6 - 2018

Erediensten
Zondag 11 februari 2018
Voorganger: ds Annemieke Parmentier-Blankert, Hilversum; m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny
van der Maten. De cantorij zingt o.a. het kyrie en gloria van Cor de Jong (in de geest van Rheinberger) en ‘A
prayer for peace’ van David Lord.
De doorgaande lezing brengt ons bij Marcus 1:40-45 – een bijzondere ontmoeting – op uitleg en verkondiging
antwoordt het ragfijne lied van Ad den Besten (LB 920): ‘Gij hebt, o God, die broze bestaan gewild …’ Gonny
van der Maten speelt in deze viering Voluntary for the Trumpet (Andante) van John Stanley en twee delen uit
de Suite Gotique van Léon Boëllmann: Prière à Notre-Dame en Toccata.
Aswoensdag 14 februari 2018 gezamenlijke viering PGS
Aanvang 19.00 uur; m.m.v. ds Gerrit Olsman en de cantorij van de Oude Kerk o.l.v. cantor-organist Gonny
van der Maten – begin van de Veertigdagentijd
We vieren Aswoensdag in het spoor van de Lutherse traditie zoals opgenomen in het dienstboek van de
Protestantse Kerk in Nederland. Het keervers bij Psalm 69 opent de viering (LB 535a): ‘Antwoord mij en keer
u tot mij’ – een roep die zowel het verlangen van God als het verlangen van mensen weergeeft. U kunt uw
buxustakje van Palmzondag vorig jaar meebrengen naar de kerk. De cantorij zingt Psalm 51 van Jan
Valkestein en het ‘O Lord, my God to Thee’ van Jacob Arcadelt. We worden stil en vragen om een nieuw
begin, met God, met onszelf, met elkaar. Het teken van de as op voorhoofd of hand maakt dit persoonlijk en
intens. Voor heel de Protestantse Gemeente Soest is de viering in de Oude Kerk.
Zondag Invocabit 18 februari 2018 – eerste van de Veertigdagentijd
Dienst van Schrift en Tafel – voorganger: ds Kees Bregman; organist Gonny van der Maten

Uit de gemeente
In memoriam: Op dinsdag 30 januari overleed in De Eemhorst aan de Hooiweg ons gemeentelid Pietje van
Bergen-Arensman. Zij was 91 jaar oud. Vele jaren was Nel van Bergen een trouw kerkganger in de Oude
Kerk. Ook heeft zij als lid van het pastorale team bijgedragen aan onderling contact in de gemeente. In haar
gezin en familie was Nel het warme middelpunt. Op vrijdag 2 februari hebben de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen haar samengebracht met haar man Henk in het familiegraf in Zuidwolde. Hen allen
wensen we van harte de troost van herinnering, in het licht van de trouwtekst die Nel en Henk in 1946
ontvingen: ‘Hier is het huis van God, hier is de poort van de hemel.’ (Genesis 28:17)

Agenda
Stayokay – vrijdag 9 februari (vanavond!) vanaf 21.00 uur ben je heel welkom in Stayokay (Bosstraat 16)
voor een laagdrempelige ontmoeting bij een drankje. Zin om iemand te zien? Beetje bijpraten? Nieuwe
gezichten ontmoeten? Schuif aan! Meer info bij Iemkje Doesburg (T 06 3759 8098, M
iemkje.doesburg@planet.nl)
Contact Protestantse Gemeente Soest - oecumenische vierplek ‘De Oude Kerk’
Secretaris kernteam: mw. Janny Voogt, T 035-6021087 E j.voogt@xmsnet.nl
Predikant: ds. Kees Bregman, M 06-17256544 E ds.c.bregman@solcon.nl
Website: www.oudekerksoest.nl
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