Meer dan stenen

‘In Christ, the future is bigger than the past. We don’t know, but we’re learning. We
haven’t arrived, but the journey’s great. We’re not sure exactly where we’re going, but
it’s getting better all the time. We’ve had some wonderful experiences, but the best is
yet to come.’ (St. Martin in the Fields, Londen)

Inleiding
In de afgelopen periode is besloten tot samenvoeging van vier wijkgemeenten, te weten
Emmakerk, Open Hof, Oude Kerk, Wilhelminakerk, tot één Protestante Gemeente Soest.
(PGS). Gevolg van dit besluit is dat eind 2022 twee kerken zullen worden gesloten: de
Open Hof (DOH) en de Wilhelminakerk (WK)
Vanuit de Wilhelminakerk heeft een aantal leden het initiatief genomen tot oprichting van
de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk. Met als doel het gebouw te behouden voor
culturele, levensbeschouwelijke en maatschappelijke activiteiten zonder winstoogmerk.
De Wilhelminakerk vervult een belangrijke functie de gemeente Soest.
Er is zodoende gezocht naar een herbestemming van het gebouw, zodat de kerk in al
haar allure en geschiedenis behouden kan blijven, het een belangrijke rol kan blijven
vervullen binnen het bestaande maatschappelijke, levensbeschouwelijke en culturele
bestemmingsplan.

Wilhelminakerk
De kerk is een karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw, gebouwd door architect P.
Beekman uit Soest, met elementen van de Amsterdamse school. Het gebouw biedt plaats
aan ca. 500 bezoekers. Bij Koninklijk Besluit mag de naam Wilhelminakerk worden
gevoerd.
Na de oorlog wordt de Wilhelminakerk uitgebreid met vergaderruimtes en een modern
jeugdgebouw. De aanbouw gaat De Rank heten en wordt op 4 oktober 1961 in gebruik
genomen. Het vergadercentrum wordt een bekend ontmoetingspunt voor de
gemeenschap van Soest en heeft dit nog steeds. Het gebouw bezit een unieke akoestiek
zeer geschikt voor concerten zowel instrumentaal als vocaal. Bovendien bezit het gebouw
twee orgels van een hoge muzikale kwaliteit. Door uitbreiding met een vergadercentrum
geeft de mogelijkheden naast cultureel gebruik ook onderdak te bieden aan
maatschappelijke activiteiten, zoals seminars, symposia en workshops, met als doel met
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de opbrengsten uit deze activiteiten het gebouw in stand te houden voor de
gemeenschap.
Capaciteiten
Aanwezig zijn:
1. Kerkzaal
- 300 zitplaatsen, uit te breiden tot 500 zitplaatsen
- podium
- liturgisch centrum
- Twee orgels:
• Hoofdorgel: verkeerd in goede staat. Het is in 1970 gebouwd door de firma
Pels & Van Leeuwen uit Alkmaar. Het pijpwerk van vier registers komt uit het
vorige orgel van deze kerk en werd in 1935 gebouwd door de firma Valckx &
Van Kouteren uit Rotterdam
• Koororgel: verkeerd in goede staat. Gebouwd door Van Vulpen Orgelbouwers.
- Vleugel: Concertvleugel Bösendorfer.
- Uitstekende akoestiek
- Goede verlichting, afzonderlijk van elkaar in te stellen
- Geluids- & beeldinstallatie (beamer, camera)
2. Zalencentrum De Rank
- Vier zalen inclusief geluidsinstallatie (en beamer)
- Bar
- Keukenfaciliteiten
- Terras & tuin
- Kelder
- Receptie-/ feestfaciliteiten
- Horecavergunning
3. Diverse:
- Kosterswoning
- 60 parkeerplaatsen
- dichtbij OV (7 min. loopafstand trein)
- Nabij winkelcentrum
- Nabij polder/ natuur
- Afgelegen van de weg
- Midden in woonwijk
De Stichting Instandhouding Wilhelminakerk richt zich op het faciliteren van culturele -,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke evenementen.

1. Cultureel :
Deze tak zal bestaan uit het faciliteren en aanbieden van de kerk (inclusief zalen) voor
concerten, exposities, voorstellingen, repetitieweekenden.
Vanuit de eigen organisatie wordt georganiseerd:
- Cantate-uitvoeringen: de WK beschikt over een eigen cantatekoor & -orkest dat
als zelfstandige stichting zal fungeren. Er is gekozen voor een stichtingsvorm
zodat deze zelfstandig op grond van subsidies en inkomsten uit collecten/ tickets
kan fungeren.
- Concertenreeksen, try-outs en cursussen. Op dit moment worden er diverse
gesprekken met culturele instellingen gevoerd om een samenwerkingsverbanden
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-

aan te gaan
Kamermuziekcursussen gegeven door een professioneel dirigent/ violist.

De kerk (inclusief zalen) wordt verhuurd:
- Als concertlocatie voor professionele en amateurgezelschappen (ensembles, koren
en orkesten, toneelverenigingen)
- Repetities/ cursussen van gezelschappen uit de regio.
- Exposities & beurzen
- Locatie voor cd- en geluidsopnames
- Gezelschappen die passen binnen de doelstelling
Levensbeschouwelijk
Faciliteren van rouw – en trouwdiensten van een breed scala aan levensbeschouwelijke
richtingen.

Maatschappelijk:
De maatschappelijke functie van het gebouw wordt nu al breed vormgegeven door de
verhuur van zalencentrum De Rank in combinatie met de grote kerkzaal. Verhuur van de
zalen zal worden gecontinueerd en geïntensiveerd. Voor o.a. de volgende activiteiten:
-

Bridgeclub/ Denksportcentrum
Vergaderingen Verenigingen van Eigenaren
Naschoolse opvang
Koorrepetitie
Concerten/ kooroptredens
Recepties
Congressen/symposia/seminars
Themabijeenkomsten/ cursussen/workshops
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