
 

 

Beleidsplan 

Sionkerkgemeente 

 

Periode 2016-2020 

 

 



Beleidsplan Sionkerkgemeente 2016-2020 

0 

 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord  1 

1. De Sionkerkgemeente: een profielschets 2 

1.1. Wie zijn wij?  2 

1.2. Een Bijbelse positionering 3 

1.3. Wat willen wij: onze roeping 4 

1.4. Onze missie 4 

1.5. De organisatie 4 

2. De gemeente viert...  5 

2.1. de zondag en de andere feestdagen 5 

2.2. de sacramenten 5 

2.3. het huwelijk 5 

3. De gemeente verbindt... 6 

3.1. de leden van de Sionkerk 6 

3.2. christelijke gemeenten in Ede 6 

3.3. de gemeenteleden met de samenleving 7 

4. De gemeente verkondigt... 7 

4.1. het evangelie in de buurt 7 

4.2. een christelijke levensstijl 8 

4.3. wereldwijd 8 

5. De gemeente verdiept... 8 

5.1. via prediking en gemeenteavonden 8 

5.2. via catechese en jeugdwerk 9 

5.3. via pastoraat en huisbezoek 9 

5.4. via Bijbel- en studiekringen 9 

6. Beleidsvoornemens 2016-2020 10 

6.1. Evaluatie huidig beleid 10 

6.2. Verwachte ontwikkelingen 10 

6.3. Beleidsvoornemens 2016-2020 11 

6.4. Het werkplan 12 

6.5. Communicatie van beleid 14 

6.6. Planning 15 

Bijlage I. Overzicht van activiteiten in de Sionkerkgemeente 16 

 



Beleidsplan Sionkerkgemeente 2016-2020 

1 

 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van de Sionkerkgemeente, één van de zes wijkgemeentes van de Hervormde gemeente 

te Ede. Dit beleidsplan beschrijft wie we zijn, wat we als gemeente belangrijk vinden en waar we de komende 

jaren aan willen werken. Rode draad binnen dit beleidsplan zijn vier Bijbelse doelen van het gemeente-zijn: vieren, 

verbinden, verdiepen én verkondigen. In gehoorzaamheid aan en afhankelijkheid van God1 hopen we als gemeente 

de komende jaren verder te werken aan de concretisering van deze vier doelen. 

 

De inhoud van dit beleidsplan volgt het format van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We maken dit 

concreet vanuit een Bijbelse visie op de gemeente én haar roeping. We kiezen bewust voor een korte en heldere 

manier van schrijven om het onderlinge gesprek hierover te stimuleren.  We hopen dat we er in zijn geslaagd dit 

plan dusdanig concreet en leesbaar te maken dat het houvast geeft voor te ontwikkelen activiteiten. We danken de 

gemeente voor hun constructieve bijdrage aan dit beleidsplan. 

 

Dit beleidsplan bestaat uit drie onderdelen (zie Figuur 1). Na dit voorwoord wordt er in hoofdstuk 1 een 

profielschets gegeven van de Sionkerkgemeente: wij presenteren onszelf en geven een positionering van ons als 

christelijke gemeente. Uit deze visie volgt wat wij als gemeente belangrijk vinden (onze missie). In de 

hoofdstukken 2 tot 5 wordt onze missie onderbouwd en aangegeven hoe onze gemeente haar roeping concreet 

maakt of wil maken via prediking, pastoraat en andere activiteiten (het huidig beleid). In hoofdstuk 6 wordt het 

huidige beleid kort geëvalueerd en wordt ingegaan op verwachte ontwikkelingen in kerk en samenleving. Hierop 

volgen de beleidsvoornemens voor de komende jaren én de concrete uitwerking daarvan in het werkplan.  

 

 

 

Figuur 1. Schematische opzet van het beleidsplan Sionkerkgemeente 2016-2020. 

                                                           
1 “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan (Psalm 127)” 
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1. De Sionkerkgemeente: een profielschets 

1.1. Wie zijn wij? 

De Sionkerkgemeente is een gemeenschap van christenen en daarmee onderdeel van de Kerk van Christus. Als 

gemeente is ze ontstaan op 16 juni 2014 toen de voormalige wijkgemeente 5 werd samengevoegd met een deel 

van de voormalige wijkgemeente 3. Als kerkelijke gemeente  

 is de Sionkerkgemeente geografisch actief in een wijk van Ede, een plaats op de zogenoemde Biblebelt2 

waar circa 30 andere christelijke gemeenten (kerkgenootschappen) aanwezig zijn;  

 is ze in 1958 gestart als Hervormde wijkgemeente voor de buurten rond de Proosdijerveldweg3; 

 vormt ze samen met vijf andere wijkgemeenten de Hervormde Gemeente in Ede, die onderdeel is van de 

Protestantse Kerk in Nederland, waarbij ze aangegeven heeft dat de binding met de Heilige Schrift, en de 

daarmee verbonden gereformeerde belijdenisgeschriften4, de enige basis is voor haar kerkzijn. De 

gemeente heeft daarom het Convenant van Alblasserdam ondertekend; 

 heeft ze het signatuur van een Hervormde Gemeente op gereformeerde grondslag: ze staat in een 

protestantse traditie van de wereldkerk volgens een klassiek calvinistisch profiel. 

 

De gemeente bestaat anno 2015 uit 1458 leden waarvan circa 50% als 

dooplid en 35% als belijdend lid staan ingeschreven. Van de 

gemeenteleden is 42% ouder dan 60 jaar. De leeftijdsgroepen van 0 

tot 20, van 20 tot 40, en van 40 tot 60 jaar zijn redelijk vergelijkbaar.  

Slechts een klein deel van alle ingeschreven leden (~30%) participeert 

ook daadwerkelijk in het gemeenteleven rond de Sionkerk. 

 

De Sionkerkgemeente staat in een reformatorische traditie waarin 

prediking en onderwijs centraal staan. Dit wordt concreet zichtbaar in 

het traditionele karakter van de kerkdienst, de regelmatige leer-

diensten en een grote interesse voor verdiepende activiteiten.  

 

De culturele en sociologische signatuur is moeilijk in een paar woorden samen te vatten. Een aantal kenmerkende 

aspecten zijn (in willekeurige volgorde): 

 het gebruik van de (herziene) Statenvertaling in de eredienst en het niet-ritmisch zingen van psalmen uit 

de berijming van 1773; 

 het houden van twee kerkdiensten per zondag, waarvan één bij voorkeur een kennisgericht karakter heeft; 

 een voorkeur voor een degelijke en gestructureerde kerkdienst volgens een vaste liturgie; 

 een prediking waarbij persoonlijke toepassing en ervaring van Gods genade een essentiële plaats inneemt, 

en het thema “ellende, verlossing en dankbaarheid” evenwichtig aan de orde komt; 

 een prediking en pastoraat waarbij het Woord van God voor alle aspecten van het leven normatief en 

richtinggevend is; 

 een sterke terughoudendheid voor vernieuwingen in gemeente-zijn en liturgie; 

 de gewoonte om jonge kinderen mee te nemen in de kerkdiensten, een sterke betrokkenheid op elkaar en 

openheid richting gasten. 

                                                           
2 Een gangbare beschrijving voor een brede strook die door Nederland loopt waar relatief veel bevindelijk gereformeerden wonen (zie Fred 

van Lieburg, 2007, Refogeschiedenis in perspectief. Opstellen over de bevindelijke traditie).   
3 De gemeente komt samen in het kerkgebouw “Sionkerk” aan de Proosdijerveldweg. De huidige wijkindeling grijpt hiermee terug op de 

oorspronkelijke doelstelling om als Sionkerk een kerk te zijn voor de buurt. 
4 Ook wel de Drie Formulieren van Enigheid genoemd: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse 

Leerregels. 
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1.2. Een Bijbelse positionering als christelijke gemeente 

Als gemeente geloven wij dat God, de Schepper van hemel en aarde, mensen roept om Hem te volgen, Hem te 

dienen en Zijn kinderen te zijn.5 Hiermee brengt God mensen samen rond het kruis van Christus en doorbreekt Hij 

alle menselijke verschillen. Tegelijkertijd is de kerk meer dan een vergadering van gelovigen: de kerk is Gods 

aanwezigheid in de wereld én via haar brengt God het heil naar mensen.  

 

In navolging van het Woord van God noemen wij de gemeente de tempel van God waarin de Heilige Geest woont, 

het lichaam van Christus en een geestelijk huis gebouwd op het fundament Christus6. Op andere plaatsen wordt de 

gemeente beschreven als de schaapskudde van de Herder Jezus Christus, als de ranken van de Wijnstok, en als de 

bruid van de hemelse Bruidegom7. Op basis van de Bijbel wordt de kerk al vanaf de eerste eeuw ook de moeder 

van gelovigen genoemd8. De gebruikte beelden geven aan dat de relatie tussen Christus en de gemeente niet op 

één manier kan worden beschreven. Wel laten deze beelden zien dat mensen in groepen rond Christus samenleven, 

omdat zij met Hem verbonden zijn en zich door Hem laten leiden. In de Reformatorische traditie wordt hierbij 

teruggegrepen op het verbondsbegrip9; de gemeente omvat zowel gelovigen als de mensen die bij hen horen10. 

 

Ondanks de grote verscheidenheid in culturen en theologische visies, geloven wij in één heilige, katholieke en 

apostolische kerk. Binnen de rijkdom aan christelijke tradities, staan wij vol overtuiging in het protestantse en 

calvinistische deel van Gods kerk. Daarmee voegen wij een aantal kenmerken toe aan de hierboven beschreven 

belijdenis: de kerk verkondigt het Woord van God (het Sola Scriptura), bedient de sacramenten, en zorgt voor 

gehoorzaamheid aan het Woord van God in leer en leven (de tucht). Met de calvinistische traditie belijden we  

 dat alle vermogens van mensen zijn aangetast door de zonde: het verduistert het verstand, verstoort het 

gevoel, verdraait de wil, richt de verlangens op het verkeerde en beïnvloedt het lichaam11;  

 dat God het initiatief neemt om mensen met Hem te verzoenen: door bekering en geloof reageren mensen 

op Gods aanbod van genade12; 

 dat Christus alleen voor zijn gemeente (d.w.z. Zijn kinderen) is gestorven, hoewel de waarde van zijn 

offer groot genoeg is om alle mensen te behouden13; 

 dat Gods genade werkelijk effectief is: het verandert zondige mensen tot kinderen van God14; 

 dat God gelovigen bewaart om afscheid van Hem te nemen onder invloed van (satanische) machten15. 

 

Wij zien de Sionkerkgemeente als één van de vele kerkelijke gemeenten die onderdeel zijn van het lichaam van 

Christus. Vanwege haar locatie en haar geschiedenis maakt zij onderdeel uit van de Hervormde Gemeente van Ede 

die onderdeel is van de PKN. Wij belijden dat onze gemeente meer is dan een sociologische en culturele 

gemeenschap. De Bijbel noemt dat een geestelijk koninkrijk. Door de relatie met God zijn wij vreemdelingen op 

aarde. In relatie met Christus worden alle menselijke verschillen ingezet om de gemeente te dienen16.  

 

                                                           
5 Rom 8: 27-30; Ef 1:10-13 
6 Rom 12:4; 1 Kor 12:27; 1 Kor 3:16-17; Efeze 2:19-22 
7 Joh 10; 1 Petrus 5: 2; Joh 15: 1-17; Psalm 45; Mat 25; Efeze 5; Openb 22:17 
8 Zie bijvoorbeeld Calvijn, Institutie IV, I, 4 
9 Een verbond is een wederkerige relatie tussen God en mensen. Door het werk van Jezus Christus roept God mensen samen, begint een relatie 

met hen en geeft hen de beloften van het Evangelie. Via geloof en bekering reageren mensen positief op Gods aanbod van genade, waarna 
een persoonlijke relatie met God ontstaat. De kinderen van de gelovigen worden hierbij inbegrepen (zij bijv. HC zondag 27). 

10 Zie Rom 8 en 9 (de notie van tweeerlei kinderen van het verbond) als 1 Kor 7 (de notie van het ‘geheiligd’ zijn door man of vrouw) en de 

gelijkenis van Jezus over de aard van het koninkrijk van God (Matth. 13). 
11 Gen 6:5; Ps 51:5; Rom 1:18, 3:23, 5:12; 1 Kor 2:14; Ef 2:3 
12 Rom 9:11; Hand 13:48; Rom 8:30, 9:16; Ef 1:4-5, 9 , 11; 1 Thes 5:9; 2 Tes 2:13; 1 Petr 2:9; Joh 6:37-40; 17:1-10 
13 Mat 1:21, 20:28, 26:28; Mark 10:45; Joh 10:11; Hand 20:28; Rom 8: 32-34; Ef 5:25; l Titus 2:14; Heb 9:28 
14 Joh 6:37-40, 44:45; Rom 8:14; Gal 1:15; 1 Petr 2:9; 1 Pet 5:10 
15 Rom 5:10, 8:1, 8:27; Fil 1:6 
16 1 Petr 2:11; Hebr 11:9-16; 1 Kor 



Beleidsplan Sionkerkgemeente 2016-2020 

4 

 

1.3. Wat willen wij: onze roeping 

Wij belijden dat de Sionkerkgemeente geroepen is om God alle eer te brengen17, het evangelie uit te dragen in de 

wereld18, de machten in deze wereld te ontmaskeren19 en ondersteuning te bieden in het lijden van de 

samenleving20. Wij geloven dat de gemeente onderdeel is van een geestelijk koninkrijk21 en daarmee niet als doel 

heeft de wereld via aardse machten en structuren te verbeteren. Wij zien de gemeente als gemeenschap van mensen 

die zich door God geroepen weet om elkaar én de samenleving in liefde te dienen. Deze roeping staat in sterk 

contrast met de focus van onze Nederlandse samenleving waar zelfontplooiing, individualisme en autonomie 

belangrijk worden gevonden. Wij belijden dat God de gemeente zegent met gaven van liefde, vergeving, wijsheid, 

gehoorzaamheid, vreugde en blijdschap22. De Sionkerkgemeente ziet het als haar roeping om haar leden op te 

bouwen in de kennis van God, in liefde voor elkaar en de betrokkenheid op de samenleving. Via haar leden wil ze 

Gods Naam grootmaken en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. 

1.4. Onze missie 

Aansluitend op de Bijbelse positionering en roeping, ziet de Sionkerkgemeente het als haar missie om  

 met elkaar Gods daden te vieren23: via de zondagse eredienst en alle andere activiteiten ontmoeten we 

elkaar en uiten we onze dankbaarheid voor Gods genade; 

 Gods naam te verkondigen: als Gods representant zijn we geroepen groot van Hem te spreken en anderen 

op te wekken God als Heere te erkennen, zowel in de kerkelijke als plaatselijke gemeente; 

 de leden van de gemeente aan elkaar te verbinden: we hebben elkaar nodig om God te dienen, dicht bij 

God te leven, het lijden te verlichten, en elkaars lasten te dragen; 

 elkaar te verdiepen in het Woord van God: alleen hierdoor kunnen we groeien in de relatie met Jezus en 

onze roeping binnen én buiten de kerk ook vervullen.  

 

1.5. De organisatie 

De Sionkerkgemeente maakt onderdeel uit van de Hervormde Gemeente van Ede. Centrum van de kerkelijke 

activiteiten ligt bij het kerkgebouw de Sionkerk. Alle leden hebben een taak en roeping in de gemeente (ambt der 

gelovigen) en participeren daarom – zover als mogelijk is - in het gemeentewerk. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de gaven en talenten die God aan een ieder gegeven heeft24. Hiernaast zijn er in de gemeente ook mensen met 

een bijzondere taak om de gemeente te leiden: de kerkelijke ambtsdragers. Anno 2016 heeft de Sionkerkgemeente 

1 predikant, 10 ouderlingen, 4 ouderlingen-kerkrentmeester en 5 diakenen. Op grond van Bijbelse gegevens is het 

onze overtuiging dat alleen mannelijke en belijdende leden deze bijzondere ambten kunnen vervullen25. De grootte 

en samenstelling van de wijkkerkenraad is in de plaatselijke regeling vastgelegd. Daarin zijn ook de taken en 

verantwoordelijkheden van de leden van de wijkkerkenraad beschreven.  

 

 

 

 

                                                           
17 Rom 11:36; 1 Petr 1:16 
18 Hand 2: 45-47; Matth 28:19-20 
19 Joh 16:8 
20 Matth 5:16; Joh 15:5-6 
21 Fil 3:20; Hebr 11:13; 1 Petr 1:17; 2:11-12; Ef 2:19 
22 Gal 5:22-23 
23 Vieren heeft in de Bijbelse interpretatie zowel een verticale (God-mens) als horizontale (mens-mens) component: het is meer dan een gezellig 

samenzijn. Voor een selectie van Bijbelgedeelten waarbij expliciet het woord vieren dan wel feest wordt gebruikt, zie Ex 12:14; Ex 13:6; 
Lev 23: 34-41; Num 29:12; 2 Kron 30:21; Ezra 6:22; Luk 22:1; Joh 2:23; Joh 4:45; 1 Kor 5:8. 

24 1 Kor 12-14 
25 1 Kor 11, 14; 1 Tim 2; Ef 5 
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2. De gemeente viert… 

2.1. de zondag en de andere feestdagen 

De Sionkerkgemeente kiest er bewust voor om als gemeente op zondag en kerkelijke feestdagen bij elkaar te 

komen om elkaar te ontmoeten en Gods daden te vieren. Dit doen wij in gehoorzaamheid aan Gods oproep26 en in 

overeenstemming met een brede christelijke traditie. In de kerkdienst luisteren we naar het Woord van God, 

spreken we onze gebeden uit tot God, loven en prijzen wij Hem met ons zingen, brengen wij onze (financiële) 

offers, en verdiepen we ons geloof via de sacramenten27. De liturgie is sober en traditioneel.  

 

In de verkondiging van het Woord staat het werk van Christus centraal en worden wij opgeroepen tot bekering, 

geloof en navolging28. Hierbij komt de hele Schrift aan bod en is er structureel aandacht voor de Tien Geboden en 

de apostolische geloofsbelijdenis. In de middagdienst wordt er extra aandacht gegeven aan kennisoverdracht; 

hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van de belijdenisgeschriften. Via het gezamenlijke gebed wordt God 

geloofd en gedankt en worden de zorgen van de gemeente bij God gebracht in het geloof dat Hij onze gebeden 

hoort, heiligt en verhoort. In het (persoonlijk) gebed belijden we onze schuld(en) en vragen om vergeving. We 

zingen samen om God te prijzen en onze geloofservaringen onder woorden te brengen. Hiervoor gebruiken we de 

psalmberijming van 1773. Op speciale feestdagen en activiteiten worden ook andere liederen gezongen.  

2.2. de sacramenten 

In de gemeente worden regelmatig de sacramenten bediend om zo elkaar op te wekken dicht bij God te leven en 

vertroost te worden door de vastheid van Gods beloften. In de doop laat God zien dat Hij de God wil zijn van ons 

en onze kinderen, en van iedereen die ongedoopt tot geloof is gekomen. Met de doop geven wij aan dat wij 

zondaren zijn en Gods genade nodig hebben, dat Christus door Zijn offer vergeving geeft, en dat de Geest in ons 

wonen en werken wil29. Via de doop roept Hij ons op om Hem te gehoorzamen en ons leven te heiligen. We staan 

daarbij in een oud-christelijke traditie waarbij ook kinderen (op basis van Gods verbond) gedoopt worden30. 

 

Naast de doop vieren we vier keer per jaar ook het Heilig Avondmaal. In opdracht van Christus, en in lijn met de 

christelijke traditie, denken we in het avondmaal aan het lijden en sterven van Jezus31. Het sacrament illustreert de 

gemeenschap met de Heere Jezus en met elkaar, versterkt het persoonlijke geloof, en maakt zichtbaar dat Christus 

voor ons wilde lijden en sterven. Dit betekent ook dat alleen gelovigen tot het avondmaal worden geroepen. De 

gemeente wordt in de week voor het avondmaal extra toegerust, vermaand en vertroost om zo de gave van God op 

een heilige manier te vieren. Problemen tussen gemeenteleden moeten voor de viering in liefde worden opgelost. 

In de praktijk staat het avondmaal open voor iedereen32 die openbare belijdenis heeft afgelegd. In bijzondere 

omstandigheden (ziekte, ouderdom) kan aansluitend op de kerkdienst het Heilig Avondmaal thuis worden bediend. 

2.3. het huwelijk 

Als gemeenteleden gaan trouwen, komt de gemeente samen om met elkaar een zegen te vragen over hun huwelijk. 

Met Gods Woord belijden we dat het huwelijk een unieke relatie is tussen man en vrouw, dat door God is ingesteld 

en door God wordt gezegend. De huwelijksdienst vindt plaats na goedkeuring van de kerkenraad33.  

                                                           
26 Hebr 10:25; Joh 21 
27 1 Kol 3:16;1 Tim 2:1, Hand 2:42, Mat 7:7, Math 6:9-13, Rom 8:26 
28 Hand 1:8, 2 Kor 5:18 
29 Rom 6; voor een uitgebreide toelichting zie de beschrijving in het doopsformulier.  
30 “...want mitsdien zij, alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn ... zo moeten zij ook door de Doop, 

als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk, ingelijfd ... worden (HC 27). 
31 Zie hiervoor het avondmaalsformulier; voor de onderlinge verhouding, zie Matth 8:15 
32 Belijdende leden uit andere kerken wordt gevraagd om vooraf contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad. 
33 Alleen een huwelijk dat voor de burgerlijke wet tot stand is gekomen, kan worden bevestigd. De kerkenraad heeft de overtuiging dat het 

begrip huwelijk per definitie beperkt is tot een relatie tussen man en vrouw; andere levensverbintenissen worden niet bevestigd. 
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3. De gemeente verbindt… 

3.1. de leden van de Sionkerk 

Als leden van de gemeente zijn we door God aan elkaar gegeven. Als gemeente zetten we ons daarom in voor een 

veilige omgeving waarin mensen samen leven, bidden, vieren en geloven. De zorg voor elkaar is een essentieel 

aspect van de christelijke gemeente; van de eerste christengemeente wordt namelijk expliciet vermeld dat ze samen 

volhardden in Bijbels onderwijs en gebed, samen het avondmaal vierden, God prezen en elkaar financieel 

ondersteunden34. Deze zorg voor elkaar sluit naadloos aan bij het bevel van Jezus om elkaars dienstknechten te 

zijn, voor elkaar te zorgen en elkaar lief te hebben35. Daarnaast is het een rode draad door de Bijbel dat God 

aandacht vraagt voor goed rentmeesterschap en de zorg voor weduwen, wezen en vreemdelingen36. Het beste 

voorbeeld zien we in de Heere Jezus die kwam om te dienen37.  

 

In de Sionkerkgemeente komt dit tot uiting in: 

 de pastorale zorg voor elkaar via persoonlijk contact (o.a. huisbezoek) en gezamenlijke activiteiten38; 

 het stimuleren van onderlinge contacten voor en na de kerkdienst en door de week; 

 heldere verantwoordelijkheidsstructuren om een veilige ontmoeting mogelijk te maken; en 

 praktische en financiële ondersteuning in noodsituaties. 

 

De predikant en de wijkouderlingen hebben hier een bijzondere taak: zij waken over het geestelijke welzijn van 

de gemeente door hen vanuit het Woord te vertroosten en te vermanen39. Dit krijgt vorm via huis- en ziekenbezoek 

en via pastorale begeleiding in crisissituaties, bij huwelijk en opvoeding, bij overlijden en bij rouwverwerking. 

Elk gezin of pastorale eenheid krijgt minimaal één keer per twee jaar huisbezoek. Hierbij wordt elke ouderling  

ondersteund door een bezoekbroeder uit de gemeente. Beiden hebben een geheimhoudingsplicht zodat persoon-

lijke zorgen open besproken kunnen worden. Specifieke groepen binnen de gemeente krijgen extra aandacht: de 

ouderen, de jongeren en de randkerkelijken. Elke groep vraagt hierbij om een unieke aanpak die recht doet aan de 

situatie waarin zij leven. Bij financiële zorgen wordt de hulp van diakenen ingeschakeld. 

 

De zorg voor elkaar is uiteraard niet beperkt tot de kerkenraad: waar mogelijk worden alle leden ingeschakeld. Als 

gemeente stellen we vertrouwen in de mensen die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Waar nodig (en 

gewenst) worden vrijwilligers en ambtsdragers begeleid of toegerust via cursussen. Er is actief beleid om bij 

eventuele calamiteiten of verstoorde relaties op een goede en veilige manier tot oplossingen te komen. Waar nodig 

wordt hiervoor externe expertise ingeschakeld. 

3.2. christelijke gemeenten in Ede 

Binnen Ede zijn er tientallen christelijke/ kerkelijke gemeenten actief40. Wij erkennen deze andere gemeenten als 

onderdeel van het lichaam van Christus, en zoeken waar mogelijk naar geestelijke herkenning en eenheid41. 

                                                           
34 Neh 7; Joh 15; 2 Kor 8:7; Hand 2 
35 Rom 12:9-11; Math 22:36-39; Math 25:40; Hebr 10:24 
36 Mal 3:5, Jer 5:28; 1 Petr 4:10; Hand 6; Gal 6:10 
37 Mark 10:45 
38 zie de lijst met activiteiten in Bijlage I 
39 1 Kor 14:3; 1 Petr 5:1-4; tit 1:9; 1 Petr 4:11 
40 De kerk is de gemeenschap van mensen die niet meer aan zichzelf toebehoren maar aan Christus. Een christelijke gemeente erkent daarmee 

Christus als God en Heiland, en aanvaard Zijn Woord als normatief en richtinggevend voor alle aspecten van het leven. Daarmee is niet 

gezegd dat er geen accenten in de geloofsleer gelegd kunnen worden. Verscheidenheid verrijkt de gemeente zolang men gebonden blijft aan 
het apostolisch getuigenis. “Zodra bepaalde accenten zo verabsoluteerd worden dat de rest van het geloofsgoed genegeerd of ontkend wordt, 

en men zich niet meer wil laten corrigeren door anderen, dan is men niet meer katholiek en geen kerk (Van de Beek, 2012)”. 
41 Joh 17 
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Organisatorische eenheid is een utopie en wordt niet nagestreefd. In elke samenwerking wil de Sionkerkgemeente 

vasthouden aan het normatieve en bindende karakter van het Woord van God. Samenwerking wordt gezocht met 

andere kerken rond het evangelisatiewerk binnen Ede, de zorg voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving, en 

andere zaken waarbij een gezamenlijke zorg of vreugde is. Hierbij wordt vooralsnog gefocust op gemeenten die 

met ons de gereformeerde belijdenis42 onderschrijven. 

 

De Sionkerkgemeente heeft een bijzondere relatie met de andere wijkgemeenten binnen de Hervormde gemeente. 

Dit komt onder andere tot uiting in een roulatiesysteem tussen predikanten, waarbij elke predikant meerdere keren 

per jaar in alle andere wijkgemeenten voorgaat. In principe verrijkt dit de gemeente, omdat het de eenheid binnen 

kerkelijk Ede bevordert en het zicht op Gods werk vergroot. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiende variatie 

in liturgie en geloofsbeleving tussen de verschillende wijken en oplopende (en ongewenste) spanningen binnen 

kerkenraden. Naast praktische bezwaren (planning, mogelijkheid tot preekseries) staat de meerwaarde van het 

roulatiesysteem daardoor onder druk. Vanuit de historie is er daarnaast een intensieve samenwerking met de Oude 

Kerkgemeente43. Een deel van de leden bezoekt elkaars kerkdiensten en er is een grote mate van betrokkenheid op 

elkaar rond de basisscholen en bij kerkelijke activiteiten. Om deze redenen is er tussen beide wijken afstemming 

in jeugdwerk, pastoraat, beleid, en prediking44.  

3.3. de gemeenteleden met de samenleving 

Via de apostelen heeft de gemeente van Jezus de opdracht ontvangen om het Evangelie te verspreiden45. De 

gemeente vertegenwoordigt God (zie 1.2) en wordt opgeroepen het licht te laten schijnen via woord en daad46. 

Binnen de Sionkerkgemeente worden de leden daarom op deze taak voorbereid en toegerust. Concreet worden de 

leden gestimuleerd hun relatie met God te verdiepen (stille tijd), met elkaar te spreken over de grote daden van 

God, zowel in het eigen gezin als in de gemeente, en een christelijke levensstijl voor te leven. We vinden het 

belangrijk dat de gemeente beseft dat het christelijk geloof praktische consequenties heeft voor ons leven en 

handelen in de samenleving. Hoe zijn we als christenen dienstbaar in de samenleving waarvan we deel uitmaken? 

Via prediking en persoonlijke gesprekken worden gemeenteleden daarom aangesproken op hun verantwoor-

delijkheid voor medemensen (ook in de buurt van de Sionkerk) én schepping47. De Sionkerkgemeente wil ook zelf 

daarin het voorbeeld geven via evangelisatiewerk, algemene ondersteuning in de wijk, de Voedselbank, en een 

duurzaam gebouw- en energiebeheer. 

 

4. De gemeente verkondigt… 

4.1. het evangelie in de buurt 

Als christelijke gemeente wil de Sionkerk via haar leden het licht van God laten schijnen in de wereld. Hoe kunnen 

wij als gemeente het goede nieuws van Jezus Christus handen en voeten geven in het gewone leven? Voor iedereen 

begint dit bij het volgen van Jezus, en wij hebben elkaar als gemeente daarbij nodig. In de prediking, het pastoraat 

en catechisatie is het dan ook belangrijk dat deze roeping concreet handen en voeten krijgt. Naast deze algemene 

toerusting van haar leden, heeft de Sionkerkgemeente ook een zendings- en evangelisatiecommissie die als taak 

heeft de gemeenteleden te verdiepen en te mobiliseren voor activiteiten die invulling geven aan evangelisatie onder 

rand- en buitenkerkelijken. Concreet kan hierbij gedacht worden aan het jaarlijkse VakantieBijbelfeest en het 

Dabar-campingwerk.  

                                                           
42 Zoals bijvoorbeeld omschreven in de Drie Formulieren van Enigheid 
43 Een deel van de voormalige wijkgemeente 3 participeert nu in de Oude Kerk en een deel in de Sionkerk.  
44 De predikanten van beide wijken vervullen naast hun eigen 40 diensten per jaar ook 20 diensten in de andere wijk. 
45 Matth. 28:18-20 
46 Matth 5:13, 5:16; Mark 1:17; 1 Petr 2:9 
47 Gen 1:28, 9:1 
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4.2. een christelijke levensstijl 

De beste manier om het evangelie te verkondigen, is door Hem na te leven. Gelovigen die Jezus liefhebben volgen 

Hem na door hun oude mens te kruisigen en de nieuwe mens aan te trekken, en te leven in herstelde relatie met 

God, medemensen en schepping48. Prediking en pastoraat moeten de gemeenteleden bewust maken van hun 

verantwoordelijkheid en roeping rond thema’s als levensheiliging, huwelijk en relaties, omgang met zorg-

behoevenden, materialisme, rentmeesterschap en duurzaamheid. We belijden dat we ook hierin als christenen aan 

elkaar gegeven zijn, om elkaar te bemoedigen, te stimuleren en zo de rijkdom van Gods genade door te geven.  

 

Als gemeente belijden wij dat de wereld Gods schepping is. Als onderdeel van de schepping dragen wij mensen 

verantwoordelijkheid om voor de aarde te zorgen. Als samenleving zijn wij tekortgeschoten in onze zorg voor de 

schepping: dit wordt zichtbaar in de ecologische crisis, klimaatverandering en groeiende kloof tussen arm en rijk. 

Als gemeente willen we daarom de intrinsieke waarde van de schepping (natuur én medemensen) benadrukken en 

waar mogelijk handen en voeten geven aan ons rentmeesterschap. Een christelijke gemeente is ook hierin geroepen 

een voorbeeld te zijn voor zowel gemeenteleden als samenleving. Dit kan zich uiten in energiegebruik (isolatie, 

duurzame energie), lokale activiteiten voor de buurt, en (gemeente-overstijgend) het beleggingsbeleid. 

4.3. wereldwijd 

De Sionkerkgemeente werkt samen met de GZB en IZB aan wereldwijde zending en evangelisatie. Er zijn geen 

gemeenteleden uitgezonden voor zending, Bijbelvertaalwerk of andere hulporganisaties. In lijn met de kerkorde 

weten we ons verbonden met het volk van Israël49. 

 

5. De gemeente verdiept… 

De Bijbel én onze ervaring leert dat Bijbelstudie niet alleen cruciaal is voor geestelijke stabiliteit, groei en 

volharding in het geloofsleven, maar ook dat het helpt onszelf en de maatschappij kritisch te beoordelen en onze 

roeping handen en voeten te geven. De kerkorde noemt deze verdieping dan ook als doel van de herderlijke zorg: 

“de zorg beoogt de gemeente op te bouwen in geloof, hoop en liefde, opdat zij niet afwijkt van de weg van het 

belijden der kerk”. Via onderwijs en studie groeien gemeenteleden tot verantwoordelijke christenen die toegerust 

zijn voor hun taak in kerk en samenleving. Deze vorming en toerusting wordt meer en meer belangrijk in onze 

samenleving waar christelijke normen en waarden naar de marge van de samenleving worden verdrongen. In onze 

gemeente krijgt deze verdieping concreet vorm via prediking en pastoraat, via catechese en jeugdwerk, en via 

Bijbel- en studiekringen. Deelname aan toerustende activiteiten wordt zo veel als mogelijk gestimuleerd.  

5.1. via prediking en gemeenteavonden 

De prediking heeft als doel de gemeente te laten groeien in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus en 

haar toe te rusten voor haar taak en roeping in de samenleving50. De prediking moet daarom uit het Woord opkomen 

en in taalgebruik en toepassing aansluiten bij de denk- en leefwereld van de gemeente. Naast de heilsgeschiedenis 

en de persoonlijke toe-eigening van het heil, gaat het dus ook concreet over een christelijke levensstijl. Dit omvat 

allerlei aspecten: de zorg voor relaties en medemensen, de ontmaskering van satans macht en leugens rond religie, 

status, geld en seksualiteit, en een christelijke invulling van het rentmeesterschap over onze leefwereld. 

Bewustwording rond afvalvermindering, energiegebruik, voedselgebruik, gezondheid en andere actuele thema’s 

helpen gemeenteleden om het Woord van God ook in hun eigen leven concreet te maken. 

                                                           
48 2 Kor 5:17; Ef 4:17-24 
49 De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap 

zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God 

(Kerkorde, artikel 1). 
50 1 Petr 2; Deut 4:10; Ordinatie 8, art 3.1. kerkorde; let wel, dit is een aanvulling op – en geen vervanging van – de heilsverkondiging 
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5.2. via catechese en jeugdwerk 

Geloofsopvoeding is een taak voor ouders én gemeente51 en is de gangbare manier waarop God de beloften van 

de kinderdoop tot realiteit brengt. Het doel van deze opvoeding is dat de kinderen met heel hun hart een positief 

antwoord geven op de uitnodiging en belofte van God52. Elk lid van de gemeente, inclusief de jongere, moet zich 

veilig en thuis voelen in de gemeente van Christus. Persoonlijke aandacht en openheid voor hun vragen, levensstijl 

en identiteit zijn daarvoor belangrijk. De inhoud en vorm van de geloofsopvoeding moet daarom aansluiten bij de 

leeftijdsfase van het kind. Omdat de toekomst van Gods gemeente gevormd wordt door en met onze jongeren, 

vinden wij het uitermate belangrijk dat wij hen een plaats bieden in onze gemeente en dat prediking en catechese 

aansluiten bij hun leefwereld. Regelmatige evaluatie van prediking, jeugdwerk en catechesemethoden is daarom 

belangrijk. Om rekening te houden met variatie tussen jongeren wordt door de predikant catechese gegeven voor 

verschillende groepen variërend in leeftijd. Deelname hieraan wordt sterk gestimuleerd. 

 

Catechese is ten diepste erop gericht dat de catechisanten tot de keuze worden gebracht om belijdenis van het 

geloof af te leggen. Tijdens de catechese wordt ingegaan op de kernthema’s van het christelijk geloof en het 

functioneren ervan in kerk en maatschappij. Na het doen van openbare geloofsbelijdenis krijgen ze toegang tot het 

Heilig Avondmaal. De belijdeniscatechese wordt (jaarlijks) gegeven door de eigen predikant. Naast de catechese 

worden jongeren gestimuleerd te participeren in jeugdclubs, verenigingen, studiekringen en de op jongeren 

gerichte preekbesprekingen die een aantal zondagen per jaar worden georganiseerd.  

5.3. via pastoraat en huisbezoek 

Een belangrijk onderdeel van de pastorale arbeid in de gemeente is het huisbezoek. Tijdens het huisbezoek is er 

gelegenheid om alle persoonlijke vragen en worstelingen samen te bespreken en te luisteren naar het Woord van 

God. Dit omvat niet alleen de geestelijke vragen rond de toe-eigening van het heil, het avondmaal, maar ook de 

praktische aspecten van een christelijke levensstijl. Aansluitend op de actuele ontwikkelingen in onze samenleving 

is er blijvend aandacht gewenst voor stabiele (huwelijks)relaties, opvoedingsproblemen, financiële zorgen en 

eenzaamheid. De kerkenraad wil waar mogelijk – en in samenwerking met externe professionals –  gemeenteleden  

ondersteunen, vertroosten en bemoedigen. Ook mensen die worstelen met een andere seksuele geaardheid 

verdienen en krijgen (indien gewenst) pastorale aandacht en ondersteuning. 

 

Bij bijzondere gelegenheden als rond de doop van kinderen krijgen ouders extra aandacht via doopaangifte en 

doopbezoek: de relevantie van de doop, de relatie met God, een christelijke levenswandel en het belang van 

geloofsopvoeding komen dan uitgebreid aan de orde. Jongeren (en ouderen) kunnen deelnemen aan huwelijks-

catechese. Op grond van de Bijbel en het huwelijksformulier wordt samen nagedacht over de inzetting en doel van 

het huwelijk en worden handvatten gegeven om in moeilijke omstandigheden elkaar trouw te blijven. Regelmatig 

worden daarom ook extra bezinningsavonden georganiseerd om de gehuwde gemeenteleden toe te rusten. 

5.4. via Bijbel- en studiekringen 

Vorming en toerusting heeft tot doel de gemeenteleden, ambtsdragers, leidinggevenden door middel van 

wijkavonden, kringen en cursussen bewust te maken van de eigen situatie en toe te rusten om in de kerk en de 

wereld te kunnen staan als getuigen van de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Als gemeente 

bevorderen en stimuleren we de deelname aan het verenigings- en kringwerk. 

                                                           
51 Psalm 78:3-4; Deut 4:10, 6:7 
52 Deut 6:7; Mark 12:30; zie doopsformulier 
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6. Beleidsvoornemens 2016-2020 

6.1. Evaluatie huidig beleid 

Het activiteitenprogramma van de gemeente (zie Bijlage I) beschrijft allerlei activiteiten die worden uitgevoerd 

om als gemeente Gods daden te vieren, elkaar te verbinden, het Woord van God te verkondigen en te verdiepen. 

De activiteiten zijn in de loop van de tijd ontstaan, en zover wij weten wordt ‘de effectiviteit’ van deze activiteiten53 

niet of slechts beperkt geëvalueerd. Kijkend naar de huidige situatie, zijn er een aantal punten die opvallen: 

 Er worden relatief veel verbindende en verdiepende activiteiten georganiseerd terwijl het verkondigende 

karakter van onze gemeente minder aandacht krijgt. De binding met de buurt rond de Sionkerk is klein.; 

 Een groot deel van de jong volwassenen is minder betrokken op de Sionkerkgemeente; en 

 Maximaal 30% van de gemeenteleden bezoekt de kerkdiensten, en slechts een deel daarvan is actief 

betrokken bij het kerkenwerk. 

 

Vanuit de gemeente zijn de volgende punten aangedragen54: 

 Een groot deel van onze gemeente is niet actief betrokken op het gemeente-zijn. Het is belangrijk om als 

gemeente aandacht te hebben voor deze groep en te voorkomen dat mensen langzamerhand verdwijnen.   

 Het is belangrijk om als gemeente bewust te zijn van de veranderende samenleving. Er is behoefte aan 

Bijbelse verdieping en persoonlijk contact rond actuele thema’s als opvoeding, relaties (zowel huwelijk 

als single en andere samenlevingsvormen), rentmeesterschap, het contact met de buurt en onze omgang 

met vluchtelingen. Een vaak gehoorde kernvraag is “Hoe kunnen we als gemeente dienstbaar zijn aan de 

samenleving waarin we leven?”. Dit uit zich in een groeiende interesse voor verdiepende activiteiten. Het 

revitaliseren van leerdiensten waarbij minder bekende Bijbelboeken of de belijdenisgeschriften 

geactualiseerd aan bod komen heeft daarom toegevoegde waarde. Een brede deelname aan Bijbelkringen 

kan dit verder ondersteunen. 

 Er zijn zorgen geuit over de groeiende verharding in de samenleving en onder christenen. Verschillen 

tussen de wijkgemeenten worden soms uitvergroot met het risico dat er wederzijds karikaturen ontstaan. 

Het is belangrijk om elkaar vast te houden om zo gezamenlijk het Licht te verspreiden. 

 Activiteiten waarbij zowel jongeren als ouderen betrokken zijn, worden positief gewaardeerd. Dit zou 

tegenwicht bieden tegen een mogelijk aanwezige generatiekloof (deze wordt soms wel en soms niet 

ervaren). Jongeren vormen de toekomst van de gemeente. Het is belangrijk dat zij zich thuis voelen in, in 

gesprek blijven met, en actief betrokken worden bij activiteiten binnen de gemeente.  

 Het is een open vraag vanuit de gemeente of en in welke mate het huidige pastoraat (d.w.z., een 

tweejaarlijkse bezoek) voldoende mogelijkheden biedt om een opbouwend geloofsgesprek vorm te geven 

(er is vertrouwensband nodig) dan wel voldoende ondersteuning kan bieden bij chronische ziekte. 

 Er zijn zorgen geuit rond het type activiteiten dat op de jeugdverenigingen wordt georganiseerd, de vorm 

en inhoud van de catechese en de toekomst van de Edese mannenvereniging.  

6.2. Verwachte ontwikkelingen 

Anno 2015 zijn er een aantal ontwikkelingen zichtbaar waar we als gemeente van bewust moeten zijn én waar het 

beleid voor komende jaren rekening mee moet houden. Dit zijn in willekeurige volgorde: 

 Veranderingen in de zorg: vanaf 2015 is de plaatselijke gemeente voor een groot deel verantwoordelijk 

voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en beperkingen of psychische problemen 

hebben. De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich 

                                                           
53 Dat wil zeggen, de mate waarin deze activiteiten bijdragen aan de doelen (en missie) van de Sionkerkgemeente. 
54 Inbreng gegeven op de gemeente-avond van 10 januari 2016, bezocht door ca 75 leden. 
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melden met een ondersteuningsvraag. De plaatselijke gemeente bekijkt wat iemand zelf nog kan en hoe 

zijn/haar persoonlijke omgeving kan ondersteunen. Het is de verwachting dat de hulpvraag richting de 

kerk zal toenemen. Het is goed om als gemeente (en als gemeenteleden) hierop voorbereid te zijn. 

 Een verkillende samenleving: Als gemeente van Christus leven we in een wereld die lijdt aan de 

gevolgen van de zonde. De kerkelijkheid in Nederland neemt af55 en er is sprake van een groeiende 

verkilling in de maatschappij. Dit wordt o.a. zichtbaar in het stijgend aantal echtscheidingen (38% in 

2013), een grote mate van eenzaamheid bij jongeren (tot 30%) en ouderen (tot 70%), een sterke 

individualisering, en een kritische benadering van christelijke normen en waarden rond huwelijk, 

zondagsrust, en onderwijs. Uitingen van geloof in het openbaar worden beperkt. Hierin herkennen we het 

profetisch spreken van de Schrift. Wij belijden dat God zelf zijn gemeente beschermt en in stand houdt, 

maar weten ons ook geroepen om elkaar te ondersteunen om onze omgeving te dienen.  

 De netwerksamenleving: Het percentage jongeren dat regelmatig naar de kerk gaat is aanzienlijk lager 

dan 50 jaar geleden, maar is de laatste 10 jaar stabiel. Opvallend is daarbij dat deze groep kerkgangers 

een vitaal karakter heeft en vol overtuiging in de christelijke traditie staat. Wel functioneert voor hen de 

klassieke drieslag kerk-school-gezin steeds minder; de kerk maakt onderdeel uit van het brede netwerk 

van vrienden (sociale media) en organisaties waarmee ze verbonden zijn. Traditionele verhoudingen zijn 

minder belangrijk en men maakt keuzes op basis van eigen inzichten en ervaringen. Een christelijke 

gemeente biedt kansen om ook hen een plaats te geven binnen een meelevende gemeenschap van 

“vrienden” en “voorbeeldfiguren”: er is ruimte voor emotie, inhoud, participatie en flexibiliteit. Als 

Sionkerkgemeente willen we investeren in de toekomstige generatie. 

 Algemene religiositeit. De secularisatie heeft het persoonlijk geloof voor veel mensen sterk veranderd 

en vooral vager gemaakt. In 2015 geloofde 17% in een persoonlijk God, 25% in geen enkele God, 

twijfelde 31% (agnosticisme) en geloofde 27% in ‘iets’. Om in de huidige samenleving getuige van 

Christus te zijn, is het goed om elkaar te wapenen en het geloofsgesprek te bevorderen, binnen én buiten 

de kerkelijke gemeente.  

 Multiculturele samenleving. Gegeven de wens om als gemeente dienstbaar te willen zijn in de buurt 

rondom de Sionkerk is het belangrijk om kennis te hebben van de wereld om ons heen. Dit wordt versterkt 

door de vluchtelingenproblematiek waardoor er veel mensen naar Ede komen met andere tradities, 

religies en leefgewoonten. Hoe we als kerken binnen Ede hierop reageren, is nog onduidelijk, maar vereist 

aandacht. 

6.3. Beleidsvoornemens 2016-2020 

Als gemeente willen we ook de komende vier jaar werken aan onze missie: samen vieren, verbinden, verdiepen, 

en verkondigen. Dit is namelijk onze Bijbelse roeping richting elkaar en de samenleving. Het huidige 

activiteitenprogramma draagt hier aan bij en zal dus ook voor komende jaren worden voortgezet. In aanvulling 

hierop willen we de komende 4 jaar extra aandacht geven aan een aantal punten: 

 

1. Evaluatie van het huidig beleid. Het huidig beleid draagt bij aan de doelen van de gemeente. Het is goed 

om dit voort te zetten. Wel willen we komende jaren evalueren in welke mate ze bijdragen aan de doelen 

van de gemeente. Daarnaast ligt de uitvoering van de huidige activiteiten bij een beperkte groep actieve 

gemeenteleden. Het is aan te bevelen om deze groep uit te breiden en alle door God gegeven gaven ook 

te benutten (het zogenoemde “Jethro-model”)56. Daarbij komt dat er structureel minder aandacht lijkt te 

                                                           
55 CBS, 2014 
56 Benutten we de talenten die er zijn voldoende en worden mensen ook gevraagd voor taken waar ze goed in zijn? 
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zijn voor de verkondigende roeping van de gemeente. Het huidige beleid zal in samenspraak met de 

gemeente worden geëvalueerd, en indien nodig worden aangepast.   

2. Stimulering gemeente-brede activiteiten. Een groot deel van de huidige activiteiten wordt bezocht door 

een beperkte subgroep binnen de gemeente. Recente ervaringen laten zien dat gemeente-brede activiteiten 

gewaardeerd worden. Ook bevordert dat het geloofsgesprek en draagt het bij aan vrijwel alle doelen van 

de gemeente. Participatie in gemeente-brede activiteiten wordt daarom gestimuleerd. Hierbij willen we 

expliciet aandacht vragen voor de positie en rol van jongeren van de gemeente. 

3. Eerherstel en revitalisatie leerdiensten/ preekseries. Om praktische redenen is er de laatste jaren 

minder aandacht voor “de leerdienst”. Dat is jammer, omdat daarin kort en krachtig alle aspecten van het 

geloof aan bod kunnen komen én er een directe link is met ons leven en functioneren in de maatschappij. 

Samen met de andere wijkgemeenten wil de Sionkerkgemeente constructief op zoek gaan naar creatieve 

oplossingen om de verdiepende leerdiensten en preekseries nieuw leven in te blazen. Hier liggen kansen 

om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping rond concrete thema’s (zie 6.1.). 

4. Versterking samenwerking Oude Kerkgemeente. Door de historie van onze wijkgemeenten en de 

inhoudelijke overlap is er veel wisselwerking tussen de Sionkerk- en de Oude Kerk-gemeente, zowel in 

kerkbezoek en jeugdwerk als in andere activiteiten. Gezien deze wisselwerking is het goed om dit contact 

te verdiepen, beleid en activiteiten op elkaar af te stemmen en eventuele knelpunten op te lossen.  

5. Versterking missionaire karakter gemeente. De Sionkerkgemeente heeft als missie om in de 

Nederlandse samenleving (en in het bijzonder in de buurt rondom de Sionkerk) het Woord van God te 

verkondigen via prediking, hulpverlening en levensstijl. Komende jaren willen we daarom de onderlinge 

band én het geloofsgesprek binnen de gemeente versterken, het missionaire karakter verdiepen, en 

gemeenteleden stimuleren om actief betrokken te zijn bij activiteiten in de buurt. 

6. Verbinding kanselruil Chr. Ger. Kerk. Aansluitend op de landelijke ontwikkelingen willen we in 2016 

onderzoeken (en besluiten) of kanselruil gewenst is met de lokale Christelijk Gereformeerde Kerk.  

7. Evaluatie liturgische aspecten. Door de samenvoeging van de twee voormalige wijken moesten er in 

2014 keuzes worden gemaakt rond liturgie en eredienst. Tijdens de vormgeving van de huidige 

wijkgemeente was er discussie rond het thema zingen (ritmisch dan wel iso-ritmisch) en collecteren (met 

name de derde collecte: wanneer en door wie). Daarnaast zijn er een aantal liturgische aspecten die 

opnieuw overdacht moeten worden, omdat er geen duidelijke visie aanwezig is of omdat er vragen zijn 

opgekomen vanuit de gemeente. De kerkenraad ontwikkelt hiervoor een Bijbels onderbouwde en 

gedragen visie, bespreekt deze met de gemeente en past indien nodig de liturgie aan.    

6.4. Het werkplan 

In het werkplan worden de beleidsvoornemens concreet gemaakt: wat is er nodig om het doel te bereiken, wanneer 

moet het worden uitgevoerd, door wie moet het worden uitgevoerd en zijn er kosten aan verbonden? In deze 

paragraaf wordt toegelicht hoe we de komende vier jaar de beleidsvoornemens willen uitwerken. 

 

Beleidsvoornemen 1. Evaluatie huidig beleid. 

In het voorjaar van 2016 wordt een projectgroep in het leven geroepen die uit minimaal 5 gemeenteleden bestaat. 

Deze gemeenteleden zijn representatief voor de hele gemeente. Zij krijgt als opdracht mee om alle activiteiten van 

de gemeente te evalueren in samenspraak met de betrokken gemeenteleden. Voor elke activiteit moet antwoord 

worden gegeven op de volgende vragen: 

 Draagt de activiteit bij aan het doel van onze gemeente, en zo ja, hoe? 

 Is de activiteit gericht op een specifieke doelgroep of is het gericht op de hele gemeente? 

 Welke gemeenteleden dragen zorg voor de uitvoering van de activiteit, en wat is hun motivatie? 
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 Hoe is de betrokkenheid uit de gemeente (in deelname, financiële steun of meeleven), en zou de 

betrokkenheid groter of kleiner moeten zijn gegeven de roeping van onze gemeente? En als de 

betrokkenheid moet veranderen, wat zijn daarvoor mogelijke oplossingen? 

 Zijn er specifieke knelpunten waar gemeenteleden tegenaan lopen? 

 

Daarnaast is het gewenst om gemeente-breed inzicht te geven in de ‘werkdruk’ van actieve gemeenteleden én 

inzicht te geven in ‘onbenutte’ gaven. De methode om antwoord te geven op deze vragen wordt overgelaten aan 

de creativiteit van de projectgroep. Begin 2017 worden de resultaten aan de kerkenraad gepresenteerd. De 

uitgevoerde evaluatie wordt door de kerkenraad gebruikt om (indien nodig) het werkplan aan te passen. Naast deze 

gemeente-brede evaluatie, zal de kerkenraad ook haar eigen functioneren evalueren. 

 

Beleidsvoornemen 2. Stimulering gemeente-brede activiteiten. 

Om de onderlinge betrokkenheid én het geloofsgesprek te stimuleren, stellen we voor om: 

 Drie keer per jaar een gezamenlijke preekbespreking te houden voor de hele gemeente; 

 Het kerkgebouw na de kerkdienst open te laten zodat gemeenteleden de mogelijkheid hebben om samen 

te zijn en gebruik kunnen maken van de aanwezige faciliteiten.  

 Regelmatig een aantal gespreksvragen rond de preek of een thema beschikbaar te stellen (dan wel uit te 

delen) om vrijblijvend het geloofsgesprek binnen de gemeente (en thuis) te bevorderen.  

 

Beleidsvoornemen 3. Revitalisatie leerdiensten/ preekseries 

De Sionkerkgemeente gaat constructief op zoek naar creatieve oplossingen om verdiepende leerdiensten en 

preekseries nieuw leven in te blazen zodat de predikant de ruimte krijgt om een specifiek Bijbels thema van 

meerdere kanten te belichten én de gemeente enthousiast wordt over de rijkdom van de Bijbel en de christelijke 

traditie. De drie formulieren van Enigheid kunnen hierbij een rol spelen, evenals aanvullende thema-diensten rond 

specifieke onderwerpen. Waar mogelijk biedt dit ook kansen voor samenwerking met andere wijkgemeenten. 

 

De kerkenraad komt in het najaar van 2016 met een inhoudelijk meerjarenprogramma voor de periode 2017 tot 

2020. Hierin wordt onderzocht wat de meerwaarde is van een gemeentebreed jaar- of seizoensthema dat uitwerkt 

in prediking, kringen en andere activiteiten.  Informatie vanuit de evaluatie (beleidsvoornemen 1) wordt hierbij 

meegenomen. In overleg met de betrokken partijen (predikant, gastpredikanten, preekrooster, andere wijken) 

worden eventuele knelpunten benoemd en opgelost. Het programma komt ter besluitvorming in de kerkenraad en 

wordt in 2017 geïmplementeerd. Na twee jaar wordt het programma geëvalueerd en indien nodig aangepast. 

 

Beleidsvoornemen 4. Versterking samenwerking Oude Kerkgemeente 

De Sionkerkgemeente heeft de intentie om de huidige samenwerking te verdiepen, en beleid en activiteiten op 

elkaar af te stemmen. Om elkaar blijvend te versterken, wordt voorgesteld om: 

 Als kerkenraden tot een gedragen visie te komen waarom samenwerking relevant is en hoe dit concreet 

vorm (en waarde) krijgt binnen de activiteiten die in beide gemeenten worden georganiseerd; 

 Beleids- en werkplannen (en de evaluatie daarvan) met elkaar af te stemmen; 

 De huidige vorm van samenwerking (prediking, pastoraat, kringen, jeugdwerk, etc.) te continueren. 

 

Beleidsvoornemen 5. Versterking missionaire karakter gemeente 

Komende jaren wil de Sionkerkgemeente de onderlinge band én het geloofsgesprek binnen de gemeente 

versterken, het missionaire karakter verdiepen en gemeenteleden stimuleren om actief betrokken te zijn bij 

activiteiten in de buurt (d.w.z. de straten) rondom het kerkgebouw. We stellen voor om dit concreet te maken door: 
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 De gemeente te stimuleren om te participeren in buurtactiviteiten rond de Sionkerk57. De evangelisatie-

commissie bouwt hiervoor een goed netwerk op met al aanwezige buurt-initiatieven, informeert de 

gemeenteleden én stimuleert hen om aan deze initiatieven deel te nemen.    

 Als kerkenraad na te denken over mogelijkheden om het missionaire karakter van binnenuit te versterken. 

Zij komt daarvoor  in 2016 met een inhoudelijke plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt na overleg 

met de gemeente in 2017 opgestart, en tweejaarlijks geëvalueerd. Trekker is de evangelisatiecommissie. 

 De kerkenraad denkt in 2017 na over mogelijkheden om buurtbewoners bij te staan via pastoraat en 

andere vormen van ondersteuning. Hierbij wordt voortgebouwd op bestaande diaconale initiatieven. 

Mogelijk is er een rol voor een buurt-ouderling? Eind 2017 ligt hiervoor een werkplan dat de kerkenraad 

concrete adviezen geeft over de rol die we in de buurt rondom de Sionkerk kunnen en willen vervullen. 

Dit werkplan komt ter besluitvorming in de kerkenraad én wordt besproken met de gemeente. Trekkers 

zijn de evangelisatie-ouderling en een diaken. Waar nodig wordt extern advies ingewonnen. 

 In samenwerking met andere wijkgemeenten in Ede wordt in 2016 een gezamenlijk ‘project’ opgestart 

om als kerken een positieve bijdrage te leveren aan de vluchtelingenproblematiek in Ede.  

 

Beleidsvoornemen 6. Verbinding kanselruil Chr. Ger. Kerk 

De kerkenraad komt in 2016 met een voorstel om de mogelijkheid tot kanselruil te openen voor de lokale 

Christelijk Gereformeerde Kerk. Voor september 2016 wordt een beslissing genomen en wordt deze 

gecommuniceerd richting gemeente en betrokken partijen. 

 

Beleidsvoornemen 7. Evaluatie liturgische aspecten 

Er zijn vooralsnog drie onderwerpen die ter discussie staan: 1) het ritmisch dan wel iso-ritmisch zingen, 2) de 

praktische uitvoering van de derde collecte, en 3) de praktische gang van zaken rond bijzondere diensten (o.a. 

huwelijksdiensten). We stellen voor dat: 

 De kerkrentmeesters in april 2016 met een voorstel komen voor de praktische uitvoering van de derde 

collectie. Dit voorstel wordt met argumenten toegelicht, voortbouwend op de doelen uit het beleidsplan. 

Na goedkeuring wordt het voorstel richting de gemeente gecommuniceerd en ingevoerd. 

 Het moderamen in het voorjaar van 2017 een interne memo schrijft over liturgische aspecten rond 

bijzondere diensten (o.a. huwelijk, doop, avondmaal en belijdenis) en hoe omgegaan wordt met 

bijzondere wensen van betrokken echtparen/ personen. 

 De beleidsplancommissie in najaar 2016 met een onderbouwd voorstel komt waarin de huidige 

gemeentezang wordt geëvalueerd en waarin – indien gewenst – mogelijke aanpassingen (plus tijdspad, 

leertraject en communicatie) worden voorgesteld. Besluitvorming vindt plaats voor de zomer van 2017. 

 

Overeenkomstig de richtlijnen van de PKN wordt er voor aanvang van ieder kalenderjaar een begroting opgesteld. 

Na afloop van het begrotingsjaar wordt de jaarrekening opgesteld. Nadat de jaarstukken door de kerkenraad zijn 

vastgesteld, worden zij ter inzage en bespreking aan de gemeente voorgelegd. Het overzicht van de financiën en 

goederen, die onder beheer van de kerkrentmeesters vallen, wordt elk jaar opgenomen in de jaarrekening. 

6.5. Communicatie van beleid 

De gemeente wordt via gangbare communicatiemiddelen (internet, website, gemeente-avonden) op de hoogte 

gehouden van – en betrokken bij – de uitvoering van de diverse beleidsvoornemens.  

                                                           
57 Let wel, het gaat hier om participeren in, en niet de organisatie van ‘eigen’ activiteiten. Belangrijk is om als gemeente(lid) aanwezig te zijn 

en open te staan voor gesprek en meeleven. De commissie beoordeelt welke initiatieven geschikt zijn voor deelname. Aandachtspunt is dat we 

als gemeente onze identiteit bewaren bij samenwerking. 
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6.6. Planning 

De verschillende beleidsvoornemens worden in de komende vier jaar concreet gemaakt. De planning hiervoor 

wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 6.1. Planning van de bespreking en besluitvorming beleidsvoornemens Sionkerkgemeente. 

 Voornemen 2016 2017 2018 2019 2020 

  1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12 

1 Evaluatie huidig beleid x x         

2 Stimulering gemeente-brede activiteit  x         

3 Revitalisatie leerdienst           

 Uitwerking meerjarenprogramma  x         

 Implementatie & evaluatie   x    x    

4 Versterken samenwerking OKG           

 Uitwerking gezamenlijke visie x x         

 Afstemming activiteiten   x  x  x  x  

5 Versterken missionair karakter           

 Opbouwen netwerk buurt x x         

 Uitwerking interne gemeenteopbouw  x x    x    

 Uitwerking rol gemeente in buurt   x x     x  

 Project rond vluchtelingen x x         

6 Kanselruil Chr. Ger. Kerk  x         

7 Evaluatie liturgische aspecten           

 Derde collecte x          

 Bijzondere diensten   x        

 Zingen  x x        
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Bijlage I. Overzicht van activiteiten in Sionkerkgemeente 

Hieronder staat een overzicht van allerlei activiteiten waaraan de gemeenteleden van de Sionkerkgemeente 

bijdragen. Niet al deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Sionkerk-

gemeente.  

 

Activiteit Doelgroep 

  

Prediking allen 

Pastoraat en huisbezoek allen 

Diaconaat allen 

VakantieBijbelfeest allen 

Winteravonddienst allen 

Gemeenteavond + bezinning allen 

Bijbelkamp allen 

Sing-in allen 

Herv. Activerings Comité allen  

Bijbelkringen (3x) allen 

Introductiekring allen 

Catechisatie diverse groepen 

Zondagschool jeugd, 4-12 jaar 

Jeugd- en tienerclubs (4x) jeugd, 4 groepen 

Preekbespreking jeugd, 2 groepen 

Jongerenkringen (2x) jeugd, < 30 jaar 

Jonge vrouwenkring Hannah vrouw, < 50 jaar 

Kring alleenstaanden singles, > 35 jaar 

Mannenvereniging mannen 

Vrouwenvereniging Lydia vrouwen 

Soos “de Vuurtoren” gehandicapt 

Vrijwillige hulpdienst zorgbehoevenden 

Kreatief  niet-werkenden 

Dameskrans Tryféna vrouw, > 50 jaar 

Ouderenbezoekwerk ouderen, > 75 jaar 

Ouderenmiddag ouderen, > 50 jaar 

Vakantieweek ouderen ouderen, > 65 jaar 

Meet-Inn Inloopcentrum samenleving 

Zendingscommissie samenleving 

Evangelisatie + Dabar samenleving 

Winkel van Sinkel samenleving 

Communicatie (kerkbode, website, etc.) 

 


