
Verslag van de Week van Gebed voor de eenheid  
19 januari 2020 –24 januari 2020 
 
Oecumenische viering 

Op zondagmorgen 19 januari werd als opening van de Week van het Gebed voor de eenheid 
in de Heilige Petrus en Pauluskerk in Soest een oecumenische gebedsviering gehouden. Het 
thema was Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons. 
 Voorgangers waren pastor Harpert Tromp (tevens voorzitter Raad van Kerken Soest) en 
pastor Frans Zwarts (priester). De gezangen werden verzorgd door het koor Inspiratie onder 
leiding van Theo Hoogeboom met achter de piano Annemieke Jussen. 
Het was een inspirerende viering, waarbij tijdens een van de gebeden acht roeispanen werden 
binnen gebracht door leden van de verschillende geloofsgemeenschappen in Soest met 
daarop de tijdens de viering benoemde thema’s Verzoening, Verlichting, Hoop, Vertrouwen, 
Kracht, Gastvrijheid, Bekering en Vrijgevigheid. 
De thema’s kregen later in de  week aandacht in de diverse gebedsvieringen die elke dag 
werden georganiseerd in een van de kerken in Soest. Er waren ruim 150 mensen aanwezig, 
van wie er velen na afloop nog een kopje koffie bleven drinken.* 
 
Gebedsavonden 

Van zondagavond 19 januari t/m vrijdagavond 24 januari zijn er gebedsbijeenkomsten 
gehouden in verschillende kerken waarbij iedereen welkom was om zo gastvrijheid te geven 
en gastvrijheid te ontvangen. Alle deelnemende kerken hebben zelf de ruimte om de invulling 
van de bijeenkomst te verzorgen met als richtlijn dat het om 19.30 uur begint en rond het 
voordragen thema van de landelijke werkgroep wordt uitgewerkt, dat zijn dus de 
bovengenoemde thema’s die op de roeispanen staan. 



Op de zondagavond waren we te gast in de Evangelie Gemeente Soest waar de verzoening 
zichtbaar gemaakt werd door onze lasten visueel te maken als pakketjes die we aan de voet 
van het kruis mogen neerleggen. Op maandagavond waren we in de PGS Emmakerk waar we 
baden: ‘God, uw Woord is een licht voor onze voeten…. Geef ons de genade om uw licht met 
anderen te delen.’ Op dinsdag leidde de Christengemeente Soest de avond en werd de 
onderlinge betrokkenheid zichtbaar gemaakt door met individueel gekozen fruit met elkaar te 
delen en klaar te maken voor een schaal bowl die we tot slot samen opgegeten hebben. Een 
kruik voor onze tranen stond op woensdagavond centraal in de PGS Wilhelminakerk waar we 
met elkaar omheen zaten terwijl we zongen, baden, luisterden naar de overdenking en water 
als tranen in de kruik lieten vallen. Op donderdagavond stond de deur van stiltecentrum De 
Binnenhof naast de Petrus en Pauluskerk voor ons open en o.l.v. pastor Zwarts baden we om 
kracht om de mensen om ons heen van eten te voorzien, zowel fysiek als geestelijk. De laatste 
avond was in Schuilplaats bij de gereformeerd vrijgemaakten waar we een afwisselende 
liederen zongen, luisterden naar de cantorij en gebeden uitspraken voor o.a. Malta, 
bootvluchtelingen en gastvrijheid. 
 
Het gemiddelde aantal bezoekers op deze avonden was 25 per avond met een minimum van 
14 en een maximum van 45. 
 
De kosten voor het organiseren van deze week zijn gedragen door de ontvangende kerken. De 
opbrengst van de collecte in de oecumenische viering was € 472,45 en is overgemaakt naar 
stichting Bootvluchteling. 
 
De publiciteit vooraf is zichtbaar geworden in de persbericht en een poster die naar alle kerken 
in Soest zijn gebracht en ook in de Soester Courant heeft een persbericht gestaan. 
 
Harpert Tromp,  
Voorzitter Raad van Kerken Soest 
* Tekst en foto’s oecumenische viering van René van Hal 
 


