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Nieuwsbrief

Zomer 2017

Het zwembad in
om daar mijn voeten
nat te maken
eruit om met die natte voeten
de tegels naast het zwembad
aan te raken
kijken hoe de tegeltenen
verdwijnen
in de zon.
Een foto die tevoorschijn komt
maar dan andersom.
In het bad
uit het bad
ik zong
een lied dat ik op school geleerd had.
‘Looft den heer want hij is goed’
en iets met goedertierenheid.

Tjitske Jansen
Dit gedicht komt uit de bundel Het moest maar eens gaan sneeuwen (2003). Tjitske
Jansen (1971) is geboren en getogen in het protestantse Barneveld. Ongetwijfeld leerde
zij psalmversjes op de basisschool, zoals Psalm 136: Looft den Heer, want Hij is goed, /
trouw in alles wat Hij doet. / Want zijn goedertierenheid / zal bestaan in eeuwigheid.’
Daar houd je zo’n onalledaags woord als goedertierenheid aan over. Waar staat dat
voor? Het duidt op goedheid ‘die welig tiert’ – het goede dat groeit en bloeit! Goedertie-

renheid is een eigenschap van God. Het ligt in zijn aard om goed te zijn voor mensen. En
in de geest van de Schepper kunnen mensen dat ook zijn voor elkaar. In de taal van de
Bijbel staat goedertierenheid voor de daden-van-trouw waardoor bondgenoten zich betrouwbaar voor elkaar bewijzen. Daadwerkelijke betrokkenheid. Trouw, vertaalt de
NBV. Het gaat om trouw in de hoogste staat van paraatheid, zeg maar solidariteit. De
Naardense Bijbel vertaalt nog warmer: vriendschap, de één kan op de ander aan, helemaal!
Een warm woord, goedertierenheid. Hoe krijg je daar iets van mee? De dichteres weet
het wel in haar zomerse gedicht. Een kinderherinnering uit het zwembad: de stenen
naast het bad zijn door de zon heel warm geworden. Ga je er even met je natte voeten
op staan en stap je dan weer opzij, dan zie je de afdruk van je tenen langzaam verdwijnen. Precies het omgekeerde als bij een foto in een ontwikkelbad. Geen verschijntruc,
maar een verdwijntruc. Een spelletje waar je niet genoeg van kunt krijgen: in het bad,
uit het bad! Heerlijk vrolijk en speels, ze zingt erbij van ‘iets met goedertierenheid’.
Dat welwillende, warme, gunnende, het kan er zomaar zijn, het gebeurt waar je bij
staat, je ziet het, soms even. Het verdwijnt wel, maar je kunt het steeds weer oproepen. Ik lees dit gedicht als een hartelijke uitnodiging: laat het in je zingen deze zomer
‘loof de Ene, want hij is goed’ en laat het goede groeien en bloeien onder de mensen!
ds. Kees Bregman

Van de voorzitter
En route!

Waar we uiteindelijk uit willen komen als PGS is inmiddels bekend.
Nu zijn we dan op weg. Hoe de route er exact uit zal zien is voor een deel bekend, we
weten immers waar we willen uit komen, maar voor een deel zal dit gedurende het traject meer helder worden.
Steeds meer onderwerpen verdwijnen van de agenda van de wijkkerkenraad en worden
nu besproken door de algemene kerkenraad (AK). Een soort geleidelijke overgang naar
de nieuwe situatie vanaf 1 september, waarin er niet meer sprake is van een wijkkerkenraad, maar van één kerkenraad voor heel Soest. Daarnaast is er per vierplek een kernteam dat de uitvoerende taken verricht.
Hoe dat kernteam er concreet uitziet, is inmiddels bekend
en zo wordt een eerste stukje onzekerheid omgezet in heldere taal.
Donderdag 29 juni jl. hebt u wellicht de informatie van de
AK gehoord rondom de kernteams en taakgroepen.
Ook al wordt een wijkkerkenraad omgezet naar een kernteam, uw inzet en betrokkenheid bij het werk in en rondom
de Oude Kerk zijn onverminderd belangrijk.
Het kosteren, koffieschenken, schoonmaken, de oppas, kindernevendienst, bloemendienst, commissie van ontvangst, het lector-zijn en de taken die
hier niet zijn genoemd, dit alles gaat gewoon door!
We hopen dan ook dat we met elkaar de schouders hieronder willen blijven zetten, uiteraard voor zover dat mogelijk is.

Het is een bijzondere periode, zeker ook voor de kerkenraadsleden, om te bedenken dat
we straks als kerkenraad worden opgeheven. Tegelijkertijd zien we positief vooruit naar
de nieuwe periode als PGS.
In dit verband heb ik positief geantwoord op het verzoek om lid te worden van de Kleine
Kerkenraad, die vanaf 1 september de ‘opvolger’ wordt van de AK.
En als er onduidelijkheden zijn of als u anderszins vragen hebt over de toekomstige
PGS, u bent uiteraard van harte welkom om hierover te spreken.
Met groet,
Iemkje Doesburg, voorzitter wijkkerkenraad

Uit de kerkenraad
Trektocht naar de toekomst: Per 1 september treedt de nieuwe kerkenraad voor de
hele PGS aan. Niet alle ambtsdragers van De Oude Kerk gaan over naar de nieuwe kerkenraad. In de dienst van
20 augustus zal afscheid
genomen worden van zes
ambtsdragers van wie de
ambtstermijn verstreken
is. Ook zullen twee ambtsdragers herbevestigd worden. Per 1 september blijft dan per
vierplek een kernteam over voor de behartiging van de praktische zaken rond de vieringen. Ook de zorg voor de jeugd tot 12 jaar blijft een taak van het kernteam. Het pastorale team van De Oude kerk blijft gewoon bestaan. Het verzorgt het aandachtspastoraat richting onze gemeenteleden en blijft de seniorenmiddagen regelen. Wanneer u een
inhoudelijk gesprek met ds. Kees Bregman wilt hebben, dan kunt u altijd rechtstreeks
met hem contact opnemen. Hij zal dan een afspraak met u maken. Op donderdag 29 juni
zijn door de Algemene Kerkenraad een gemeentemiddag en -avond gehouden. Wanneer u
daar geweest bent hebt u daar veel informatie kunnen krijgen en hebt u uw vragen m.b.t.
de toekomst kunnen stellen. Het verslag van deze middag en avond zal binnenkort in
Trektocht te lezen zijn.
Werving vrijwilligers: Wij waren blij met de vele positieve reacties op onze oproep voor
vrijwilligers voor diverse taken op de zondagmorgen. Nieuwe gastvrouwen/gastheren
voor de commissie van ontvangst, koffieschenker/sters, bloemenbezorgers/sters, assistenten voor de oppas hebben zich aangemeld en zijn inmiddels al ingeroosterd. Fantastisch! Fijn dat ook een paar mensen zich willen oriënteren op de functie van koster op de
zondagmorgen. Verder was voor de functie van lector veel belangstelling. Doordat hier
slechts één vacature was ontstaan en door het feit dat de Oude Kerk op meer zondagen
gesloten zal zijn in de nieuwe structuur zijn hier eigenlijk geen nieuwe mensen voor nodig, zo is achteraf gebleken. Ook bleek het rooster tot eind van 2017 al gemaakt te zijn.
Nieuwe kandidaten zullen worden uitgenodigd voor de eerstvolgende lectorentraining.
Daar zal over de verdere inroostering met zowel de oude als de nieuwe lectoren gesproken worden.
Geslaagd: Caroline van Vliet is geslaagd voor haar havo-examen. Van harte gefeliciteerd!
Of er nog andere geslaagde jongeren zijn is ons niet bekend.
Orgelfonds: In de moderamenvergadering van mei vond een gesprek plaats met de vertegenwoordigers van het Orgelfonds. Fantastisch wat zij met al hun creativiteit aan
acties weten te bedenken. Wij zijn heel blij met al die inzet! Wel merken wij een zekere
actiemoeheid onder zowel een aantal leden van het Orgelfonds als ook onder gemeente-

leden. De grenzen aan wat je aan mensen kunt vragen worden zichtbaar. De voorbereidingen van een film en een boek over de restauratie gaan onverminderd voort. Wij zijn
benieuwd naar het eindresultaat. Ook de organisatie van het orgelfestival rond de ingebruikname van het orgel levert veel enthousiaste plannen op. We kijken uit naar het definitieve programma van de commissie! Wij zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoe het
nieuwe, gerestaureerde orgel zal gaan klinken. De lege plek achterin de kerk mag wat
ons betreft zo gauw mogelijk gevuld worden.
Garantiefonds: De kerkrentmeesters zullen binnenkort allen die bijdragen aan dit fonds
voor predikant en cantororganist een brief sturen. Deze, bij oprichting van het fonds
toegezegde brief, heeft - in geval van verandering van de bestuursstructuur - als doel
overleg over de destijds gedane toezeggingen.
Nieuw kerkblad ‘Adem’: Vanaf januari 2018 zult u, in het kader van de nieuwe structuur, maandelijks een centraal uitgegeven papieren kerkblad ontvangen. Dit kerkblad zal
alle Nieuwsbrieven van de diverse wijkgemeentes gaan vervangen. In ‘Adem’ zal ruimte
zijn voor verdieping en bezinning van kerkelijke berichtgeving. Er is ruimte voor nieuws
uit de kerkenraad, de taakgroepen, de kernen en er is een rubriek voor de jeugd. In
‘Dichtbij’, dat dan alleen nog digitaal verschijnt, zal wekelijks de actuele informatie rond
de kerkdiensten, pastorale gegevens en de agenda te lezen zijn.
Ik wens u allen een ontspannen zomerperiode toe. Ik hoop dat onze verbondenheid in de
nieuwe structuur positief gestalte zal krijgen.
Janny Voogt (scriba)

Uit de diaconie
De Zomeractie

Elk jaar houdt de diaconie van de gezamenlijke kerken van Soest
een zomeractie. Eigenlijk is dit een vervolg op de
kerstpakkettenactie.
Zo'n 130 gezinnen in Soest die het financieel niet breed hebben
krijgen voor hun kinderen (onder de 16 jaar) een dagje uit. Dit
kan zijn naar de dierentuin, het zwembad, superfun of naar de
bioscoop. Hun namen zijn bekend door de kerstpakkettenactie.
Dertig vrijwilligers van de gezamenlijke kerken van Soest (die ook meedoen met de
kerstpakkettenactie) gaan bij deze gezinnen langs om te vragen waar hun kinderen graag
naar toe zouden willen zodat deze kinderen in de vakantie ook een leuke, gezellige dag
hebben. Vaak is dit het enige uitje dat ze ze in de vakantie hebben.
Heeft u vragen hierover dan kan u altijd bij een van de diakenen terecht.

Muziek in de kerk
Het cantorijseizoen zit er bijna op, maar dat betekent
natuurlijk niet dat er in de zomer geen muziek gemaakt wordt.
Op 9 juli start de Zomerconcertserie weer in de Oude
Kerk. Samen met harpiste Beate Loonstra zal ik het
spits afbijten. Beate is onlangs met vlag en wimpel
afgestudeerd op het Conservatorium van Utrecht en

wij hebben ontdekt dat de combinatie harp en kistorgel heel mooi klinkt. Onze eerste
repetitie zit er op en we worden steeds enthousiaster. We zullen werken spelen van
Händel, Telemann, Beethoven, de twee zonen van Bach en Padre Antonio Soler. Kortom:
een heerlijk luchtig zomerprogramma. Aanvang: 14.00 uur. Leuk om te weten is dat Beate een nicht is van Jolien. Jolien en Wim zijn dus al fan van haar, en ik denk dat u dat
ook wordt als u komt luisteren.
En dan nog dit: sommigen weten misschien al dat ik momenteel heel erg druk
ben met het organiseren van een groot
festival in Haarlem, het Andriessen/De
Klerk Festival.
Als voorzitter van de Andriessen/De
Klerk Stichting heb ik er bijna een dagtaak aan. Het belooft heel bijzonder te
worden. Het festival wordt georganiseerd t.g.v. de 125e en 100e geboortedag van de Haarlemse componisten en
organisten Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. De laatste is mijn zeer
gewaardeerde leraar geweest, van wie ik
heel veel heb geleerd.
Op 16 september zal het festival geopend worden met een concert in de Kathedrale Basiliek St.Bavo in Haarlem.
Louis Andriessen, Hendriks wereldberoemde zoon, heeft hiervoor een orgelwerk geschreven, dat ik zelf in première
zal brengen. Het concert begint om
15.00 uur en is gratis toegankelijk.
Daarna volgen ruim twee weken met heel
veel bijzondere uitvoeringen. Ik hoop
natuurlijk dat ook u iets van dit bijzondere festival zult meemaken. Voor meer informatie, zie www.andriessendeklerkfestival.nl
Gonny van der Maten

Orgelnieuws
Recente acties: Op 30 april hebben we
een benefiet-filmvoorstelling gehad in
filmhuis Artishock. De zaal was bijna vol,
de toeschouwers waren enthousiast, en
de opbrengst was € 625.

De diensten-en-dingen-veiling was op
zaterdag 20 mei. De veilingmeester had

er in ieder geval lol in en wij zijn blij met een resultaat van ongeveer € 4.300.

De restauratie gaat voort
Met regelmaat komen wij bij de firma Reil in Heerde om de werkzaamheden aan het orgel te
fotograferen en te filmen. De laatste hand wordt aan de frontpijpen gelegd: het zogeheten
labium, rond de kernspleet, wordt met bladgoud bekleed.
Daarnaast is de schilder
begonnen met het schilderen van de orgelkas. De
orgelkas staat nu in de
grondverf, en dat geeft
een heel andere uitstraling dan het strenge rijtuigzwart.

Afscheid van het oude orgel
In de kerkdienst van zondag 21 mei heeft het orgel
voor het laatst in een eredienst geklonken. Op 30 en
31 mei is het orgel, met hulp van veel vrijwilligers,
afgebroken. De orgelbouwer Steendam heeft meegenomen wat hij wilde hebben, de rest is afgevoerd.
De foto hiernaast toont hoe de kas van het rugwerk
wordt verwijderd.
In de eerste weken van juni heeft het bouwbedrijf
van den Hengel de balustrade gesloopt. Wanneer u
sindsdien in de kerk geweest bent is de grote leegte
u ongetwijfeld opgevallen.

Rest alleen nog de prangende
vraag:
wat doet dat krukje daar op
die balk?

Gerard Voogt, penningmeester
Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest

Archivaris bij de Oude Kerk (59)
De toren(spits)
Bij het zoeken naar een onderwerp voor deze
nieuwsbrief gaf mijn echtgenote aan dat de haan op de
toren wellicht een onderwerp was om uit te diepen.
Allereerst ben ik maar even naar de kerk gefietst
omdat ik niet zeker wist of wij een haan, kruis of bol op
de toren hebben staan. Blijkbaar loop ik nog niet vaak
genoeg met mijn neus omhoog. Het beste uitzicht op de
toren bleek ik te hebben voor de boerderij het Hoogje
aan de Neerweg. En wat blijkt? We hebben alle
genoemde attributen zelfs op elkaar gestapeld.
Wat de betekenis van deze zaken is, lijkt redelijk
duidelijk. De Haan geeft een verwijzing naar Petrus die
de Here verloochende en daarna drie keer de haan
hoorde kraaien. Het Kruis is een verwijzing naar de
lijdensweg van Christus en de bol geeft de aarde weer.
En daarmee zou mijn verhaal afgesloten kunnen zijn.
Zoeken in Wikipedia geeft als aandachtspunten dat een protestantse kerk vaak een
weerhaan heeft en een katholieke kerktoren een kruis. Op lutherse kerken vinden we
vaak een zwaan. Volgens de christenen verwijst deze zwaan naar de theoloog Johannes
Hus (Hus betekende in zijn landstaal: gans). In Praag werd hij in 1415 wegens vermeende
ketterijen op de brandstapel gebracht. Hij zou toen uitgeroepen hebben: "Jullie
verbranden een gans, maar er zal een zwaan uit zijn as herrijzen". Deze uitspraak zou
een eeuw later (1517) in verband worden gebracht met Maarten Luther en zo werd de
zwaan het herkenningsteken van de lutherse kerk. De zwaan was echter in de heidense
tijd een heilig dier en werd voornamelijk met mythische wezens als elfen en goedevrouwen in verband gebracht. Zwanen spelen een belangrijke rol in de Germaanse
mythologie en volkscultuur, daarom werd ook de zwaan door de christenen overgenomen
en op kerktorens geplaatst. Tevens zijn zwanen in Engeland alle eigendom van de
koning(in) en daarom mag er daar niet op worden gejaagd.
Maar bij deze windvanen houdt het nog lang niet op Wie wil weten hoeveel verschillende
typen er in Nederland te vinden zijn zou kunnen kijken op
www.brascamp.nl/windvaan/00-haan.html#types en dan weet je nog niet zeker of ze
hier allemaal opstaan.
Op zich is de indeling van protestante en katholieke tekens bovenop een kerktoren
vreemd. Zeker als je bedenkt dat de mooiste protestantse oude kerken in Nederland
stammen uit de tijd van voor de reformatie en toen dus katholieke kerk waren. Wanneer
de genoemde indeling juist zou zijn, moet er dus op enig moment een kentering zijn
geweest, waarbij de katholieke kruisen vervangen zijn door protestantse hanen. En in
Soest is er dus een schep bovenop gedaan en is het kruis gekroond met een haan.
Dat vormt voor mij dan een reden om diep in ons archief te duiken om te zien of hier
iets over terug te vinden is.
De meest recente vermelding:
In 1983 werd bij een hevige storm de haan (die op het puntje van de toren) stond van de
spits afgeblazen. Gelukkig kwam hij terecht op de trans, waardoor de schade nogal

meeviel. Na het aanbrengen van een nieuwe deklaag werd hij herplaatst in juni 1984. Bij
deze reparatie is hij ook weer draaibaar gemaakt, zodat hij nu ook weer de windrichting
aan kan geven.
Verder teruggaand komen we bij de grote restauratie
van de toren onder supervisie van Cuypers. Er bestaat
een tekening van voor 1900. Hierbij heeft de toren een
andere top maar ook nu is hij al voorzien van bol, kruis en
haan.
In het jaar 1867 plaatste de gemeente een nieuw
uurwerk, nu ook met een wijzerplaat naar de Eng (die er
eerst dus nog niet zat). Maar hoe de spits er toen uitzag
is mij niet bekend.
Na twee verschillende blikseminslagen, op 26 maart
1878 en 20 oktober 1885, was de toestand van de toren
zo slecht, dat men de klokken niet meer durfde te
luiden. De restauratie was zo kostbaar dat de gemeente
probeerde de toren voor een symbolisch bedrag te
verkopen aan de kerkvoogdij. Zoals bekend
verondersteld mag worden waren de kerkvoogden wel
wijzer en trapten niet in dit aanbod.
Om verder in de geschiedenis terug te gaan zal ik het gemeentearchief van Soest
moeten bezoeken om de volgende stukken na te vlooien:
 147 - Stukken betreffende gewone herstelwerkzaamheden aan de toren, 1730,
(midden 18e eeuw), 1854, 1903.
 148 - Bestek en voorwaarden, uitzetting der kosten en kwitanties betreffende de
buitengewone reparatie aan de toren, 1771. 1omslag
 149 - Bestekken en voorwaarden, tekening, uitzetting en rekening der kosten met
kwitanties betreffende de buitengewone reparatie aan de toren, 1790, 1791. 1omslag
Wanneer daar iets staat over de spits zal ik dat in een volgend stukje melden.
Dick Kreuzen

Verslag van het Kerktuin-uitje van De Oude Kerk

Op zaterdag 10 juni jl. hielden de medewerkers van de Hof van Lof en van de Schoonmaakdienst van de Oude kerk hun
traditionele uitgaansdag. Ook oudmedewerkers en partners van medewerkers waren aanwezig. Om
half tien vertrokken we van de parkeerplaats bij de Oude Kerk naar
de tuin St. Hubertushof in Leusden-Zuid.
We hadden allen (dertien dames en
vier heren) het gevoel dat het een
mooie dag zou worden. De weersverwachting was goed. Er was zon en het zou niet te warm worden.

We werden ontvangen door Anja van Heeswijk, de eigenaresse van de tuin. Onder het
genot van een kopje koffie en het lekkere gebak vertelde zij over het ontstaan en het
onderhouden van de tuin. Anja en haar man Mart hebben na aankoop van de St. Hubertushof in de loop der jaren de tuin ontworpen en verder ontwikkeld.
De tuin ligt aan de rand van de Treek en is ongeveer 5.000 m2 groot. Ingepast in de bestaande bosrijke omgeving en ook passend bij het monumentale huis is het geheel een
unieke eenheid. Na de uitvoerige, enthousiaste inleiding van Anja bezichtigden we de
tuin. Eenieder kon dat op zijn/haar eigen wijze doen.
 Men kon met Anja meegaan en haar alles vragen over wat er groeide en bloeide.
 Je kon ook op je eentje dwalen over de paden en je verwonderd afvragen hoe Anja de
tuin zo schitterend zelf kan onderhouden
 of rustig zitten op een bankje en genieten van de weelderige tuin en luisteren naar de
kwakende kikkers in de vijver.
 Ook de ezeltjes in het achterste deel van de tuin kregen onze belangstelling.
Iedereen was zeer onder de indruk van de tuin en Betty Blankenstein bedankte Anja
voor haar intensieve begeleiding tijdens ons bezoek aan de St. Hubertushof.
De traditie wil dat we na het bezoek van een tuin lunchen bij Betty thuis. Door het
mooie weer konden we dat in de tuin doen, die we natuurlijk even konden bezichtigen.
Betty prees ons de door haar gemaakte soepen en broodjes aan en wees ons erop dat we
rekening moesten houden met haar bijzondere toetje. We hadden trek en het smaakte
ons allemaal zeer goed.
Het was goed even stil te staan bij het overlijden van Bieneke Bolwijn. Bieneke was een
trouw tuinlid. Ze had niet alleen veel kennis van de plantjes, maar ook belangstelling voor
de mensen met wie ze samenwerkte. We missen haar.
Piet van Heijzen bedankte Betty voor de uitnodiging en de organisatie. Met een hartelijk
applaus werd dit ondersteund.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd Kerktuin-uitje 2017.
Izaak Verkruijsse

Belangrijke rekeningnummers
Kerkelijke bijdragen

NL33 RABO 0359 9048 66

Coll. Kerkrentmeesters Prot. Gem. te Soest

Diaconie

NL90 RABO 0304 7253 90

College van Diakenen Prot. Gem. te Soest

Orgelfonds

NL03 ABNA 0402 0732 66

Stichting Orgelfonds Oude Kerk te Soest

Wijkkas

NL69 RABO 0379 9936 94

Wijkkas De Oude Kerk te Soest

St. Kerk en Cultuur

NL30 INGB 0009 4453 40

St. Kerk en Cultuur Oude Kerk te Soest

Hof van Lof

NL70 INGB 0002 9756 90

St. Kerk & Cultuur te Soest o.v.v. Kerktuin

Verjaardagsfonds

NL32 RABO 0359 9717 17

Verjaardagsfonds Oude Kerk

Garantiefonds

NL86 RABO 0123 1994 68

Garantiefonds De Oude Kerk

Bloemenbord

NL46 RABO 0106 7818 71

Wijkkas Oude Kerk inzake Bloemenfonds

Agenda
Zo 2 juli

10.00 uur

Ds. Kees Bregman, Doopdienst m.m.v. organist Jan
Jansen, de cantorij en een projectkinderkoor o.l.v.
Gonny v.d. Maten

De Oude Kerk

Za 9 juli

10.00 uur

Ds. Peter van den Berg - Zomerdienst van Schrift en
Tafel
Start zomerconcertserie met Gonny van der Maten
(orgel) en Beate Loonstra (harp)

De Oude Kerk

14.00 uur

De Oude Kerk

Zo 16 juli

10.00 uur
14.00 uur

Zomerdienst, geen dienst in De Oude Kerk
Zomerconcert: Trio les Amis – mandoline/accordeon

Zo 23 juli

10.00 uur
14.00 uur

Ds. Gerrit Olsman - Zomerdienst
Zomerconcert: La Cicala ensemble.
Inês d’Avena, Claudio Ribeira (fluit/ klavecimbel)

Zo 30 juli

10.00 uur

Zomerdienst, geen dienst in De Oude Kerk

Zo 6 aug

10.00 uur
14.00 uur

Ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam – Zomerdienst
Zomerconcert: Stretto Gitaar Duo
(Tom Edskes, Sjors Holleboom)

Zo 13 aug

10.00 uur
14.00 uur

Zomerdienst, geen dienst in De Oude Kerk
Zomerconcert: Duo Cibeles (viool/ cello),
Francisco Dehezza, Suzanne van Duuren.

Zo 20 aug

10.00 uur

Ds. Kees Bregman – Zomerdienst –
afscheid en bevestiging van ambtsdragers

De Oude Kerk

Zo 27 aug

10.00 uur

Ds. Wim Kievit

De Oude Kerk

Zo 3 sep

10.30 (!) uur

Zomerdienst, geen dienst in De Oude Kerk

Zo 10 sep

10.00 uur

Ds. E. Idema uit Amersfoort

De Oude Kerk

Zo 17 sep

10.30 (!) uur

Cabrio

10.30 (!) uur

Openluchtdienst – startzondag
met ds Gerrit Olsman en ds Kees Bregman
Binnendienst: ds Peter van den Berg

Zo 24 sep

10.00 uur

Ds. A.M. Parmentier-Blankert uit Hilversum

De Oude Kerk

Zo 1 okt

10.00 uur

Ds. Gerrit Olsman, m.m.v. de cantorij

De Oude Kerk
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De Oude Kerk
De Oude Kerk

De Oude Kerk
De Oude Kerk

De Oude Kerk

De Oude Kerk

Oecumenische wijkgemeente De Oude Kerk te Soest
contactadressen
Predikant

Dr. Kees Bregman
Schoutenkampweg 65, 3768 AB SOEST
vrije dagen: donderdag en zaterdag
in de regel telefonisch bereikbaar tussen 9.00 –
9.30 uur; b.g.g. bel gerust op een ander moment
of spreek de voicemail op het mobiele nummer in

(035)
588 51 93
(06)
17256544

Voorzitter Wijkkerkenraad

Iemkje Doesburg
Jacob Catslaan 23, 3768 GP Soest

602 21 47

Scriba Wijkkerkenraad

Janny Voogt
Haagwinde 4, 3764 TN Soest

602 10 87

Jeugdouderling

Carlijne Prince
Hartmanlaan 35, 3768 XG Soest

588 14 05
06 2451 6386

Wijkraad van Kerkrentmeesters

Rens Bijma, secretaris,
Boekweitland 54, 3764 ZM Soest

601 66 89

Wijkraad van Diakenen

Edith Woodhouse, secretaris
Plasweg 18A, 3768 AM Soest

Cantor-organist

Gonny van der Maten
Uiverweide 8, 6708 LC Wageningen

Beheerder / verhuur kerkgebouw

601 63 21
0317 42 56 28

Gerda Vugts, e-mail beheerder@oudekerksoest.nl

Nieuwsbrief van de Oec. wijkgemeente De Oude Kerk te Soest
Redactie

Gerard Voogt, Henk ten Seldam en ds. Kees Bregman

Redactieadres
e-mailadres voor kopij Nieuwsbrief
e-mailadres voor kopij Dichtbij-DOK
e-mailadres voor kopij Dichtbij-Algem.

Schoutenkampweg 65, 3768 AB Soest, T: 588 51 93
nieuwsbrief@oudekerksoest.nl
dichtbijDOK@oudekerksoest.nl
dichtbij.algemeen@gmail.com
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