedendaagse klanken. Met werken van o.a. Des Prez, Byrd, Pärt en Lang.
Toegang vrij, collecte na afloop. Informatie: www.zondagmiddagconcerten-soest.nl

De Oude Kerk
In memoriam
In de late avond van zaterdag 2 juni overleed in Meander MC ons gemeentelid Pietertje Maria van Mil-Drost.
Zij woonde met haar man André op Beetzlaan 137 en is 88 jaar geworden. Maria en André waren tot voor
enkele jaren trouwe leden van de Oecumenische Ochtendkring en kerkgangers van de Oude Kerk, tot
Maria’s conditie dat niet meer toeliet. In haar lange leven is Maria altijd betrokken geweest bij de kerk in
Soest, eerst de Emmakerk, later de Oude Kerk, in kringwerk en zendingscommissie. In het bijzonder weten
we nog van haar inzet voor de Ziekenomroep van Zonnegloren, later voortgezet bij Radio Soest. Maria zong
graag in het Vijverhofkoor. De afscheidsdienst in de Oude Kerk heeft plaatsgevonden op donderdag 7 juni
met aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Veldweg. Komende zondagmorgen
wordt voor Maria de gedachteniskaars aan het licht van de Paaskaars ontstoken. We wensen André en de
andere allernaasten van Maria kracht en vrede om het verlies van hun vrouw, moeder en oma te dragen.
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Wilhelminakerk
Donderdag 6 juni werd Ton Bikker voor onderzoek opgenomen op de verpleegafdeling (afdeling C3, kamer
70) van het Medisch Centrum Meander aan de Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. Riet verblijft gedurende
deze periode bij een van haar kinderen. We wensen Ton en Riet Gods nabijheid toe.
Contact
PGS - vierplek ‘Wilhelminakerk’ Soesterbergsestraat 18, 3768 EJ Soest,
Tel. 035 – 60.137.59. Email: info@derank.nu. Website: www.wksoest.nl
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
Gezocht: mensen zoals jij!
We willen dit jaar meerdere experimentele vieringen organiseren, gericht op kinderen, jongeren en gezinnen.
Een experimentele viering betekent dat er alle ruimte is om te zoeken naar bijpassende vormen om te vieren
met een bepaalde doelgroep. Iedereen begrijpt dat een preek van 50 minuten niet past in een dienst voor
kleuters. En voor de invulling van een kerstnachtdienst, kies je voor andere vormen dan een doopdienst.
De Taakgroep Jeugd wil op verschillende vierplekken experimentele vieringen vorm geven. We zijn daarom
op zoek naar mensen die creatief zijn, muzikaal zijn, goed kunnen organiseren, ‘iets hebben’ met kinderen of
jongeren (of dat zelf zijn!) of … Dit lijstje kan oneindig lang worden, want iedereen heeft een talent dat op de
één of andere manier kan bijdragen aan een experimentele viering. Er zijn diverse dingen te doen rondom
zo’n viering: bedenken van de rode draad, doelgroep kiezen, passende (creatieve) vormen bedenken,
uitwerken en voorbereiden (incl. muziek, sketch, gesprek, verhaal, etc.), communicatie vormgeven, etc.
De bedoeling is om een werkgroep samen te stellen met een groep mensen waarvan er steeds enkelen een
viering voorbereiden, samen met één van de voorgangers. Je kunt zelf aangeven welke viering(en) je mee
wilt denken.
Dus:
• vind jij het leuk om jouw talent in te zetten in de kerk?
• heb jij (af en toe) tijd om een avond mee te denken (per viering twee gezamenlijke avonden)?
• heb je zin om nieuwe mensen te leren kennen en samen iets moois neer te zetten?
Meld je dan aan bij Marco van Amstel (jeugdouderling en voorzitter Taakgroep Jeugd) via:
jeugdouderling@deopenhofsoest.nl.

Kerkenraad
Agenda
Maandag 11 juni Moderamen om 9.00 uur in de Emmakerk
Woensdag 13 juni Grote Kerkenraad 19.30 uur in de Wilhelminakerk

Agenda
Orgelconcert Leo van Doeselaar, 17 juni 15.30 uur, De Oude Kerk
Zondagmiddag 17 juni zal het derde orgelconcert in het kader van het Orgelfestival rondom het Van
Gruisen-Van Oeckelenorgel gegeven worden door Leo van Doeselaar, organist van het Barokorkest van de
Nederlandse Bachvereniging en titulair organist van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Samen
met Erwin Wiersinga, die het volgende concert verzorgt in deze orgel-serie (op 22 juli), werd Leo van
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Doeselaar in 2014 benoemd als titulair organist van de Martinikerk in Groningen. Het veelzijdige programma
dat deze middag te horen is begint met muziek van Bach, gevolgd door Mendelssohn Bartholdy, Brahms,
Laukvik, Schumann, Bunk en eindigt met muziek van Bastiaans. Het concert in de Oude Kerk begint om
15.30 uur; kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar aan de deur (Torenstraat 1 te Soest). Meer informatie over het
programma vindt u via www.oudekerksoest.nl, klik op logo Orgelfestival.
Mee met het Senioren(sch)uitje
Voor woensdag 4 juli hebben we een uitstapje voor onze zestig-plussers (PGS-breed!) georganiseerd.
Wegens groot succes vorig jaar wordt het weer een boottocht. Deze keer blijven we iets dichter bij huis. We
worden om 11.00 uur verwacht op partyschip ‘MPS de Amer’ dat voor anker ligt bij restaurant Eemlust,
Eemweg 72 in Baarn. We worden ontvangen met koffie en iets lekkers. Om 11.30 varen we over de Eem
naar het Eemmeer. Tijdens de tocht wordt een uitgebreid lunchbuffet geserveerd. Rond 14.30 zijn we weer
terug en dan kunnen we nog een half uurtje napraten. De kosten zijn € 50,00 per persoon, drankjes
inbegrepen. Mocht u niet op eigen gelegenheid naar Baarn kunnen komen, dan wordt voor vervoer gezorgd.
Geef u snel op, want vol is vol. Wij verheugen ons erop om met veel gezellige mensen in hetzelfde schuitje te
zitten! Marry Scheffer, T 035 6015306, Henk Boor, T 035 6015621 en Joke Idenburg, T 035 6010179.

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.

6/6

