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Samenvatting van het Beleidsplan 2021 – 2025 van de Hervormde Gemeente 
Ede 
 

Voorwoord en algemeen 
Voor de periode 2021 – 2025 ligt er een update van het vorige beleidsplan. 
De periode sluit niet direct aan op de beleidsperiode van het huidige beleidsplan. De 
uitbraak van het Covid-19 virus kreeg voorrang voor alle betrokkenen. Inmiddels was het 
jaar 2020 zover gevorderd, dat de definitieve vaststelling in het jaar 2021 zal plaatsvinden. 
Daarom is er voor gekozen de periode voor de update te bepalen voor het tijdsbeslag 2021 – 
2025. De uitvoering van de beleidsvoornemens staat gepland in het daarvoor opgenomen 
uitvoeringsschema. 
 
De A.K. heeft eerder bepaald voor de nieuwe beleidsperiode geen totaal nieuw beleidsplan 
te ontwikkelen, maar te volstaan met een update van het huidige beleidsplan. Enerzijds is 
een aantal beleidsvoornemens uitgevoerd, anderzijds resteert nog een aantal 
beleidsvoornemens om uitgevoerd te worden. Daarnaast is er nog sprake van bestaand 
beleid dat wordt voortgezet en in de update zichtbaar is. 
De beleidsvoornemens, zoals verwoord in deze update zijn alle relevant, maar enkele 
onderwerpen verdienen bijzondere aandacht, die als speerpunten van beleid kunnen 
worden aangeduid. Dat zijn: 
- Het jeugdwerk 
- Toerusting van diverse doelgroepen en wederzijds leren 
- Het missionaire werk 
- De centrale (algemene) en decentrale (wijkgericht) communicatie.  
Weliswaar komen deze aandachtsvelden aan de orde bij de wijkkerkenraden en de Diaconie, 
maar we zien kansen voor samenwerking op centraal niveau. 
Tenslotte verwachten we dat bij de Diaconie het ouderenwerk en de 
buurthuiskamervoorziening per wijk extra aandacht verkrijgen.  
 
Preambule 
Voor de preambule is in deze update een ander kernwoord uit onze geloofsleer gekozen, 
namelijk ‘genade’ met een belichting van de verschillende aspecten, die hierbij te 
onderkennen zijn. Dit sluit ook aan bij het kernwoord in het beleidsplan van de PKN. 
 
Visie op gemeente 
De visie op onze gemeente is weliswaar geactualiseerd, maar ten opzichte van het vorige 
beleidsplan in hoofdlijnen onveranderd gebleven. Wel wordt aandacht gevraagd voor de 
toenemende secularisatie en de leerpunten vanwege de actuele Covid-19 crisis, alsmede 
voor versterking van de onderlinge eenheid en het versterken van de binding van 
jongeren/ouderen met God en het gemeenteleven. 
 
Profiel van de gemeente 
Het profiel van onze hervormde gemeente is niet gewijzigd. Ondanks de ontwikkeling van 
nieuwe woonwijken in Ede is echter wel het aantal leden gedaald van ca. 10.000 in 2014 
naar zo’n 8.600 leden in 2020 met 5.200 pastorale eenheden (p.e.). Dit is een daling van 300 
p.e.. 
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Vorming en toerusting 
Dit hoofdstuk is ten opzichte van het vorige beleidsplan ongewijzigd gebleven. Dit geldt dan 
ook voor de beleidsvoornemens. 
 
Pastoraat 
Uitgangspunt is, dat de wijkkerkenraad verantwoordelijk is voor het pastoraat in de eigen 
wijkgemeente. De A.K. stimuleert hiertoe een visie te ontwikkelen. Het houden van 
jaargesprekken met de eigen predikant is een belangrijk ondersteunend instrument. De A.K. 
streeft er naar het aantal uren met kerkelijk werkers uit te breiden. Een nieuw element in dit 
hoofdstuk is, dat voor de toedeling van de financiële middelen tussen pastoraat en materiële 
uitgaven we een verhouding hanteren van 50 – 50 (fiftyfifty). 
 
Diaconaat 
Diaconaat betekent dienstbetoon in de Bijbelse begrippen barmhartigheid en sociale 
gerechtigdheid. God liefhebben bovenal en de naaste liefhebben als jezelf. En met name dit 
liefhebben vormt een directe verbinding van het diaconaat naar zowel onze God als onze 
naaste. Dit dienstbetoon wordt steeds actueler. Er is sprake van een terugtredende 
overheid. Het gevolg daarvan zal zeker inhouden dat gemeenteleden en buurtbewoners 
minder snel praktische hulp en/of financiële steun zullen krijgen. Voor de uitvoering van 
diaconale taken zijn voldoende liquide middelen nodig. Dit vormt een punt van aandacht. 
Het diaconale beleid van onze gemeente is vastgelegd in een eigen Diaconaal Beleidsplan en 
is als bijlage in dit beleidsplan opgenomen. Dit beleidsplan is vorm gegeven op basis van 
kernwoorden uit Mattheüs 25 als uitgangspunt. Het is ook zeer gewenst, dat vanuit de 
Hervormde gemeente geschikte toezichthouders worden benoemd in de Raden van Toezicht 
van diverse instellingen in de Edese omgeving 
 
Missionaire roeping 
Het gestalte geven aan de missionaire roeping is een van de kernpunten van het beleid. De 
bewustwording en toerusting van gemeenteleden en het vergroten van de actieve 
betrokkenheid van onze gemeente in de samenleving staan centraal in de komende 
beleidsperiode. In deze beleidsperiode werkt het C.E.B. een operationeel werkplan verder 
uit.  
 
Zending 
Als kerkelijke gemeente hebben we oog en hart voor verkondiging van het evangelie in 
Nederland en wereldwijd. Vanuit verschillende wijkgemeenten zijn gemeenteleden 
uitgezonden als zendingswerkers. In de door de Algemene Kerkenraad ingestelde 
Zendingscommissie hebben vertegenwoordigers van de wijkgemeenten zitting. In het op 27 
maart 2019 door de A.K. vastgesteld beleidsplan van de Zendingscommissie zijn de visie en 
missie, de doelstellingen en taken van de Zendingscommissie, de samenstelling van de 
Zendingscommissie en de taken van de leden en de verantwoording van de 
Zendingscommissie vastgelegd. 
 
Jeugdwerk 
In de wijkgemeenten vinden veel jeugdwerkactiviteiten plaats met veel deelnemers. In de 
A.K.-vergadering van 18 november 2020 is besloten een platform te vormen van de 
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jeugdouderlingen en een extern persoon - niet zijnde een ambtsdrager – te benoemen als 
voorzitter die tevens als adviseur van de A.K. en van het jeugdwerk kan fungeren.  
 
School en kerk 
School en kerk hebben beide een belangrijke functie in de wijk. Beide hebben een 
belangrijke taak in het vormen en toerusten van mensen. Historisch en statutair is er een 
sterke band met de hervormde scholen. Gezamenlijk mogen we ons verantwoordelijk weten 
voor christelijk onderwijs. In een samenleving, waarin de Bijbelse normen en waarden steeds 
meer onder druk komen te staan, wordt deze verantwoordelijkheid steeds belangrijker. Per 
1 januari 2020 is de hervormde scholenvereniging gefuseerd in de Stichting Hervormde 
Scholen Barneveld, Ede en omstreken. Deze stichting en onze hervormde gemeente hebben 
samen de taak zich voor de christelijke identiteit van de schoolorganisatie in te zetten. De 
A.K. heeft vanuit de oudergeleding twee afgevaardigden in de identiteitsraad van de 
stichting benoemd. Het is ook zeer gewenst, dat vanuit de Hervormde gemeente geschikte 
toezichthouders worden aangedragen op de professionele profielen voor zetels in de Raad 
van Toezicht. 
 
Duurzaamheid 
De kerkorde vraagt in het hoofdstuk over Diaconie aandacht voor duurzaamheid. In de Bijbel 
worden we opgeroepen als goede rentmeesters zorgvuldig om te gaan met de door God 
gegeven Schepping. Het milieu, klimaat en de biodiversiteit worden ernstig bedreigd. 
Milieurapportages spreken over een ernstige achteruitgang van de biodiversiteit. We 
omarmen duurzaamheid als belangrijk voor beleid en handelen. Met het treffen van 
voorzieningen in kerkelijke gebouwen, bijv. ter vermindering van energiegebruik, kunnen we 
als kerk als voorbeeld dienen voor gemeenteleden. De door de A.K. ingestelde Werkgroep 
Duurzaamheid doet ook een beroep op gemeenteleden.  
 
Predikanten en kerkelijk werkers 
Voor de inzet van betaalde menskracht geldt 1 fte predikantsequivalent per wijkgemeente 
en wordt – afhankelijk van de taakomvang - aangevuld met (parttime) kerkelijk werkers, 
berekend op basis van een vastgesteld toedelingmodel. Hierbij is tijdsbesteding gebaseerd 
op het aantal gemeenteleden, ongedoopten en vrienden. In de wijkgemeenten werken 
predikanten en kerkelijk werkers nauw met elkaar samen en voeren overleg met elkaar over 
de taakverdeling op het terrein van pastoraat en speerpuntenbeleid. Het is belangrijk, dat de 
wijkkerkenraden aandacht hebben voor de taakbelasting van de predikant (en kerkelijk 
werkers) en daarom jaargesprekken houden. 
 
Roulatieschema 
Het roulatieschema houdt in, dat de wijkpredikanten naast de diensten in de eigen wijkkerk 
ook tenminste 2 keer voorgaan in de andere wijkgemeenten. Voor de verbinding (en 
samenwerking) tussen de wijkgemeenten is het roulatiesysteem belangrijk. Daar komt bij 
dat veel gemeenteleden het verrijkend vinden om andere accenten te horen. 
 
Vermogensrechtelijke aangelegenheden 
Het betreft hier een omvangrijk hoofdstuk. Bij dit onderwerp zijn de kerkorde en de 
Plaatselijke Regeling bepalend voor de organisatie en de taken. De ontvangst van legaten en 
erfenissen verdient nadere aandacht. In 2021 brengt het C.v.K. advies uit over een 
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toedelingmodel voor centrale middelen naar de wijkgemeenten. Voor de pastorieën volgen 
we de PKN-regelingen. De onderhoudstoestand van De Ark verdient een renovatie. De 
Bethelkerk behoeft aandacht m.b.t. duurzaamheid, evenals bij aanpassing en onderhoud van 
andere kerkelijke gebouwen. Voor de Kléopasgemeente wordt een definitieve oplossing van 
de huisvestingsproblematiek gezocht. De A.K. rekent met vertrouwen op handhaving van het 
huidige aantal wijkgemeenten, preekplaatsen, predikanten en kerkelijk werkers. Om 
overzicht te houden op alle voorschriften en procedures waaraan we ons moeten houden is 
een Handboek Kerkrentmeesters opgesteld.  
 
Communicatie 
Communicatie is belangrijk in het gemeente-zijn. Dit vraagt de komende planperiode 
aandacht voor verbetering van de onderlinge communicatie. Hierbij wordt o.m. gedacht aan 
de ontwikkeling van een app. Digitale communicatie met de jongeren verdient speciale 
aandacht. Een belangrijk aandachtspunt is de privacy van gemeenteleden. Hierbij moet sinds 
25 mei 2019 rekening worden gehouden met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (A.V.G.). Binnen het Protestants Beraad is het initiatief genomen om 
met een gezamenlijke folder met informatie over de verschillende PKN-kerkgenootschappen 
in Ede nieuw ingekomenen te benaderen. In verband met de privacy en de A.V.G. wordt 
afgezien van digitalisering van de kerkbode. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligers hebben vaker voorkeur voor projectmatige taken met een korte tijdspanne dan 
voor een taak voor jaren, terwijl veel taken in de kerk (diaconaat, pastoraat, jeugdwerk) 
gebaat zijn bij langdurige relaties. Dit spanningsveld vraagt om bezinning voor inzet en 
begeleiding van vrijwilligers. Veel vrijwilligers vragen ook om professionele ondersteuning bij 
hun taak (zie o.a. Jeugdwerk). Een mogelijkheid hiervoor is het inzetten van gemeenteleden 
die zich vanuit hun dagelijks werk professioneel met dergelijke thematiek bezighouden (o.a. 
in jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, pastoraat, educatie, e.d.). Zij zouden 
toerustingteams kunnen vormen die Ede-breed aanspreekbaar zijn.  
 
Vertrouwd en veilig 
Een omgeving waar een onderling vertrouwen geloofd, gevierd, gebeden en gedeeld kan 
worden behoort kenmerkend te zijn voor onze gemeente. Veiligheid en vertrouwdheid staan 
in directe relatie tot het verkondigen en getuigen van het evangelie. In 2016 heeft de A.K. 
een werkgroep bijeen geroepen die bezig ging met het ontwikkelen van beleid rond 
veiligheid en veiligheid, met name gericht op thema’s bewustwording, preventie en melding. 
Eindproduct is een website met informatie voor gemeenteleden. Ook nam de A.K. het advies 
over om per wijkgemeente vertrouwenspersonen aan te stellen, alsmede om de Verklaring 
omtrent Gedrag verplicht te stellen in het jeugdwerk en in andere pastorale situaties. De 
verantwoordelijkheid voor beide zaken is overgedragen aan de wijkkerkenraden, waaraan 
ook gevolg is gegeven. De vertrouwenspersonen zijn het eerste aanspreekpunt bij klachten 
of meldingen en verantwoordelijk voor preventie op dit gebied.  
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Voorwoord 
Het zal u opgevallen zijn, dat dit beleidsplan niet loopt van 2020 tot 2024, maar van 
toepassing is voor de periode van 2021 tot 2025. De reden daarvoor is, dat we overvallen 
werden door een pandemie – het Coronavirus - , die enorme gevolgen heeft voor onze 
samenleving en ook ons kerkelijke gemeenteleven en de samenkomsten / kerkdiensten van 
onze zes wijkgemeenten. Wij hebben aan deze ontwikkeling voorrang gegeven en veel tijd 
besteed aan het adviseren van wijkgemeenten en andere vormen van vergaderen, die meer 
of minder effectief bleken. Voor dit beleidsplan geldt dan ook als leerpunt, dat wij in 
normale tijden de voornemens van beleid ijverig zullen nastreven, maar dat in tijden van 
crisis andere, urgente zaken voorrang krijgen. Onder het eerste hoofdstuk van het 
beleidsplan hebben we n.a.v. de ervaringen met de pandemie een kort ervaringsverslag met 
beleidsvoornemen opgenomen. 
 
Preambule 
Ook in dit plan van de Hervormde Gemeente van Ede zetten we bewust in met een krachtig 
kernwoord uit onze geloofsleer. We doen dit in verbinding met de visienota van de landelijke 
kerk. 
De grondtoon van dit beleidsplan is: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt 
in zwakheid volbracht’. (2 Kor 12: 9) 
 
Tijdens onze samenkomsten wordt er gesproken van zonde en genade. Wat er ook is 
gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. Het zijn 
de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je 
ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je 
dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. In de kerk leven we 
van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. De diepte en reikwijdte van dat kernwoord 
genade is groot. 
We benoemen enkele aspecten: 
 
• Genade bevrijdt  
Geen situatie is zo uitzichtloos of God weet er raad mee. Hij kent ons falen, ons vastlopen en 
onze uitzichtloosheid. ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is’, zegt de God van 
Israël (Exodus 3:7). In Jezus Christus komt zijn ontferming tot een climax. In kruis en 
opstanding zien we de diepte van genade. De vergeving regeert. Dit staat haaks op onze 
natuurlijke neiging tot wraak en vergelding. Genade als grondtoon Je hebt niet meer dan 
mijn genade nodig (2 Korintiërs 12:9)  
 
• Genade corrigeert  
Door genade zijn we wie we zijn, zegt Paulus; het is ‘een geschenk van God en geen gevolg 
van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan’ (Efeziërs 2:8). Elke gedachte aan 
zelfredzaamheid of zelfgenoegzaamheid staat daarmee onder kritiek. Heeft de coronacrisis 
ons niet bepaald bij onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid?  
 
• Genade volstaat  
‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig’, krijgt Paulus als antwoord op zijn gebeden over 
de ‘doorn in zijn vlees’. Genade neemt de moeiten in je leven niet altijd weg. Ze zijn God niet 
onbekend. Genade confronteert en geeft perspectief om ermee om te gaan.  
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• Genade motiveert  
Genade zet je in beweging, geeft vaart aan je leven. Genade schenkt vrijheid en vreugde om 
te leven van wat je ontvangen hebt. ‘Maak mij een mens die van genade weet’  
 
• Genade ontspant  
Genade breekt verkrampte handen open. We mogen ontspannen leven, niet uit 
onverschilligheid maar in geloofsvertrouwen. Deze genade hebben we nodig om los te 
komen van kramp ten gevolge van krimp. De ontkerkelijking zet onverminderd door. 
Kerksluitingen zijn aan de orde van de dag. Slechts 8,5% van de belijdende leden van de 
Protestantse Kerk is jonger dan 40 jaar. Velen die betrokken zijn bij de geloofsoverdracht aan 
de jongere generatie kennen het gevoel dat het werk je bij de handen afbrokkelt. We zien 
ook een verrassende comeback van religie. De wijdverbreide gedachte dat bij een verdere 
modernisering van de samenleving, met meer welvaart en een hogere opleiding, de 
aandacht voor religie als vanzelf verdampt, is achterhaald. De kerk mag dan uit zijn, religie 
en spiritualiteit zijn in. Tegelijk voelen velen zich onthand ten aanzien van religie. Zij weten 
er nauwelijks mee om te gaan of er woorden aan te geven. Oude woorden uit een rijke 
traditie hebben voor velen geen betekenis meer. Er is sprake van religieus analfabetisme, 
binnen en buiten de kerk. In deze situatie komt het aan op de genade die ontspant en aanzet 
om ons vreugdevol en vrijmoedig in te zetten voor kerk en samenleving en de boodschap 
van zonde en genade gehoorzaam en vrijmoedig te brengen.  
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1. Visie op gemeente, context en uitdagingen: Verdiepen, Verbinden, 
Verkondigen en Volharden. 

Visie op de gemeente 
De hervormde gemeente te Ede is deel van de gemeente van Jezus Christus. Hij is de Heer 
van de kerk. De gemeente is Zijn eigendom. Als verbondsgemeente leeft zij uit de beloften 
en geboden van God. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente van Christus met 
verschillende beelden getekend: een kudde, ranken aan een wijnstok, een lichaam, een 
bouwwerk, een tempel, een bruid, volk van God. In dit beleidsplan willen we de metafoor 
van de ranken aan de wijnstok leidend laten zijn. In de preambule van dit hoofdstuk is deze 
metafoor nader uitgewerkt. 
 
De hervormde gemeente te Ede maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, die 
levend uit Gods genade in Jezus Christus, (zie preambule – visienota september 2020 van de 
PKN de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen vervult 
(Kerkorde: artikel I.2). Samen met het geheel van deze kerk belijden wij onze 
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als bron en norm van de verkondiging en dienst 
(Kerkorde: artikel I.3), staan wij in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, en 
weten wij ons met name verbonden met de gereformeerde traditie (Kerkorde:artikel I.4). 
Daarbij zijn wij ons bewust te staan in het bredere verband van de wereldkerk en van een 
onopgeefbare relatie met het volk Israël. De kerkorde zegt in artikel IV.3: ‘De gemeente 
geeft gehoor aan haar roeping door onder leiding van de kerkenraad de samenhang in haar 
leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren 
en de dienst in de wereld.’ 

Visie op de context en haar uitdagingen 
 
 Door de toenemende secularisatie (verwereldlijking) is de kerk als instituut in de 
samenleving steeds marginaler geworden. Dit leidt tot verschraling van het geloofsleven en 
ook de pluriformiteit van de gemeenten neemt toe. Daarbij komt ook nog een toename van 
uitgaven bij gelijkblijvende financiële middelen. Dit vraagt om nadere bezinning en de 
hierboven genoemde roeping van de gemeente, brengt ons tot meerdere uitdagingen voor 
de centrale gemeente en de wijkgemeenten. 
 
1. De tijd waarin we leven vraagt concentratie op het wezenlijke van het gemeente zijn. 
Vergelijkingen met de ballingschaptijd van het volk Israël dringen zich op. Evenals toen komt 
het erop aan vanuit een duidelijke identiteit staande te blijven. Daarbij gaat het er dus om 
dat de gemeente door geloofsverdieping wordt gebouwd om des te beter toegerust te zijn 
tot haar lofzeggende en missionaire dienst. 
   
2. Het is van belang om zowel de eenheid van de gemeente als de legitimiteit van een zekere 
verscheidenheid binnen de gemeente te benadrukken. Een wezenlijke vraag voor de 
hervormde gemeente van Ede is: hoe kun je de eenheid in Christus beleven en tegelijkertijd 
de verscheidenheid tot zijn recht laten komen. Daarbij stellen we de vraag welke 
verscheidenheid legitiem is bij het verstaan van de Bijbel als openbaring van God. Uiteraard 
is er verschil tussen ideaal en werkelijkheid en zijn wederzijdse liefde en onderling respect 
noodzakelijk. 
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De eenheid van de gemeente is Bijbelstheologisch gegeven met de notie van het verbond: 
de gemeente is een gedoopte gemeente, die haar hart vindt in Christus en Zijn Woord. 
Binnen de hervormde gemeente wordt die eenheid verder beleefd in de nadruk op het 
‘gereformeerde’ karakter van de gemeente. Deze eenheid krijgt in de context van 
toenemende secularisatie alleen maar groter gewicht en maakt samenwerking tussen de 
wijkgemeenten meer en meer noodzakelijk. 
 
Door het individualisme is de behoefte aan perforatie groter geworden, resulterend in het 
ontstaan van meer mentale wijkgemeenten in tegenstelling tot zuiver geografische 
wijkgemeenten. De geografisch bepaalde wijkgemeente blijft om organisatorische en 
principiële redenen uitgangspunt. Door deze ontwikkelingen neemt de kans op polarisatie 
wel toe. Ook al omdat de wijkgemeenten een onderlinge verscheidenheid vertonen. Die 
verscheidenheid is er vooral op het punt van de verschillende contexten van de verschillende 
wijkgemeenten. Waar de ene wijkgemeente zich meer typeert als traditioneel-
gereformeerd, ontwikkelt de andere wijkgemeente zich meer in een gereformeerd-
evangelicale richting. Waar in de ene wijkgemeente meer het accent valt op de noodzaak 
van geloofsovergave en voortdurende persoonlijke bekering , weet de andere wijkgemeente 
zich meer geroepen op volharding in het geloof. Beide sporen zijn legitiem en kunnen 
aanvullend en verrijkend op elkaar inwerken.  
 
Er is sprake van verscheidenheid. Maar dan toch in volstrekte gebondenheid aan het 
apostolisch getuigenis, aan de Schriften die van Christus getuigen. Wij ervaren het als een 
groot goed dat ondanks genoemde verscheidenheid, eenheid gevoeld en nagestreefd wordt. 
Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is de identiteit van een 
wijkgemeente nadrukkelijk een zaak van wijkgemeente en wijkkerkenraad zelf; de erkenning 
en waardering hiervan wil de beoogde eenheid niet belemmeren maar versterken.  
 
Op basis van de erkenning en het respecteren van de verscheidenheid tussen en binnen 
wijkgemeenten is het de taak van de Algemene Kerkenraad om solidariteit en eenheid te 
bevorderen. Daarbij is Christus de grote verbindende Kracht. Alleen van Hem mogen wij 
Gods zegen op onze taak verwachten. 
 
3. De financiële ontwikkeling noodzaakte ons in het recente verleden na te denken over het 
aantal preekplaatsen, predikanten, kerkelijk werkers, en wijken. Op 16 juni 2014 volgde het 
besluit van de Algemene Kerkenraad om de wijkgemeenten 1,3,5,6 en 7 op te heffen en de 
wijkgemeenten ‘Oude Kerkgemeente’, ‘Sionkerkgemeente’ en ‘Arkgemeente’ in te stellen. 
Tegelijkertijd verviel de nummeraanduiding van de overige wijkgemeenten en kennen we 
naast genoemde wijkgemeenten de ‘Nieuwe Kerkgemeente’ (v/h wijk IV), de 
‘Bethelkerkgemeente’ (v/h wijk VIII) en de ‘Kléopasgemeente’ (v/h wijk II). Uitgangspunt is 
dat elke wijk beschikt over de inzet van één fulltime predikant. Zo nodig en mogelijk 
aangevuld met kerkelijk werkers of een predikant met een specifieke opdracht. Leidend in 
de beleidsvorming moet zijn hoe we onze eerdergenoemde roeping zoveel mogelijk gestalte 
kunnen geven. Tevens willen we niet bij voorbaat inzetten op de huidige negatieve financiële 
ontwikkeling. Het beeld van de wijnstok leert ons dat snoeien kan leiden tot groei en nieuwe 
vruchten.  
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Visie op de uitdagingen 
Er is visie nodig om op de hierboven genoemde uitdagingen te reageren op een manier die 
heilzaam is. Die visie kan met vier woorden weergegeven worden: verdiepen, verbinden, 
verkondigen en volharden. 

Verdiepen 
Zoals gezegd is secularisatie niet alleen een proces dat zich voltrekt in de omgeving van de 
gemeente (alsof het slechts een contextuele factor zou zijn). Er kan sprake zijn van 
verschraling van het geloofsleven, afnemende kennis van de kernbegrippen van het 
christelijk geloof en de eigen traditie en een verlegenheid ten aanzien van apologetische 
thema’s. 
Wil de gemeente menselijkerwijs gesproken overleven in deze geseculariseerde wereld, dan 
is de verdieping van de gemeenschap met de drie-enige God noodzakelijk. De gemeente van 
Christus zal nadrukkelijk moeten leren wat het is om leerling van Christus te zijn (Mattheüs 
28:18-20). Die verdieping van het geloof moet gezocht worden op verschillende terreinen:  
- de persoonlijke vroomheid waarin de vertrouwelijke omgang met God be- en geoefend 

wordt; 
- de geloofsleer waarin kennis van christelijke grondbegrippen en de gereformeerde 

traditie centraal staat; 
- het discipelschap in het dagelijks leven waar het gaat om vragen als: wat heeft het 

leerling zijn van Jezus te maken met mijn werk, mijn sociale omgeving, mijn familie et- 
cetera? 

- het versterken van geestelijk leiderschap i.r.t. het gezamenlijk luisteren naar het Woord 

van God en naar bezinning/ reflectie op hoe we binnen de wijken dat binnen prediking 

en pastoraat organiseren. 

- het stimuleren van betrokkenheid bij bijzondere diensten die wijkoverstijgend te volgen 

zijn.  

Een Bijbels kernwoord dat hier mee samenhangt is het woord ‘groeien’ (auxano) 
(Kolossenzen 1:10; 1 Petrus 2:2 en 2 Petrus 3:18). 

Verbinden 
De eenheid van de gemeente is zowel een gave als een opgave. Het leggen of benadrukken 
van verbindingen is in verschillende contexten van belang:  
- de verbinding tussen gemeenteleden en de eigen geografische wijkgemeente: met de 

erkenning dat perforatie een legitieme mogelijkheid is, wordt de binding tussen 
gemeenteleden en de eigen geografische wijkgemeente losser wordt; 

- de verbinding tussen gemeenteleden van de verschillende wijkgemeenten: voor 
gemeenteleden is het soms lastig om de wijze waarop het geloof in andere 
wijkgemeenten beleefd en geleefd wordt ten volle te waarderen als legitiem en 
volwaardig; het is belangrijk dat in onderlinge gesprekken gemeenteleden elkaars 
posities leren begrijpen en waarderen; 

- verbinding tussen de wijkkerkenraden: door verschillende omstandigheden kunnen 
wijkkerkenraden elkaar soms gaan zien als concurrenten, zeker wanneer financiën in het 
geding zijn; het is zaak elkaar te blijven bevragen op wat ons bindt en hoe wij elkaar 
hebben te dienen; 

- het stimuleren / versterken van de eenheid over wijken heen: hoe maximaliseren we het 

“rekening houden met en respect hebben voor elkaar” gegeven ieders eigenheid 
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Een Bijbels kernwoord dat hier mee samenhangt is het woord ‘gemeenschap’ (koinonia). 

Verkondigen 
De gemeente van Christus is geroepen het Woord te horen en te verkondigen, zegt de 
kerkorde van onze kerk (artikel IV). Die verkondiging is er enerzijds op gericht dat de 
gemeente gebouwd wordt en er anderzijds op gericht dat de gemeente uitgebreid wordt. De 
situatie van de hervormde gemeente te Ede en de zorgen die daarmee samenhangen, 
maken het niet ondenkbaar dat we de blik voortdurend naar binnen richten: wat hebben wij 
als gemeente nodig om te overleven. Dat is weliswaar een belangrijke vraag, maar het kan 
niet de enige vraag zijn als onze Heer en Heiland ons op pad zond om alle volken tot zijn 
leerlingen te maken (Mattheüs 28:18-20). Om tot missionaire verkondiging te komen is de 
hierboven genoemde verdieping onontbeerlijk. Verder is een fundamentele praktisch-
theologische bezinning nodig op de vraag wat getuigen in de Edese context precies betekent. 
Tegelijkertijd is het van belang om ook concrete stappen te formuleren, het liefst per 
wijkgemeente en nog mooier in onderlinge samenhang (CEB). 
Te denken valt aan nadere bezinning op onderstaande aspecten: 
- Naar binnen: hoe versterken we de impact van de prediking en pastoraat? 

- Naar buiten: gezamenlijk nadenken hoe we de binding met de buurt rondom onze 

kerkgebouwen kunnen versterken evenals ons beeld bij andere Edenaren. 

Een Bijbels kernwoord bij verkondigen is ‘evangelie’, de kern van het evangelie is 

Christus. 

Volharden 
Omdat de gemeente ten diepste een gemeenschap van mensen is die zich aan Christus 
verloren hebben, zijn er ook gebeurtenissen en ervaringen die niet planmatig gerealiseerd 
kunnen worden.  
 
In de Griekse wereld werd volharding beschouwd als een deugd, die je je eigen kunt maken 
en ontwikkelen kunt. In het Bijbelse taalveld, met name in het Oude Testament, is 
volharding geen deugd, maar een relatiebegrip. Het wordt verbonden met wachten op God, 
de Here aankleven. Volharding is Bijbels gezien meer de blik gericht hebben op God, dan op 
de omgeving.  
 
In het Nieuwe Testament staat voor volharden ‘hupomenein’. ‘Menein’ als blijven en ‘hupo’ 
als eronder. Volharden is dus letterlijk eronder blijven, niet weglopen als de druk groot is en 
de tegenstand toeneemt. Hier heeft het begrip ook pastoraal gewicht: naast alle nadruk op 
vernieuwing zal er ook aandacht moeten zijn voor hen die alle energie moeten steken in het 
volharden. 
Te denken valt bij volharden aan:  
-hoe versterken we de binding van jongeren / ouderen met God en het gemeenteleven binnen 
wijken (via pastoraat/ prediking/ activiteiten), zeker nu Corona en het digitaal meeleven grote 
gevolgen heeft, of kan hebben.  
Het woord ‘volharden’ is op zichzelf een Bijbels kernwoord (zie Handelingen 2).  
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Als de context door een pandemie (Covid-19) plotseling verandert 

Situatie 

- Eind februari 2020 werden we opgeschrikt door een zeer besmettelijk virus, dat 
(levens)bedreigend is en was voor de volksgezondheid van ons hele volk, maar m.n. voor 
mensen boven de 60 jaar. Onze organisatie voor de volksgezondheid kwam op spanning 
te staan, de toestroom in de ziekenhuizen was enorm. Er was weinig bekend over dit 
virus, waardoor de bestrijding moeizaam verliep en er veel sterfte optrad. Ook werd 
bekend, dat door massale zang het virus zich extra snel verspreidde. 

- Het gehele jaar 2020 tot april 2021 worden de kerkdiensten wisselend teruggebracht 
met bezoekende gemeenteleden tussen de aantallen 0, 30, 100 en ruim 100, naargelang 
de ernst van de situatie was in ons land. 
  

Anderhalf jaar 
- De anderhalf jaar, waarin we vooral digitale kerkdiensten hebben gehouden, is zorgelijk 

geweest. Vele gemeenteleden misten en missen de kerkdiensten in de traditionele gang 
van hun leven. Het samen de lofzang gaande houden, het elkaar ontmoeten en met 
elkaar meeleven wordt node gemist. Tegelijk zien we ook een bepaalde gelatenheid 
optreden. Het is niet anders en het heeft soms ook voordelen. Je kunt de kerkdienst 
vanuit je huiskamer in gemakkelijk zittende kleding volgen, of je kijkt de kerkdienst terug 
als het jou uitkomt. Soms leidt dat er toe, dat kerkdiensten niet meer gekeken en 
meebeleefd worden. Tegelijk zien we extra digitaal kerkbezoek van mensen die 
‘shoppen’. Daarmee komen we op het niveau van het consumeren van kerkdiensten en 
de gemeente valt op deze wijze –vanwege gebrek aan onderlinge ontmoeting en samen 
geloven en beleven- sociaal uit elkaar. 
  

Leerpunten en opdracht 
- Binnen onze classis is al een heel aantal leerpunten opgesomd, die wij ook kunnen 

gebruiken ter lering in de komende maanden. Nog beter is het om met de zes 
wijkgemeenten onze ervaringen op een rij te zetten en hieruit de leerpunten te halen. 
Iedere wijkgemeente kan dan vanuit hun eigen beleving en omgeving activiteiten 
ontwikkelen om ‘herstel van het gewone gemeenteleven’ te bevorderen, wanneer het 
landelijke vaccinatieplan is uitgevoerd en de pandemie menselijkerwijs gesproken onder 
controle is. 

- Wat wij vooral geleerd hebben is, dat wij dienen te beseffen, dat wij schepselen zijn, die 
in afhankelijkheid van hun Schepper mogen leven voor Zijn aangezicht. Niet wij zijn de 
makers van deze wereld, maar wij zijn aangesteld als rentmeesters en 
dienovereenkomstig moeten we deze opdracht van God, de Schepper van hemel en 
aarde, in afhankelijkheid uitvoeren. 

Beleidsvoornemens: 
1. Het bevorderen van het inhoudelijk gesprek tussen wijkgemeenten onderling en binnen 

de Algemene Kerkenraad aan de hand van beleidsplannen van de onderscheiden 
wijkkerkenraden.  

2. Het is belangrijk aandacht te besteden aan de juiste beeldvorming over andere 
wijkgemeenten. Belangrijk hierbij is begrip te kweken voor liturgische en andere 
verschillen zonder dat het in mindering hoeft te komen op wederzijds respect en 
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wederzijdse erkenning. Het samen belijden te leven uit het verzoeningswerk van Christus 
toegepast door de Heilige Geest is hierbij bepalend. 

3. Organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten voor ambtsdragers met bezinning en gesprek 
over een geloofsinhoudelijk, pastoraal of kerkelijk onderwerp.  

4. Bevorderen van samenwerking tussen de wijkgemeenten door gezamenlijke activiteiten 
te ontwikkelen die verdieping van de persoonlijke vroomheid, van de kennis van de 
geloofsleer en het discipelschap bevorderen.  

5. Bevorderen dat de hervormde gemeente vanuit haar roeping niet het isolement in eigen 
kerkelijke kring zoekt, maar breed participeert in het maatschappelijk leven van Ede. 

6. We zetten met de zes wijkgemeenten onze ervaringen met de Covid-19 - pandemie op 
een rij en halen hieruit onze leerpunten. Iedere wijkgemeente kan dan vanuit hun eigen 
beleving en omgeving activiteiten ontwikkelen om ‘herstel van het gewone 
gemeenteleven’ te bevorderen, wanneer het landelijke vaccinatieplan is uitgevoerd en 
de pandemie menselijkerwijs gesproken onder controle is. 
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2. Vorming en toerusting 

De hervormde gemeente is geroepen een lerende gemeenschap te zijn.  
De primaire verantwoordelijkheid voor vorming en toerusting ligt bij de wijkgemeenten en – 
kerkenraden. De meeste wijken hebben hier een ambtsdrager voor benoemd en een 
toerustingcommissie aangesteld die dit werk begeleidt en organiseert. De Algemene 
Kerkenraad ziet in dezen een wijkoverstijgende taak in coördinatie en samenwerking. Hij 
initieert daartoe een overleg tussen de betreffende ambtsdragers analoog aan het CEB en 
het jeugdwerk. 
De Algemene Kerkenraad onderscheidt in vorming en toerusting twee doelgroepen: die van 
de gemeente(leden) en die van ambtsdragers en medewerkers. 

Gemeente 
De gemeente wordt gevormd en onderwezen middels de verkonding. Traditioneel wordt de 
tweedekerkdienst gezien als leerdienst. De uitvoering van deze leer- en toerustingdiensten 
berust bij het ministerie van predikanten. De Algemene Kerkenraad verwacht dat hij hier 
adequaat en efficiënt in handelt. Tijdens regulier overleg tussen het moderamen van de 
Algemene Kerkenraad en het ministerie zal dit besproken worden. 
De Algemene Kerkenraad wil in deze beleidsperiode het gesprek in de (wijk)gemeenten 
voeren over de invulling en afstemming van de middag-/avonddiensten.  
Naast toerusting op wijkniveau zijn er ook (wijk-)activiteiten die breed toegankelijk zijn. De 
Algemene Kerkenraad bevordert dit. Om doublure en omissie te voorkomen is enige 
coördinatie nodig. Dit kan in het al eerder genoemde centrale overleg plaatsvinden. In 
principe zijn deze activiteiten kostendekkend, maar indien nodig zal het College van 
Kerkrentmeesters middelen beschikbaar stellen. 

Ambtsdragers en medewerkers 
Ambtdragers en kerkelijke vrijwilligers dienen voor hun taak toegerust te worden. Er is veel 
en goed materiaal beschikbaar via landelijke organisaties. De Algemene Kerkenraad 
stimuleert deelname aan deze vormen van toerusting. Eventuele kosten worden vergoed. 
Daarnaast organiseert de Algemene Kerkenraad ambtsdragervergaderingen over relevante 
thema’s (dat zou kunnen worden aangegeven door bijv. CEB of Vorming en Toerusting, maar 
ook is te denken aan inhoudelijke gesprekken over identiteit van en variatie binnen de 
gemeente naar Schrift en belijdenis). Deze vergadering(en) zijn bovendien goed voor de 
ontmoeting tussen en teamvorming van ambtsdragers en wijkkerkenraden. 
 
Beleidsvoornemens: 

1. Stimuleren van leer- en toerustingdiensten. 

2. Het gesprek in en met (wijk)gemeenten voeren over de invulling en afstemming van de 
middag-/avonddiensten. 

3. Stimuleren van breed toegankelijke (wijkoverstijgende) thematische toerusting 
activiteiten.  

4. Stimuleren van deelname aan toerustingactiviteiten voor ambtsdragers en vrijwilligers. 

5. Het organiseren van ambtsdragervergaderingen aan de hand van relevante thema’s met 
o.m. als doel dat wijkkerkenraden van elkaar leren.   
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3. Pastoraat 

 Pastoraat is primair een zaak van de wijkgemeenten en deze zijn dan ook in eerste instantie 
verantwoordelijk voor het organiseren van professioneel beleid. De Algemene Kerkenraad 
stimuleert wijkkerkenraden een visie op het pastoraat te ontwikkelen. 
De wijkkerkenraden kunnen zelf prioriteiten stellen ten aanzien van de taken van de 
predikant bij wezenlijke elementen als gemeenteopbouw, zondagse eredienst en 
crisispastoraat. Daarnaast dienen wijkkerkenraden zelf te overwegen hoe de taakbelasting 
van de predikant hanteerbaar kan blijven. Daartoe houden ze o.a. jaargesprekken met de 
predikant over taakinvulling, –belasting en inzet van gemeenteleden in het pastoraat.  
Voor de toedeling van de financiële middelen tussen pastoraat en materiële voorzieningen 
hanteren we als hervormde gemeente in de regel een verhouding aan van 50 – 50.  
 
Beleidsvoornemens: 
1. De Algemene Kerkenraad stimuleert de wijkkerkenraden tot het ontwikkelen van een 

visie op het pastoraat (vanuit consistorievergaderingen). Hierbij is het houden van 
jaargesprekken met de predikant over taakinvulling, -belasting een belangrijk element. 

2. Streven naar uitbreiding van het aantal uren voor pastorale ondersteuning met kerkelijk 
werkers. 

3. De verhouding in de uitgaven van pastoraat en materiële voorzieningen in de regel te 
houden op 50 – 50. 
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4. Diaconaat  

Het onderstaande gaat in op het diaconaat in onze gemeente op centraal niveau. De 4 V’s 
die de visie op het beleid in onze gemeente dragen: verdiepen, verbinden, verkondigen en 
volharden worden uitgewerkt.  
 
Diaconaat betekent dienstbetoon en wel te verstaan in de Bijbelse begrippen van 
barmhartigheid en sociale gerechtigheid. Onze Kerkorde, Ordinantie 8-3-3 zegt:  
‘De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de 
leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en 
tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door 
en onder leiding van de diakenen wordt verricht.’ 
Dit dienstbetoon wordt vanaf 2015 steeds actueler. Er is sprake van een terugtredende 
overheid. Taken zijn overgeheveld van landelijk/regionaal naar gemeentelijk (lokaal) beleid 
en daarop is een forse bezuiniging toegepast. Het gevolg daarvan houdt in dat 
gemeenteleden en buurtbewoners minder snel praktische hulp en/of financiële steun 
krijgen. Daarnaast is er hulp nodig voor de stroom vluchtelingen naar ons land. 
 
Het ‘opgewekt tot onderling dienstbetoon’ zal de komende jaren ongetwijfeld een nieuwe 
en grotere invulling krijgen dan de afgelopen decennia. Door de verbinding met de naaste te 
zoeken en waar nodig bereid te zijn tot dienstbetoon, hopen en bidden we dat het ‘vrucht 
dragen’ door de daden zichtbaar kan worden! 
 
Het diaconaat zien wij dus nadrukkelijk als ‘vrucht dragen’ uit een levend geloof. Als ‘werken 
der dankbaarheid’ met de woorden van de Heidelbergse Catechismus. Jakobus 2:26 
concludeert: ‘Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de 
werken dood.’  
 
Een levende gemeente moet dus ook aan haar diaconale instelling en uitvoeringspraktijk 
herkenbaar zijn. Daar ligt ook voor de Woordverkondiging in de gemeente een belangrijke 
opdracht, die niet alleen beperkt moet zijn tot de Diaconale zondag eens per jaar. De 
diaconie zal daarnaast ook andere wegen tot vorming en bewustwording in de gemeente 
zoeken om hieraan vorm te geven. Niet alleen de christelijke (wijk)gemeente draagt als 
collectief ‘vrucht’, maar dragen ook de individuele gemeenteleden ‘vrucht’. Ook deze notie 
ligt vast in onze Kerkorde. Diaconaat is niet primair een taak van de diakenen maar van alle 
gemeenteleden persoonlijk! Diakenen zijn geroepen daarin voor te gaan en leiding te geven 
en ook de gemeente hiervan bewust te maken.  
 
Het diaconaat moet wortelen en groeien en zich verdiepen in goede grond, en wel in het 
geloof in het vleesgeworden Woord, Jezus Christus. Hierin onderscheidt het diaconaat zich 
van algemene medemenselijkheid. Dit uitgangspunt stelt ook eisen en voorwaarden aan de 
kanalen die bij het diaconaat gebruikt worden om het dienstbetoon daadwerkelijk vorm te 
geven. De hulp en zorg moet eigenlijk altijd, als die mogelijkheden er zijn, zichtbaar en 
hoorbaar gebeuren in naam van Jezus Christus, overigens zonder uitsluiting van hulp 
vragende mensen op grond van geloof, politieke overtuiging, of welke grond dan ook. 
Daarom zal ons diaconaat wereldwijd zich verbonden weten aan en vooral gebruik willen 
maken van kerken en christelijke organisaties aldaar als counterpart. Dit uitgangspunt mag 
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echter nooit reden zijn om in geval van noodhulp niet mee te willen of kunnen doen als deze 
kerken en christelijke organisaties daar wellicht niet zijn. Hierin mag het volharden en trouw 
zijn ook tot uitdrukking komen. Verdiepen betekent overigens bij projecten ‘ver weg’ dat er 
goede vormen van communicatie en informatie gekozen moeten worden. Daardoor kunnen 
inzicht en persoonlijke betrokkenheid van diakenen en gemeenteleden verhoogd worden. 
 
Werken vanuit het geloof betekent ook dat diakenen (en gemeenteleden) hun dienstbetoon 
kunnen en mogen doen met het verkondigen van ‘troostvolle woorden uit de Schrift’, 
volgens het bevestigingsformulier voor diakenen. Dat stelt ook eisen: de eerste diakenen in 
Jeruzalem waren mannen ‘vol van de Heilige Geest en van wijsheid, van wie men een goed 
getuigenis geeft’. Laat dat ook het criterium zijn bij de verkiezing van diakenen nu. Daarna is 
het belangrijk om de mogelijkheden en kwaliteiten van diakenen in woord en daad te 
vergroten door vorming en toerusting. 
 
Het diaconaat blijkt in de praktijk van het gemeenteleven heel geschikt om verbindend te zijn 
tussen mensen en diaconieën, en, weliswaar afkomstig uit verschillende kerken en 
geloofsbeleving en achtergrond, toch heel praktisch samen te kunnen werken. Dat kan en 
mag zeker ook breder gelden tussen samenleving en kerk. Dat mag gelukkig ook in ons 
diaconale werk breed in onze gemeente zo ervaren worden.  
 
Het diaconaat kent in onze gemeente gelukkig een veelheid aan verschillende activiteiten. 
Daar moeten we goed voor zorgen en ook zuinig op zijn. Maar voor een duurzame 
voortzetting kan het nodig zijn bepaalde activiteiten te beëindigen of te verminderen ten 
behoeve van andere. Dat vraagt ook om een vinger aan de pols van de wereld waarin wij als 
kerkelijke gemeenteleven.  
 
Het bovenstaande geeft een groot aantal beleidsvoornemens, die in detail weer gegeven zijn 
in het Beleidsplan van de Diaconie. De Algemene Kerkenraad reikt het College van Diakenen 
en de wijkraden van diakenen aan om in hun werk vooral aandacht te geven aan de 
volgende zaken. 
 
Beleidsvoornemens: 
1. Aandacht geven aan en actief zoeken naar mensen die in het gedrang komen bij de 

terugtredende overheid en alle wijzigingen in de zorg (WMO, Zorgverzekeringswet, e.a.). 
Waar mogelijk financieel en met raad en daad bijstaan. 

2. Vorming en toerusting van diakenen - maar niet minder de gemeenteleden - op het 
gebied van diaconale toerusting, maar ook heel praktische kennis van zorg- en 
ondersteuningsregelingen bij de overheid en bij schuldhulpbegeleiding. 

3. Duurzaam beheer van gelden en landerijen waarbij naast een goede opbrengst ook een 
verantwoorde belegging naar risico en naar gebruik nagestreefd wordt. 

4. Aandacht voor voldoende liquide middelen. De vermogenspositie van de Diaconie laat toe om 
liquide middelen van de Diaconie te gebruiken. Er wordt jaarlijks gewerkt met een negatieve 
begroting van ca. € 40.000,-. 

 
Het diaconale beleid van onze gemeente is door het College van Diakenen vastgelegd in een 
eigen Diaconaal Beleidsplan voor de periode 2020-2023, dat als bijlage is opgenomen. 
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5. Missionaire roeping  

Onder missionaire roeping van de gemeente verstaan we de actieve betrokkenheid van de 
christelijke gemeente in de samenleving. De missionaire roeping gestalte geven is een van de 
kernpunten van het beleid. 
 
In beleidsplanperiode 2021-2025 staan twee onderwerpen centraal. In de eerste plaats de 
bewustmaking en toerusting van gemeenteleden. Een gemeente is immers pas missionair, 
draagt vruchten, als de eigen leden zelf getuigen zijn van Jezus Christus. De tweede focus is 
het vergroten van de actieve betrokkenheid van de hervormde gemeente Ede in de 
samenleving door het leggen van verbindingen met lokale initiatieven, maatschappelijke 
organisaties, de overheid en andere geloofsgemeenschappen. 

Verkondigen en verdiepen 
Missionair-zijn is niet de taak van een evangelisatiecommissie, maar een 
verantwoordelijkheid van de hele gemeente. Bewustmaking en toerusting van 
gemeenteleden is dan ook een centraal thema in deze beleidsperiode. Zij vinden plaats door 
in prediking en wijkactiviteiten hier aandacht aan te geven.  

Verbinden 
Naast toerusting van gemeenteleden, wil de hervormde gemeente Ede ook zichtbaar zijn in 
de lokale samenleving. Bewust treedt zij naar buiten. De primaire verantwoordelijkheid ligt 
bij wijkgemeenten. Iedere wijkgemeente heeft een missionair ouderling, die tevens zitting 
neemt in het Centraal Evangelisatie Beraad (CEB). De Algemene Kerkenraad, hierbij 
ondersteund door het CEB, heeft een stimulerende en faciliterende rol en coördineert 
activiteiten die wijkoverstijgend zijn.  
 
Wijkgemeenten participeren in samenwerkingsverbanden en werken samen met lokale 
initiatieven, maatschappelijke organisaties en de burgerlijke overheid. Onder andere in 
nieuwbouwprojecten, zoals Kernhem, Enka en de Kazerneterreinen dienen zich nieuwe 
mogelijkheden aan. Op plekken waar de kerk niet of onvoldoende zichtbaar is, geven 
wijkgemeenten de kerk een gezicht en zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn.  
In de praktijk blijkt er veel samenhang te zijn tussen missionair werk en diaconaat, zeker met 
de invoering van de WMO waar nieuwe uitdagingen ontstaan. Daarom bevordert de 
Algemene Kerkenraad de relatie met en het overleg tussen het College van Diakenen en het 
CEB. Daarnaast is er een verbinding tussen missionair werk en (bijzonder) pastoraat gericht 
op de vele mensen die wel ingeschreven staan maar weinig tot geen kerkelijke binding 
hebben. Ook de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen wordt gestimuleerd. De 
hervormde gemeente is actief in de Raad van Kerken, het Contact Orgaan Gereformeerde 
Gezindte en het maandelijkse Voorgangergebed. Er ligt een flinke uitdaging voor de 
hervormde gemeente. De Algemene Kerkenraad acht professionele ondersteuning van het 
CEB hierbij gewenst.. Het CEB heeft in 2019 een werkplan ontwikkeld, waarop de Algemene 
Kerkenraad enkele deelbesluiten heeft genomen. Om een en ander financieel mogelijk te 
maken, wordt vier keer per jaar in de kerkdiensten voor het missionaire werk gecollecteerd. 
Van de opbrengst van deze inzameling is de helft van de betreffende wijkkerk bestemd voor 
het missionaire werk in de eigen wijk. De andere helft is bestemd voor het CEB.  
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Verdere uitwerking van het werkplan zal in deze beleidsperiode verdere gestalte krijgen. De 
voorzitter van het CEB kan als adviseur de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad 
bijwonen. 

Beleidsvoornemens:  
1. Het CEB werkt een operationeel werkplan verder uit voor de periode die dit beleidsplan 

beslaat. 
2. Het uitvoeren van het werkplan volgens een activiteitenprogramma, zoals opgenomen 

in bijlage III.  
3. De Algemene Kerkenraad creëert voor de uitvoering van het werkplan – indien nodig – 

samen met het College van Kerkrentmeesters en de gemeente origineel en innovatief 
(extra) financiële ruimte. Een werkgroep zal dit initiëren en begeleiden. 

4. Tenminste één keer per jaar wordt het thema ‘Missionaire roeping’ geagendeerd voor 
bespreking in de Algemene Kerkenraad in aanwezigheid van een vertegenwoordiging 
van het C.E.B. over de uitwerking en uitvoering van het werkplan, alsmede voor 
bespreking van de voornemens van overige uitvoeringspunten van het werkplan. 
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6. Zending 
 

Als kerkelijke gemeente hebben we oog en hart voor verkondiging van het evangelie in 
Nederland en wereldwijd. Vanuit verschillende wijkgemeenten zijn recent gemeenteleden 
uitgezonden als zendingswerkers, doorgaans verbonden aan organisaties als de 
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Inwendige Zendingsbond (IZB). Met deze werkers in 
de wereldwijde ‘wijngaard’ weten we ons als hervormde gemeente verbonden. Deze 
verbinding geven we gestalte door middel van gebed, Pinkstergroet, maar ook financieel om 
zendingswerkers te helpen volharden in hun taak, maar ook tot verdieping van ons geloof. 
 
Vanuit de Algemene Kerkenraad is een zendingscommissie ingesteld. In principe bestaat 
deze commissie uit 2 leden per wijkgemeente, en uit een bestuur van 4 boventallige leden. 
De leden van de Zendingscommissie worden op voordracht van de wijkkerkenraden 
benoemd door de Algemene Kerkenraad, terwijl een predikant van de wijkgemeente als 
adviseur optreedt.  
 
De Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 27 maart 2019 het beleidsplan 2019 – 
2023 van de Zendingscommissie vastgesteld. Hierin zijn vastgelegd de visie en missie, de 
doelstellingen en taken van de Zendingscommissie, de samenstelling van de 
Zendingscommissie en de taken van de leden en de verantwoording van de 
Zendingscommissie. Het beleidsplan van de Zendingscommissie is als bijlage toegevoegd. 
 
Daarnaast is het van belang, dat de wijkkerkenraden eveneens beleid op zending 
ontwikkelen. 

Beleidsvoornemens: 
1. Het uitvoeren van het beleidsplan van de Zendingscommissie 2019 – 2023. 
2. De wijkkerkenraden stimuleren om Zending in hun beleidsplan op te nemen.  
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7. Jeugdwerk 

In de hervormde wijkgemeenten in Ede vinden veel jeugdwerkactiviteiten plaats met veel 
deelnemers.  
 
De Algemene Kerkenraad heeft in 2009 een jeugdouderling aangesteld die het jeugdwerk 
vertegenwoordigde in de Algemene Kerkenraad en contactpersoon was naar het ministerie 
van predikanten en het College van Kerkrentmeesters. Vanaf medio 2019 ontstond voor 
deze boventallige jeugdouderling in de Algemene Kerkenraad een vacature. Op basis van 
een evaluatie van de scheidende jeugdouderling lag de vraag voor of deze vorm 
aangehouden moest worden, dan wel of hiervoor een andere organisatievorm moest 
worden gevonden. Dit vraagstuk is uitvoerig besproken in de Algemene Kerkenraad en in 
een overleg met de jeugdouderlingen van de wijkgemeenten. Vooralsnog kwam geen 
eenduidige oplossing tot stand.  
De ‘boventallige’ jeugdouderling in de A.K. had de volgende taken: 
- Centraal aanspreekpunt voor afstemming tussen jeugdouderlingen en voor uitwisseling 

van kennis en ervaring; 
- Coördinatie en uitwerking van jeugdwerkbeleid als het zaken betreft die beter centraal 

kunnen worden opgepakt;  
- Coördinatie van financiële zaken; 
- Naar behoefte ondersteuning en advisering van (nieuwe) jeugdambtsdragers; 
- Organisatie van centrale (toerustings-)activiteiten. 

Het voorstel om de jeugdouderlingen van alle wijkgemeenten een platform te laten vormen 
voor het jeugdwerk in onze gemeente, waarbij uit het midden van de deelnemers een 
voorzitter wordt gekozen en als adviseur van de Algemene Kerkenraad wordt benoemd, kon 
niet op draagvlak rekenen van de jeugdouderlingen. Het platform voor het jeugdwerk zou 
vervolgens officieel gekoppeld worden aan de A.K. als een commissie van bijstand. De 
voorzitter kan als adviseur van de A.K. de vergaderingen gevraagd of ongevraagd bijwonen. 
Dit is natuurlijk met name in geval er zaken van het jeugdwerk aan de orde komen. 
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 18 november 2020 is besloten wel een 
platform van de jeugdouderlingen te vormen, waarbij de Algemene Kerkenraad een externe 
voorzitter benoemt, die dan tevens adviseur is van de A.K. en van het jeugdwerk. Deze 
persoon is dan geen ambtsdrager/ouderling in de A.K., zodat betrokkene zich volledig kan 
richten op het jeugdwerk en geen bemoeienis heeft met al het overige werk van de A.K. en 
de vergaderingen van de A.K. wel naar behoefte kan bijwonen om de belangen van het 
jeugdwerk te behartigen. (Het betreft hier eenzelfde structuur als voor het C.E.B.). De 
functie van jeugdwerkadviseur van de A.K. vereist wel kennis van en ervaring met het 
jeugdwerk om de functie goed te kunnen uitoefenen. De taken van de jeugdwerkadviseur, 
zoals bovenstaand vermeld, kunnen worden gehandhaafd.  
Verder is het van belang om het platform van het jeugdwerk ondersteuning te bieden met 
een poel van deskundigen op het gebied van jeugdwerkwerk en jeugdpastoraat, 
bijvoorbeeld professionals vanuit hervormd Ede, HGJB, CHE, gemeenteleden met expertise 
samenbrengen in een Jeugdwerk Advies Team, niet-zijnde het platform van 
jeugdouderlingen.  
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Beleidsvoornemens: 
Denkend vanuit de vier V’s zijn voor de periode 2021-2025 de volgende beleidsvoornemens 
geformuleerd: 
1. Meer aandacht voor toerusting van jeugdambtsdragers/jeugdleiding, bijvoorbeeld m.b.t. 

jongerenpastoraat.  
2. Het tot stand brengen van een Platform Jeugdwerk, waarin de jeugdouderlingen van de 

wijkkerkenraden zitting hebben, onder voorzitterschap van een onafhankelijk 
gemeentelid.  

3. Opzetten van een poel van deskundigen op het gebied van jeugdwerk en jeugdpastoraat 
voor ondersteuning van het Platform Jeugdwerk, Gezamenlijke toerustingsavonden voor 
jeugdleiding Ede-breed voortzetten; Organiseren van verbindende activiteiten (bijv. 
Thema-avonden voor jongeren, volleybaltoernooi voor jeugd vanuit verschillende wijken 
en kerken). 
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende aandachtsvelden: 
- Jongeren toerusten om ook in een niet-gelovige omgeving Christen te zijn (bijv. op 
gebied van levensstijl of hoe jongeren te stimuleren om vrienden mee te nemen naar 
club/JV) 
- Jongeren een ‘thuis’/veilige omgeving bieden in de gemeente, zodat ze als groep elkaar 
kunnen vasthouden en helpen bij moeilijke omstandigheden in de maatschappij. 
-Volharden in het benaderen/uitnodigen van kinderen/jongeren voor 
jeugdwerkactiviteiten; hierbij extra aandacht voor tieners en 16+. 
- Volharding in het benaderen/vinden van voldoende, gemotiveerde mensen voor het 
jeugdwerk en de mensen die betrokken zijn ook gemotiveerd te houden. Hierbij is 
belangrijk dat het jeugdwerk in de wijken een duidelijke verbinding heeft met de 
gemeente zodat jeugdwerkers zich ook gedragen weten door de gemeente.  
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8. School en kerk 

School en kerk vervullen beide een belangrijke functie in de wijk. Beide zijn voor veel 
mensen een plek van ontmoeting, en beide hebben een belangrijke taak in het vormen van 
mensen. De school vanuit maatschappelijk oogpunt, de kerk vanuit Gods heilrijk evangelie. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland beschrijft in ordinantie 9. 7 de relatie 
tussen kerkelijke gemeente en scholen. Aan deze relatie wordt op verschillende manieren 
vorm gegeven, afhankelijk van bijv. het soort school (openbaar of christelijk onderwijs) of 
het aantal kinderen in een wijkgemeente dat in de wijk op school zit.  

Historisch en statutair is er een sterke band met de hervormde scholen in Ede. 
Gezamenlijk mogen we ons verantwoordelijk weten voor christelijk onderwijs. In een 
samenleving, waarin de Bijbelse normen en waarden steeds meer onder druk komen te 
staan, wordt deze verantwoordelijkheid steeds belangrijker. Behoud van de christelijke 
identiteit van de huidige schoolorganisatie en de bijbehorende scholen is van wezenlijk 
belang voor haar bestaansrecht. De hervormde scholenvereniging Ede is per 1 januari 2020 
gefuseerd met de Stichting Hervormde Scholen ‘De Drieslag’ te Barneveld onder de naam 
Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede en omstreken. Deze stichting en onze 
hervormde gemeente hebben samen de taak zich voor de christelijke identiteit van de 
schoolorganisatie in te zetten. De Algemene Kerkenraad heeft twee afgevaardigden van 
onze hervormde gemeente benoemd in de identiteitsraad van de stichting. Deze 
afgevaardigden zijn gerekruteerd uit de oudergeleding van onze hervormde scholen in Ede.  
Het is ook zeer gewenst, dat vanuit de Hervormde gemeente geschikte toezichthouders 
worden aangedragen op de professionele profielen voor zetels in de Raad van Toezicht. 

Beleidsvoornemens: 
1. Contacten onderhouden en opbouwen met scholen in Ede.  
2. Jaarlijkse gesprekken met het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, 

Ede en omstreken houden. 
3. Gezin – School – en Kerkdiensten blijven organiseren. Dit vergt ook afstemming tussen 

de wijkgemeenten en de verschillende Hervormde en CNS-scholen in de wijk. 
4. Geschikte toezichthouders vanuit de Hervormde gemeente aandragen op de 

professionele profielen voor zetels in de Raad van Toezicht. 
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9. Duurzaamheid: Rentmeesterschap. 

De kerkorde vraagt in Ordinantie 8.3.1 aandacht voor duurzaamheid. Deze bepaling staat in 
het hoofdstuk Diaconaat. Daarmee bevindt het zich op gelijkwaardig niveau met de zorg 
voor en het omzien naar de medemens. 

In de Bijbel worden we opgeroepen, als goede rentmeesters, zorgvuldig om te gaan met 
de door God gegeven Schepping. (Genesis 1:26 en 2:15), (Exodus 23:10-12), (Leviticus 25:3-
5), (Micha 6:8). 

Het milieu, het klimaat en de biodiversiteit worden echter ernstig bedreigd. Medio 2019 
publiceerde het VN-klimaatpanel IPCC een rapport over klimaat en opwarming van de aarde. 
Het is de zoveelste studie met slecht nieuws. Het Wereld Natuur Fonds kwam medio 2020 
met een rapport over de ernstige achteruitgang van de biodiversiteit. Onze unieke 
Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Sinds 1990 zijn populaties wilde 
dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld 
gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen 
zijn tegenwoordig zeldzaam. Dierpopulaties in open natuurgebieden, zoals heide, zijn de 
afgelopen dertig jaar sterk achteruitgegaan. In heidegebieden op hoge zandgronden met 
zeer hoge stikstofneerslag, is de omvang van dierpopulaties gekelderd: gemiddeld met bijna 
70%. Kenmerkende plant- en diersoorten in die gebieden zijn slecht bestand tegen de 
effecten van te hoge concentraties stikstof. We hebben de natuur inmiddels zo diep 
uitgehold dat ons welzijn en onze welvaart in het geding komen. Rijke, diverse natuur is 
nodig voor schoon water, bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagbestrijding. Er zijn al 
zoveel onderzoeken, rapporten en informatie beschikbaar, dat niemand zich meer kan 
verdedigen op basis van onwetendheid wat de toestand op voormelde gebieden is. Iedereen 
is in staat om – hoe gering ook – mee te helpen aan verbetering met het leefklimaat.  

 
Energie 
Aangezien onze huidige energiebronnen langzaam op raken of erg vervuilend zijn, willen we 
de overstap maken naar duurzame energie. Een investeringsprogramma hiervoor is 
verantwoord, temeer, omdat dergelijke investeringen terugverdiend worden.  
Hierbij is te denken aan het treffen van voorzieningen in kerkelijke gebouwen ter 
vermindering van het energiegebruik. Dergelijke initiatieven kunnen ook als voorbeeld 
fungeren voor gemeenteleden. In de afgelopen periode zijn diverse maatregelen genomen 
om het energiegebruik in de kerkelijke gebouwen terug te dringen door de installatie van Hr-
ketels en het toepassen van LED-verlichting. Gebouw Rehoboth is voorzien van 
zonnepanelen.  
 
Leefomgeving 
De leefomgeving is gebaat bij vermindering en hergebruik van afval. Iedereen kan mee doen 
aan afvalvermindering en afvalscheiding, niet alleen als kerkelijke organisatie, maar ook als 
gemeentelid. Ditzelfde geldt voor de zorg voor het behoud van de natuur en dierenwelzijn. 
Bij afvalvermindering moeten we ook denken aan vermindering van voedselverspilling. 
Bewustwording bij de keuze van voedselgebruik is bovendien van belang voor de gezondheid 
en het welzijn van de mens en het als goede rentmeester gebruiken van de ons gegeven 
Schepping (Rentmeesterschap). Het boven vermelde is ook van toepassing op 
bewustwording bij de keuze van reizen, vervoermiddelen, keuze van producten en 
schoonmaakmiddelen en bij keuze van onder meer duurzame banken en – verzekeringen. 
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Daarnaast zal deze thematiek ook nadrukkelijker dan voorheen aan de orde worden gesteld 
in verkondiging, vorming en toerusting.  
In september 2016 heeft de Algemene Kerkenraad een werkgroep Duurzaamheid in het 
leven geroepen, waarin vertegenwoordigers vanuit zoveel mogelijk wijkgemeenten zitting 
hebben. Deze werkgroep heeft tot taak om de hierna vermelde beleidsvoornemens uit te 
voeren of te doen uitvoeren, dan wel hiervoor aandacht te vragen. De werkgroep heeft 
inmiddels al vele initiatieven ontplooid. Deze zijn vooral gericht om bewustwording bij 
gemeenteleden te realiseren om mee te doen aan verduurzaming van de samenleving.  

Beleidsvoornemens: 
1. We omarmen duurzaamheid als belangrijk voor beleid en handelen. 
2. Met bovenbedoelde visie op duurzaamheid spreken we ook de gemeenteleden aan. 
3. We doen een beroep op: 

a. de gemeenteleden het milieu te beschermen, de belangen van de natuur en het 
dierenwelzijn te behartigen en verspilling van grondstoffen en voedsel tegen te gaan en 
sociale gerechtigheid te bevorderen. 
b. wijkpredikanten en – kerkenraden om dit mede te stimuleren en uit te dragen.  
c. het College van Kerkrentmeesters om daar waar mogelijk duurzaamheid ook door te 
voeren in zijn (lange termijn) beleid. 

4. We zetten het beleid tot duurzaamheidmaatregelen voort: 
a. tot vermindering van energieverbruik en – waar mogelijk – overstap naar duurzame 

energie voor pastorieën en kerkelijke gebouwen; 
b. om te voldoen aan uitgangspunten van duurzaamheid bij investeringen en bij inkoop 

van producten.  
c. handelen overeenkomstig vastgesteld onderhoudsplan (MJOP) 
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10. Predikanten en kerkelijk werkers: samenwerking en taken  

Collegiale samenwerking tussen predikanten 
Teamvorming van predikanten en kerkelijk werkers staat al enige jaren op de agenda van de 
landelijke kerk en plaatselijke gemeenten. Deels is deze aandacht te verklaren vanuit 
financiële overwegingen, deels vanuit overtuiging (samenwerken heeft een meerwaarde).  
Er zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk. 
In de wijkgemeenten werken de predikanten nauw samen met de kerkelijk werkers en 
voeren overleg met elkaar over de taken en het werk.  
Op de vergaderingen van de werkgemeenschap ontmoeten alle predikanten en kerkelijk 
werkers uit de regio elkaar voor studie en collegiale ontmoeting.  
In het ministerie van predikanten ontmoeten de wijkpredikanten elkaar. Het is een plek waar 
ze als collega’s met elkaar meeleven, elkaar bijstaan en het geloofsgesprek voeren.  
 De status van het ministerie en de verhouding AK/ministerie zijn niet geformaliseerd. 

Taakbelasting predikanten 
Hoewel taakbelastingbeleid klinkt als een vrij ambtelijk begrip, vraagt het thema voor 
predikanten zeker aandacht.  

 
Dit betekent, dat de kerk het haar predikanten naar menselijke maatstaven mogelijk moet 
maken om het werk gezond en in evenwicht te verrichten. Dit heeft structurele aspecten 
maar ook Human resource aspecten. Een structureel aspect is de berekening van de 
formatie van pastorale ondersteuning van predikanten in wijkgemeenten. Uitgezonderd de 
Sionkerkgemeente hebben alle wijkgemeenten inmiddels pastorale ondersteuning van 
kerkelijk werkers op parttimebasis in verband met de grootte van de wijkgemeente. De 
Sionkerkgemeente heeft pastorale ondersteuning door een emerituspredikant op vrijwillige 
basis.  

Toedelingmodel 
 Bij A.K.-besluit van 24 mei 2017 is een toedeling van predikantsequivalenten per 

wijkgemeente vastgesteld. Op basis van ontwikkelingen wordt deze toedeling bijgesteld. 
Hierbij moet met name gedacht worden aan de wijziging van het aantal gemeenteleden van 
de wijkgemeente. 

Formatie van predikant en kerkelijk werker 
De formatie van een wijkgemeente kan groter worden dan 1,0 fte predikantsequivalent. 

Dit wordt doorgaans ingevuld met een parttime kerkelijk werker die nauw samenwerkt met 
de betreffende wijkpredikant. Tijdsbesteding in pastoraat is gebaseerd op het aantal leden in 
de wijkgemeente, inclusief ongedoopte gemeenteleden en geregistreerde vrienden. In dit 
beleidsplan is Verbinden een kernwoord. Dit betekent ook verbinden tussen wijkgemeenten. 
Vanuit het oogpunt van solidariteit wordt daarom binnen onze centrale gemeente niet 
uitgegaan van bijdragen uit een wijkkas van een wijkgemeente om de formatie te 
bekostigen. Hervormd Ede regelt de inzet van betaalde krachten centraal en met in acht 
nemen van daarvoor bestemde procedures. Iedere wijkgemeente is vrij bij vacatures de 
inzet te bepalen binnen de grenzen van het bedrag dat op grond van de omvang van de 
wijkgemeente beschikbaar is. Uitgangspunt is 1 predikant per wijkgemeente. Men kan 
kiezen voor een (deeltijd)predikant aangevuld met kerkelijk werker. Hiermee wordt recht 
gedaan aan de autonomie voor de wijkgemeente in de nieuwe kerkorde. Laat een 
wijkkerkenraad zelf beslissen of men wil werken met een deeltijdpredikant of met een 



Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2021-2025  28 
 

voltijd predikant, aangevuld met een kerkelijk werker. Daarbij dienen de financiële grenzen, 
die centraal in de Algemene Kerkenraad worden vastgesteld, in acht te worden genomen. 
Dit sluit aan bij het in hoofdstuk vier geformuleerde uitgangspunt dat wijkkerkenraden zelf 
prioriteiten kunnen stellen ten aanzien van de taken van de predikant bij wezenlijke 
elementen als gemeenteopbouw, zondagse eredienst en crisispastoraat. In de toekomst 
moet er rekening mee gehouden worden, dat er parttime predikanten in onze gemeente 
beroepen zouden kunnen worden. De komende beleidsperiode wordt dat echter nog niet 
voorzien. 

Jaargesprekken 
Wat het Human resource aspect betreft, is het belangrijk dat wijkkerkenraden aandacht 

hebben voor de taakbelasting van hun wijkpredikant en eventuele kerkelijk werker(s). Zij 
houden daarom o.a. jaargesprekken met de predikant over taakinvulling, –belasting en inzet 
van gemeenteleden in het pastoraat. Het houden van jaargesprekken vloeit als een 
verplichting voort uit de kerkorde. 

Beleidsvoornemens: 
1. Bij aanstelling van een kerkelijk werker moet er helderheid zijn over de taakverdeling 

tussen predikant en kerkelijk werker. 
2. Wijkgemeenten zelf laten beslissen over invulling van de berekende formatie per 

wijkgemeente met als uitgangspunt één predikant per wijkgemeente. Hiervan kan 
worden afgeweken, indien daartoe gegronde redenen zijn. Hierbij geldt de 
randvoorwaarde, dat de woonlasten van één fulltime predikant niet worden 
overschreden. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2021-2025  29 
 

11. Roulatieschema 

Het roulatieschema in hervormd Ede, waarin de wijkpredikanten naast de diensten in de 
eigen wijkgemeente geregeld voorgaan in de andere wijkgemeenten, stond om verschillende 
redenen onder druk. Sommige wijkkerkenraden hadden bijvoorbeeld al nadrukkelijk de 
wens te kennen gegeven de eigen wijkpredikant vaker te laten voorgaan in de eigen 
wijkgemeente. Een andere reden is dat er verschillen zijn in liturgie en een tweetal 
wijkgemeenten kent sinds een aantal jaar vrouwelijke ambtsdragers. Maar ook praktisch is 
het centraal samenstellen van een dergelijk rooster niet eenvoudig. Ter uitvoering van het 
beleidsplan 2016 – 2020 is een Commissie Centraal – Decentraal ingesteld. Op basis van het 
advies van deze commissie heeft de Algemene Kerkenraad besloten het aantal verplichte 
preekbeurten in andere wijkgemeenten dan de eigen wijkgemeente terug te brengen van 4 
naar 2. Als het voorgaan van een wijkpredikant in een wijkgemeente problemen oplevert 
gaan beiden met elkaar in gesprek met de intentie om zo er samen uit te komen.  
 

Anderzijds heeft het roulatieschema een praktisch nut (ontlasting van de werkdruk van de 
predikant), een opbouwende functie (predikanten leggen eigen accenten) en een 
symbolische functie (zichtbaar teken van de eenheid van de hervormde gemeente). 

Voor de verbinding tussen de wijkgemeenten is het roulatiesysteem belangrijk. Daar komt 
bij dat veel gemeenteleden het verrijkend vinden om andere accenten te horen. Echter 
alleen het roulatieschema handhaven is niet genoeg voor verbindingen tussen wijken. Dit 
dient ook op andere manieren gestalte te krijgen.  
 

Beleidsvoornemen: 
Het huidige roulatieschema handhaven.  
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12. Vermogensrechtelijke aangelegenheden  

12.1 Vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen 
 
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene Kerkenraad. 
Voor zover niet van diaconale aard, vertrouwt de Algemene Kerkenraad de verzorging van 
de vermogensrechtelijke aangelegenheden toe aan het College van Kerkrentmeesters (CvK). 
De taak van het CvK wordt in de PKN-kerkorde omschreven in Ordinantie 11, artikel 2, lid 7. 
Hier wordt de taak samengevat tot vier rubrieken, waaraan hieronder een paragraaf wordt 
gewijd: 

- Centraal-decentraal; 
- Gebouwen; 
- Financiën; 
- Communicatie. 

 
12.2 Vermogensrechtelijke aangelegenheden – Centraal-decentraal 
 
In overeenstemming met Ordinantie 11.4.3 van de Kerkorde kent de Plaatselijke Regeling de 
bepaling 4.1.6, dat het CvK de volgende taken aan de wijkraden van kerkrentmeesters heeft 
toevertrouwd:  
- het beheer van de wijkkas; 
- het onderhoud en beheer van roerende zaken van de kerkelijke gebouwen, behorend bij 

de wijkgemeente; 
- het beheer en klein onderhoud van de onroerende zaken, in gebruik bij de 

wijkgemeente.  
 

De bestemming van legaten en erfenissen wordt door het CvK als volgt gerealiseerd: 
o Erfenissen en legaten met tenaamstelling op een wijk van de Hervormde 

Gemeente worden in de administratie voor die wijk geoormerkt.  
o Als erfenissen en legaten een doelomschrijving hebben meegekregen wordt die doel- 

omschrijving in de administratie bij de erfenis of het legaat genoteerd als bestemming.  
o Door de Hervormde Gemeente ontvangen erfenissen of legaten zonder nadere  

tenaamstelling en/of doelomschrijving worden toegevoegd aan de  
Bestemmingsreserve Onderhoud. 

 
De omgang met al langere tijd ingeboekte maar niet gebruikte erfenissen en legaten vraagt 
om nadere beleidsvorming. Het CvK heeft daarvoor een concept notitie opgesteld ter 
discussie in en beoordeling door de Algemene Kerkenraad. 
 
Het beheer en de allocatie van de erfstellingen dient nader vastgesteld te worden, te meer 
daar nu in de landelijke organisatie van de PKN het gebruik van onbenutte plaatselijke 
middelen voor centrale doelen nader bezien wordt. 
 
Tot het uiteindelijk uit te brengen advies behoort ook een bezinning op te financieren zaken 
die volstrekte solidariteit tussen de zes wijkgemeenten vooronderstellen en zaken waarbij 
de eigenheid van de wijken tot hun recht mogen komen. Daartoe behoort ook de vraag met 
welk toedelingmodel van centrale middelen die eigenheid van de wijken wordt gediend met 
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behoud van motivatie om ruimhartig bij te dragen aan de centraal aangestuurde 
geldwerving, zoals de Actie Kerkbalans.  
 
In overleg met de Werkgroep Duurzaamheid van onze gemeente is besloten om - waar 
mogelijk - zo duurzaam mogelijk te werken.  
Dat voornemen is zowel op gebouwen als op financiën van toepassing. 
 

Beleidsvoornemens 
 
1. Beleidsvorming met betrekking tot het beheer en de allocatie van de erfenissen en 

legaten; een nadere vaststelling en uitwerking van de gekozen mogelijkheden. 
Het CvK heeft hierover een eerste conceptnotitie opgesteld; ze zal deze notitie medio 
2021 ter bespreking voorleggen aan de Algemene Kerkenraad. Daarna kan de 
beleidsnotitie in 2022 e.v. afhankelijk van ontwikkelingen verder worden uitgewerkt. 

2. Periodiek overleg tussen het CvK en de Werkgroep Duurzaamheid om - waar mogelijk - 
zo duurzaam mogelijk te werken. 

 
 

12.3 Vermogensrechtelijke aangelegenheden – Gebouwen 
 
Pastorieën 
In 2013 heeft het CvK het pastoriebeleid van 2006 geëvalueerd en herzien. Het door de 
Algemene Kerkenraad bekrachtigde beleid is nu: 

- Predikanten krijgen niet langer de keuze voorgelegd of ze in de pastorie willen wonen of 
een eigen woning willen bewonen. De Hervormde gemeente Ede houdt de procedures 
aan zoals beschreven in de PKN-regelingen. 

- Voor alle onkostenvergoedingen zal het vergoedingensysteem uit de PKN-regelingen 
ongewijzigd worden gevolgd. 

- Vrijkomende pastorieën met een WOZ-waarde van meer dan € 350.000 worden niet 
langer per definitie verkocht, maar per geval wordt bekeken of een pastorie 
aangehouden moet worden. 
 

De destijds afgesproken maximale aankoopbedragen voor pastorieën zijn in de praktijk door 
de voortdurend stijgende huizenprijzen niet houdbaar gebleken. Dit onderwerp dient 
opnieuw aan de orde te komen. 
 
Kerkgebouwen 
Vier van de zes wijkgemeenten hebben een eigen goed onderhouden kerkgebouw.  

De onderhoudstoestand van De Ark is niet conform de normen. In combinatie met de 
uitbouw van De Ark voor de jeugd is per 2020-2021 een uitgebreide renovatie van de 
buitenzijde van De Ark (fase 1) aangevangen; de renovatie van de binnenzijde van de Ark 
(fase 2) komt later aan de beurt in verband met krapte in het onderhoudsbudget.  

De Bethelkerk behoeft aandacht met betrekking tot duurzaamheid (isolatie), een gedeeltelijk 
gedateerd interieur van de kerkzaal en de ruimte voor de jeugd. Daaraan zijn sinds de bouw, 
meer dan 50 jaar geleden, weinig middelen meer besteed. Met de aanpassing van de ruimte 
voor de jeugd is in april 2021 begonnen. 
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Met de wijkgemeente Kleopas is het CvK gesprekken aangegaan over de gewenste ruimte 
voorzieningen voor deze gemeente. Vooralsnog is een tijdelijke oplossing voor deze ruimte 
voorzieningen gevonden in de huur van extra ruimte extern. In samenspraak met de 
wijkgemeente wordt een definitieve oplossing van de huisvestingsproblematiek gezocht.  

 

Energieverbruik gebouwen 
Op het gebied van energiebesparing heeft de Hervormde gemeente een grote slag gemaakt. 
Dit is bereikt door deskundig inmeten van alle gebouwen, bouwkundige aanpassingen, het 
aanpassen van stookgedrag en inkoop van (groene) energie. Hiermede is een belangrijk 
duurzaamheidsdoel gerealiseerd en wordt een besparing bereikt. We streven naar een 
verdere verbetering. 
De voorzitter van de Technische Commissie heeft ter oriëntatie de ‘Groene kerkendag’ 
bijgewoond.  
 
Duurzaamheid gebouwen 
Bij het kiezen uit alternatieve ontwerpen, constructies en installaties wegen aspecten van 
duurzaamheid zwaar, wel beseffend dat dit doorgaans kostenconsequenties heeft. De 
pastorieën zijn inmiddels duurzaam in goede staat van onderhoud gebracht. Tussentijdse 
grote veranderingen aan de pastorieën, met name bij wisseling van predikant, worden 
daarmee zo veel mogelijk vermeden. Er ligt een plan om de pastorieën van zonnepanelen te 
voorzien. Dit plan zal eind 2021 aan de orde komen om gerealiseerd te worden.  
Er wordt voor gewaakt om budgetten voor nieuwbouw, aanpassing en onderhoud van 
gebouwen zo dwingend (krap) te maken dat de verleiding kan ontstaan om met de norm van 
duurzaamheid de hand te lichten.  
 

Beleidsvoornemens 
 
1. Afstemming en onderzoek in 2021 tussen het CvK en de wijkgemeente Kleopas ten 

behoeve van het voornemen tot structurele oplossing van de benodigde ruimte 
voorzieningen. 

2. De destijds afgesproken maximale aankoopbedragen voor pastorieën zijn in de praktijk  
niet houdbaar gebleken. Begin 2022 dient het CvK een voorstel ‘Aankoopprocedure 
Pastorieën’ in ten behoeve van de bespreking en besluitvorming in de Algemene 
Kerkenraad.  



Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2021-2025  33 
 

12.4 Vermogensrechtelijke aangelegenheden - Financiën 
 
Na het eerder terugbrengen van het aantal wijkgemeenten van acht naar zes, was de meer-
jarenprognose geruststellend voor het evenwicht tussen de lasten en baten in de 
beleidsperiode 2016-2020. De wijkgemeenten hebben toentertijd gezamenlijk de vaste norm 
van één predikant per wijkgemeente vastgesteld en vastgelegd.  
De Algemene Kerkenraad rekent met vertrouwen tenminste op handhaving van het huidige 
aantal wijken, preekplaatsen, predikanten en kerkelijk werkers. De marge tussen baten en 
lasten is echter inmiddels minder ruim geworden dan ze was na het terugbrengen van het 
aantal wijkgemeenten.  
Het CvK hanteert zoals voorgeschreven voor de beheersing van baten en lasten daarom de 
jaarbegroting, de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Voor de beheersing van 
voldoende liquiditeit hanteert het CvK daarnaast inmiddels een liquiditeitenplanning voor 
het lopende en komende jaar, die iedere 3 maanden wordt bijgewerkt. 
 
Kerkelijk Bureau 
Het kerkelijk bureau, gevestigd in Rehoboth, heeft per 1 januari 2020 een nieuw hoofd. De 
verschillende administraties intern in de gemeente en ten behoeve van de PKN functioneren 
naar behoren. Door het meer en efficiënt inzetten van vrijwilligers streeft het CvK naar 
blijvende kostenbesparing, zonder in te leveren op de kwaliteit van het werk. Na een 
efficiencyslag en het maken en invoeren van procesbeschrijvingen is nu een nieuwe fase 
aangebroken. 
Tijdens die nieuwe fase zal geanticipeerd moeten worden op de verdergaande digitalisering 
van de Actie Kerkbalans, de wijze van collecteren en de overige manieren van inzameling van 
gelden.  

Stimulering van samenwerking wijkgemeenten in projecten 
De Algemene Kerkenraad stelt zich tot doel – bij voldoende inkomsten – om jaarlijks een 
percentage van de inkomsten te besteden aan een of meer aan te geven projecten waarin 
wijkgemeenten samenwerken. Dit doel zal na vier jaar worden geëvalueerd.  
 
Evalueren en Intensiveren van geldwerving 
Het CvK zal de wijze evalueren waarop in de achterliggende jaren geldwerving plaatsvond en 
spant zich er voor in om meer geld te werven en fondsen of reserves te kunnen vormen voor 
het financieren van nieuwe initiatieven. Het moderamen zal een werkgroep instellen die met 
het oog op de voorbereiding van de Actie Kerkbalans 2022 zo mogelijk eind september 2021 
een evaluatie en een advies over intensivering van de geldwerving uitbrengt. Deze 
werkgroep zal optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring op dit terrein binnen de 
PKN, bij andere kerkgenootschappen, bij banken en bij andere bronnen van kennis en 
ervaring met betrekking tot geldwerving. 
 
Beleidsvoornemens 
 
1. Bij voldoende inkomsten jaarlijks een percentage van de middelen beschikbaar stellen 

voor door de Algemene Kerkenraad te stellen prioriteiten. 
2. Instellen van werkgroep voor evaluatie en advies intensivering van geldwerving.  

Een advies wordt zo mogelijk eind september 2021, doch uiterlijk medio 2022 verwacht. 
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12.5 Vermogensrechtelijke aangelegenheden – Communicatie 

 
Handboek voor de Kerkrentmeester 
Wij zijn als PKN-gemeente gebonden aan de Kerkorde en we hebben als wijkgemeenten van 
de Hervormde Gemeente Ede een Plaatselijke Regeling vastgesteld.  
Daarnaast zijn er voorschriften, procedures, geformaliseerde contracten etc., waar we ons 
aan te houden hebben. 
Om e.e.a. ordelijk te laten verlopen is het Handboek voor de Kerkrentmeester opgesteld. 
Dit handboek is digitaal beschikbaar en wordt door het Kerkelijk Bureau onder auspiciën van 
het CvK actueel gehouden. Momenteel is versie 2.0 beschikbaar en verspreid in de 
gemeente. 
Wij zijn voornemens updates van het handboek ter beschikking te stellen aan de leden van 
de Algemene Kerkenraad, de scriba’s van de wijkkerkenraden, de kerkrentmeesters van de 
wijken en aan allen die baat hebben bij de kennis en ervaring die in het handboek is 
vastgelegd. 
 
 
Communicatieproject 
Bij de ingebruikname van de Edese Kerkbode nieuwe stijl is destijds een enquête uitgevoerd 
onder de abonnees. Daarbij bleek dat de jongere generaties de kerkbode nauwelijks lazen en 
dat er behoefte was aan andere media om deze groep te kunnen bereiken. 
Een groep gemeenteleden liet zich recent informeren over de app Donkey Mobile en gaf 
vervolgens feedback over de bevindingen. Daarbij werd duidelijk dat het onderwerp 
“communicatie binnen de gemeente” serieuze aandacht verdient. Nu, tijdens de 
coronacrisis, ervaren we als gemeente opnieuw hoe belangrijk een goede communicatie 
voor ons allemaal is en hoe digitale mogelijkheden een grote bijdrage kunnen leveren. 
 
De Algemene Kerkenraad was/is voornemens om een onderzoek te doen naar de 
verschillende communicatievormen en naar de meest geschikte manier om samen te 
communiceren. De gewenste communicatiemogelijkheden binnen de wijkgemeenten zijn 
daarbij leidend. Al met al aanleiding om het CvK te vragen de beschikbare krachten in de 
gemeente te bundelen en dit vraagstuk projectgewijs op te pakken. 
 
 
Beleidsvoornemens  
 
1. Het Handboek voor de Kerkrentmeester jaarlijks actueel houden en naar behoefte 

beschikbaar stellen binnen de gemeente. 
2. Instellen van een projectgroep voor onderzoek en realisatie van een betere communicatie 

in de gemeente, met nadruk op de behoeften van de wijkgemeenten.  
Het adviesrapport van de communicatieprojectgroep zal in de loop van 2021 ter 
bespreking worden aangeboden aan de Algemene Kerkenraad en aan de 
Wijkkerkenraden. 
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13. Communicatie 

In de samenleving wordt de communicatie vaak aangewezen als de factor die bepalend is 
voor arbeidsvreugde en resultaten. In de kerk komt daar een element bij, omdat het woord 
‘communicatie’ opgesloten ligt in het woord ‘gemeente’ (communio in het Latijn, koinoonia 
in het Grieks, gemeenschap van gelovigen). Gemeente zijn veronderstelt verbinding. 
Om de communicatie, als middel om het gemeente-zijn te bevorderen, vragen we in de 
komende planperiode aandacht voor:  
- De communicatie tussen (wijk-)kerkenraden, colleges en commissies en met de 

gemeenteleden. (Hiervoor is wellicht inschakeling van deskundigheid vereist.) Hierbij is 
het gewenst om inzicht te verkrijgen in reeds bestaande communicatiemiddelen binnen 
onze wijkgemeenten, waar het gebruik van digitale nieuwsbrieven al bestaande praktijk 
is. 

- Inventarisatie van communicatiemiddelen per wijkgemeente met het oog op het leren 
van elkaar. 

- Het instellen van een projectgroep door het C.v.K. met de opdracht om een app te 
ontwikkelen, die in alle wijkgemeenten te gebruiken is. Een snelle informatie-uitwisseling 
tussen scriba’s en voorzitters van kerkenraden wordt steeds meer gewenst. Met name is 
dit manifest om elkaar op de hoogte te stellen van actuele zaken. Een app kan hiervoor 
de oplossing zijn. 

- Speciale aandacht voor digitale communicatie met de jongeren van de gemeente. 
- Binnen de wijkkerkenraden ontstaat de behoefte aan een centraal digitaal 

documentenbeheer dat geraadpleegd kan worden. 
- De toekomst van kerktelefoon/ kerktelevisie / internet en het daarbij behorende 

privacybeleid. In verschillende wijkgemeenten is hier al beleid over geformuleerd (o.a. 
Arkgemeente en Kleopasgemeente) en ook de PKN heeft materiaal voorhanden (bijv. 
over auteursrechten) wat gebruikt kan worden door andere wijken en voor centraal 
beleid. Een belangrijk aandachtspunten hierbij zijn de privacy van gemeenteleden en 
uniformeren van beleid over de verschillende wijken. Dit vereist ook een overzicht van 
bestaand beleid in verschillende wijken. In dit kader moet ook gewezen worden op de 
inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) per 25 
mei 2019. De AVG vereist de komende periode nadere bestudering op de huidige gang 
van zaken bij diverse onderwerpen.  

- Communicatie vanuit de kerk met de omgeving, burgerlijke gemeente (o.a. over de 
WMO) en lokale omroep.  

- Het gaande houden van het gesprek met het Protestants beraad en het Contact Orgaan 
Gereformeerde Gezindte (COGG), met het oog op intensivering, omdat we elkaar meer 
en meer nodig zullen hebben op sociaal en economisch vlak en we van elkaars 
ervaringen kunnen leren. Vanuit het Protestants Beraad is het initiatief ontstaan om 
nieuw ingekomen bewoners in de kern Ede te benaderen met een gezamenlijke folder 
met informatie over de verschillende PKN-kerkgenootschappen in de kern Ede. 
 
Kerkbode 

- Per 1 januari 2016 is een nieuwe papieren versie van de kerkbode verschenen. In het 

vorige beleidsplan was het voornemen opgenomen om ook na te gaan wat de 

mogelijkheden zijn van een digitale versie van de kerkbode. Hierbij geldt echter, dat er 

waarborgen zijn voor de bescherming van de privacy om niet in strijd met de AVG te 
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handelen. De kerkbode bevat diverse persoonsgegevens, die in de berichtgeving 

functioneel zijn. In verband hiermee wordt afgezien van een digitale versie van de 

kerkbode. Op dit punt moet een andere vorm van communicatie worden gevonden. 

 Beleidsvoornemens: 
1. Planmatigheid en samenhang optimaliseren tussen wijkcommunicatie en centrale 

communicatie. 
2. De communicatie met gemeenteleden optimaliseren met inachtneming van de A.V.G.. 
3. Inventarisatie van communicatiemiddelen per wijkgemeente met het oog op het leren 

van elkaar. 
4. Inventarisatie, uniformeren en verder gestalte geven van het privacybeleid. 
5. Het selecteren van een geschikt digitaal programma om aan te schaffen voor het beheer 

van documenten t.b.v. diverse gremia binnen onze kerkelijke organisatie, zoals de AK, 
het CvK, de Diaconie, de wijkkerkenraden, het CEB, de Zendingscommissie, enz. (eind 
2021) 

6. Voor het benaderen van nieuw ingekomenen in onze gemeente Ede, die kerkelijk 

geadministreerd zijn, ontwikkelen we een folder met alle Edese PKN-

kerkgenootschappen met een korte beschrijving, waarmee welkomstbezoekers op pad 

kunnen en de nieuwe mensen zich kunnen oriënteren met de uitnodiging voor 

aansluiting bij een kerkelijke gemeente. (begin 2021) 

7. Het aanbieden van enkele groeps-apps t.b.v. van bijvoorbeeld de scriba’s of de 

voorzitters van de kerkenraden om elkaar snel te kunnen bereiken voor vragen of tips 

om elkaars werk onderling te steunen. 
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14. Vrijwilligersbeleid 

De gemeente drijft grotendeels op vrijwilligers.  
Een belangrijk thema binnen vrijwilligerswerk is dat mensen, makkelijker dan binnen een 

arbeidsverhouding, hun taak kunnen opgeven. Door teleurstelling, ervaren werkdruk, 
onenigheid over inhoud of proces, gebrek aan erkenning, gebrek aan capaciteiten of 
onzekerheid daarover. Daar komt bij dat vrijwilligers vaker voorkeur hebben voor 
projectmatige taken met een korte tijdspanne dan voor een taak voor jaren. Dit terwijl veel 
taken in de kerk (diaconaat, pastoraat, jeugdwerk) gebaat zijn bij langdurige relaties. Dit 
spanningsveld vraagt om bezinning en een nog scherper oog voor inzet en begeleiding van 
vrijwilligers.  

Veel vrijwilligers vragen ook om professionele ondersteuning bij hun taak (zie o.a. 
Jeugdwerk). Een mogelijkheid hiervoor is het inzetten van gemeenteleden die zich vanuit 
hun dagelijks werk professioneel met dergelijke thematiek bezighouden (o.a. in 
jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, pastoraat, educatie, e.d.). Zij zouden 
toerustingteams kunnen vormen die Ede-breed aanspreekbaar zijn.  
De Algemene Kerkenraad doet daarom vooral handreikingen en suggesties.  

Beleidsvoornemens: 
1. Bezinning op spanningsveld tussen projectmatig werken en langdurige taken in de 

gemeente. 
2. Inzetten van professionals in de gemeente in begeleiding en toerusting van vrijwilligers. 
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15. Vertrouwd en veilig 

De hervormde gemeente zet zich in voor een omgeving waar in onderling vertrouwen 
geloofd, gevierd, gebeden, en gedeeld kan worden, zodat we een gemeente zijn waarin 
mensen kunnen wonen en thuiskomen. 

Veiligheid en vertrouwdheid staan in directe relatie tot het verkondigen en getuigen van 
het evangelie. De christelijke gemeente neemt veiligheid serieus en is transparant ten 
aanzien van haar normen en waarden. Zij werkt aan heldere 
verantwoordelijkheidsstructuren en aan randvoorwaarden voor veilige ontmoetingen met 
mensen in het algemeen en kinderen en jongeren in het bijzonder. Zorg voor kwetsbare 
personen vraagt om concreet handelen en concrete afspraken.  

De Algemene Kerkenraad wil stimuleren dat rond het thema ‘veiligheid’ informatie, 
kennis en materiaal centraal en tussen wijkgemeenten gedeeld en gebundeld wordt, zodat 
onze gemeente goed doordacht beleid kan voeren op het gebied van bewustwording, 
preventie, aandacht voor slachtoffers en beschuldigden, en heldere en laagdrempelige 
meldingsmogelijkheden. De AK ziet hierin voor zichzelf een proactieve taak weggelegd als 
het gaat om het verzamelen en verspreiden van materiaal, het delen van inzichten en het 
stimuleren van wijkgemeenten om het thema veiligheid op te pakken en te blijven bouwen 
aan een open, vertrouwde en veilige omgeving. 
In 2016 heeft de A.K. vervolgens een werkgroep bijeen geroepen, waarin leden vanuit vier 
wijkgemeenten zitting namen. Ook de jeugdouderling voor centraal Ede nam deel aan deze 
werkgroep ‘Vertrouwd en Veilig’. De werkgroep is bezig geweest met het fasegewijs 
ontwikkelen van beleid rond veiligheid en vertrouwdheid in de gemeente, waarbij de 
aandacht vooral is gericht op de thema’s bewustwording, preventie en melding. Het 
eindproduct van de werkgroep is een website, waarop informatie voor gemeenteleden te 
vinden is met diverse verwijzingen naar externe websites en organisaties. Naast de 
instemming van de A.K. hiertoe, nam de A.K. ook het advies over om per wijkgemeente één 
of twee vertrouwenspersonen aan te stellen, alsmede om de Verklaring omtrent Gedrag 
verplicht te stellen in het jeugdwerk en in andere pastorale situaties. De 
verantwoordelijkheid voor veilig kerkenwerk/jeugdwerk en het aanstellen van 
vertrouwenspersonen, alsmede het aanvragen van V.O.G. ’s is overgedragen aan de 
wijkkerkenraden. Alle wijkgemeenten hebben inmiddels vertrouwenspersonen en worden of 
zijn de beoogde V.O.G.’s aangevraagd. De vertrouwenspersonen zijn het eerste 
aanspreekpunt bij klachten of meldingen, maar zijn ook verantwoordelijk voor preventie op 
dit gebied. Zij vormen Ede-breed een team, overleggen met elkaar, consulteren elkaar en 
hebben intervisiemomenten. 

Beleidsvoornemen 
Het beleidspunt ‘vertrouwd en veilig’ evalueren en waar nodig het beleid verfijnen. 
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Uitvoeringsschema van het beleidsplan 2021 – 2025 van de Hervormde 
Gemeente Ede 

Betekenissen van de aanduidingen : 
De letter ‘v’ betekent voorstel; de letter ‘r’ betekent rapportage; de letter ‘o’ betekent overleg; de 
letter ‘a’ betekent actie. 
De kerkelijke organen, die geacht worden het initiatief te nemen worden eveneens met letters 
aangeduid als volgt: ‘A’ is A.K.; ‘C’ is C.v.K.; ‘D’ is Diaconie; ‘W’ is wijkkerkenraad; ‘M’ is C.E.B.; ‘Z’ is 
Zendingscommissie; ‘J’ is jeugdwerk; ‘R’ is de Werkgroep Duurzaamheid; ‘P’ zijn de predikanten. 
De kolommen met de jaartallen zijn opgedeeld in 1 = 1e halfjaar; 2 = 2e halfjaar. 
De letter ‘ X’ duidt de periode aan, waarin de uitvoering plaats vindt. Soms betekent dit een 
permanent aandachtspunt. 

 

 Beleidsvoornemens   2021 2022 2023 2024 

    1 2 1 2 1 2 1 2 

 1. Visie op gemeente           
1 Het bevorderen van het inhoudelijk gesprek tussen wijkgemeenten 

onderling en binnen de Algemene Kerkenraad aan de hand van 
beleidsplannen van de onderscheiden wijkkerkenraden.  

o A x  x  x  x  

2 Het is belangrijk aandacht te besteden aan de juiste beeldvorming 
over andere wijkgemeenten. Belangrijk hierbij is begrip te kweken 
voor liturgische en andere verschillen zonder dat het in mindering 
hoeft te komen op wederzijds respect en wederzijdse erkenning. 
Het samen belijden te leven uit het verzoeningswerk van Christus 
toegepast door de Heilige Geest is hierbij bepalend. 

o  A  x  x  x  x 

3 Organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten voor ambtsdragers met 
bezinning en gesprek over een geloofsinhoudelijk, pastoraal of 
kerkelijk onderwerp. (zie ook 3.5) 

o A  x  x  x  x 

4 Bevorderen van samenwerking tussen de wijkgemeenten door 
gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen die verdieping van de 
persoonlijke vroomheid, van de kennis van de geloofsleer en het 

discipelschap bevorderen.  

o  A  x  x  x  x 

5 Bevorderen dat de hervormde gemeente vanuit haar roeping niet 
het isolement in eigen kerkelijke kring zoekt, maar breed 
participeert in het maatschappelijk leven van Ede. 

o A x x x x x x x x 

6 We zetten met de zes wijkgemeenten onze ervaringen met de 
Covid-19 - pandemie op een rij en halen hieruit onze leerpunten. 
Iedere wijkgemeente kan dan vanuit hun eigen beleving en 
omgeving activiteiten ontwikkelen om ‘herstel van het gewone 
gemeenteleven’ te bevorderen, wanneer het landelijke 
vaccinatieplan is uitgevoerd en de pandemie menselijkerwijs 
gesproken onder controle is. 

o 
r 

A 
W 

x x       

 2. Vorming en toerusting           

1 Stimuleren van leer- en toerustingdiensten. o A  x  x  x  x 

2 Het gesprek in en met (wijk)gemeenten voeren over de invulling en 
afstemming van de middag-/avonddiensten. 

o A  x       

3 Stimuleren van breed toegankelijke (wijkoverstijgende) thematische 
toerustingactiviteiten. 

a 
v 

A  x  x  x  x 

4 Stimuleren van deelname aan toerustingactiviteiten voor 
ambtsdragers en vrijwilligers. 

a W  x  x  x  x 
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5 Het organiseren van ambtsdragervergaderingen aan de hand van 
relevante thema’s met o.m. als doel dat wijkkerkenraden van elkaar 
leren. (zie ook 1.3) 

a A  x  x  x  x 

 3. Pastoraat           

1 De Algemene Kerkenraad stimuleert de wijkkerkenraden tot het 
ontwikkelen van een visie op het pastoraat (vanuit 
consistorievergaderingen). Hierbij is het houden van jaargesprekken 
met de predikant over taakinvulling, -belasting een belangrijk 
element. 

a A 
 
W 

 x  x     

2 Streven naar uitbreiding van het aantal uren voor pastorale 
ondersteuning met kerkelijk werkers. 

v C x x       

3 De verhouding in de uitgaven van pastoraat en materiële 
voorzieningen in de regel te houden op 50 – 50. 

v C x x       

 4. Diaconaat           

1 Aandacht geven aan en actief zoeken naar mensen die in het 
gedrang komen bij de terugtredende overheid en alle wijzigingen in 
de zorg (WMO, Zorgverzekeringswet, e.a.). Waar mogelijk financieel 
en met raad en daad bijstaan. 

a D x x x x x x x x 

2 Vorming en toerusting van diakenen - maar niet minder de 
gemeenteleden - op het gebied van diaconale toerusting, maar ook 
heel praktische kennis van zorg- en ondersteuningsregelingen bij de 
overheid en bij schuldhulpbegeleiding. 

a D  x  x  x  x 

3 Duurzaam beheer van gelden en landerijen waarbij naast een goede 
opbrengst ook een verantwoorde belegging naar risico en naar 
gebruik nagestreefd wordt. 

a D x x       

4 Aandacht voor voldoende liquide middelen. De vermogenspositie 
van de Diaconie laat toe om liquide middelen van de Diaconie te 
gebruiken. Er wordt jaarlijks gewerkt met een negatieve begroting 
van ca. € 40.000,-. 

a D  x  x  x  x 

 5. Missionaire roeping           
1 Het CEB werkt een operationeel werkplan verder uit voor de periode 

die dit beleidsplan beslaat.  
v M x        

2 Het uitvoeren van het werkplan volgens een activiteitenprogramma, 
zoals opgenomen in bijlage III.  

a M x x x x x x x x 

3 De Algemene Kerkenraad creëert voor de uitvoering van het 
werkplan – indien nodig – samen met het College van 
Kerkrentmeesters en de gemeente origineel en innovatief (extra) 
financiële ruimte. Een werkgroep zal dit initiëren en begeleiden. 

a A  x  x  x  x 

4 Tenminste één keer per jaar wordt het thema ‘Missionaire roeping’ 
geagendeerd voor bespreking in de Algemene Kerkenraad in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het C.E.B. over de 
uitwerking en uitvoering van het werkplan, alsmede voor bespreking 
van de voornemens van overige uitvoeringspunten van het werkplan 

o A  x  x  x  x 

 6. Zending           
1 Het uitvoeren van het beleidsplan van de Zendingscommissie 2019 – 

2023. 
a Z x x x x x x x x 

2 De wijkkerkenraden stimuleren om Zending in hun beleidsplan op te 
nemen. 

v A      x  x 

 7. Jeugdwerk           
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1 Meer aandacht voor toerusting van 
jeugdambtsdragers/jeugdleiding, bijvoorbeeld m.b.t. 
jongerenpastoraat.  

a J  x       

2 Het tot stand brengen van een Platform Jeugdwerk, waarin de 
jeugdouderlingen van de wijkkerkenraden zitting hebben, onder 
voorzitterschap van een onafhankelijk gemeentelid.  

a A  x       

3 Opzetten van een poule van deskundigen op het gebied van 
jeugdwerk en jeugdpastoraat voor ondersteuning van het Platform 
Jeugdwerk (bijv. professionals vanuit hervormd Ede; HGJB, CHE, 
PKN, gemeenteleden met expertise samenbrengen in een 
Jeugdwerk Advies Team, niet-zijnde het platform van 
jeugdouderlingen).  

a A  x x      

4 Gezamenlijke toerustingavonden voor jeugdleiding Ede-breed 
voortzetten; Organiseren van verbindende activiteiten (bijv. Thema-
avonden voor jongeren, volleybaltoernooi voor jeugd vanuit 
verschillende wijken en kerken). 
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende aandachtsvelden: 
- Jongeren toerusten om ook in een niet-gelovige omgeving Christen 
te zijn (bijv. op gebied van levensstijl of hoe jongeren te stimuleren 
om vrienden mee te nemen naar club/JV) 
- Jongeren een ‘thuis’/veilige omgeving bieden in de gemeente, 
zodat ze als groep elkaar kunnen vasthouden en helpen bij moeilijke 
omstandigheden in de maatschappij. 
-Volharden in het benaderen/uitnodigen van kinderen/jongeren 
voor jeugdwerkactiviteiten; hierbij extra aandacht voor tieners en 
16+. 
- Volharding in het benaderen/vinden van voldoende, gemotiveerde 
mensen voor het jeugdwerk en de mensen die betrokken zijn ook 
gemotiveerd te houden. Hierbij is belangrijk dat het jeugdwerk in de 
wijken een duidelijke verbinding heeft met de gemeente zodat 
jeugdwerkers zich ook gedragen weten door de gemeente.  

a J   x x x x x x 

 8. School en kerk           
1 Contacten onderhouden en opbouwen met scholen in Ede.  a W  x  x  x  x 

2 Jaarlijkse gesprekken met het bestuur van de Stichting Hervormde 
Scholen Barneveld, Ede en omstreken houden. 

o A  x  x  x  x 

3 Gezin – School – en Kerkdiensten blijven organiseren. Dit vergt ook 
afstemming tussen de wijkgemeenten en de verschillende 
Hervormde en CNS-scholen in de wijk. 

a P x  x  x  x  

 9. Duurzaamheid: Rentmeesterschap           
1 We omarmen duurzaamheid als belangrijk voor beleid en handelen. a A x x x x x x x x 

2 Met bovenbedoelde visie op duurzaamheid spreken we ook de 
gemeenteleden aan. 

a R x x x x x x x x 

3 We doen een beroep op: 
a. de gemeenteleden het milieu te beschermen, de belangen van de 
natuur en het dierenwelzijn te behartigen en verspilling van 
grondstoffen en voedsel tegen te gaan en sociale gerechtigheid te 
bevorderen. 
b. wijkpredikanten en – kerkenraden om dit mede te stimuleren en 
uit te dragen.  
c. het College van Kerkrentmeesters om daar waar mogelijk 
duurzaamheid ook door te voeren in zijn (lange termijn) beleid. 

 
a 
 
 
 
 
a 
 
a 

 
R 
 
 
 
 
R 
 
C 

x x x x x x x x 
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4 We zetten het beleid tot duurzaamheidmaatregelen voort: 
 a. tot vermindering van energieverbruik en – waar mogelijk – 
overstap naar duurzame energie voor pastorieën en kerkelijke 
gebouwen; 
 b. om te voldoen aan uitgangspunten van duurzaamheid bij 
investeringen en bij inkoop van producten.  
c. handelen overeenkomstig vastgesteld onderhoudsplan (MJOP) 

 
a 
 
 
a 
 
a 

 
C 
 
 
C 
 
C 

x x x x x x x x 

 10. Predikanten en kerkelijk werkers: samenwerken en taken           
1 Bij aanstelling van een kerkelijk werker moet er helderheid zijn over 

de taakverdeling tussen predikant en kerkelijk werker. 
v W x x x x x x x x 

2 Wijkgemeenten zelf laten beslissen over invulling van de berekende 
formatie per wijkgemeente met als uitgangspunt één predikant per 
wijkgemeente. Hiervan kan worden afgeweken, indien daartoe 
gegronde redenen zijn. Hierbij geldt de randvoorwaarde, dat de 
woonlasten van één fulltime predikant niet worden overschreden 

v W x        

 11. Roulatieschema           
 Het huidige roulatieschema handhaven.  a A x        

 12. Vermogensrechtelijke aangelegenheden           

A Centraal – Decentraal: 
1. Beleidsvorming met betrekking tot het beheer en de allocatie van 

de erfenissen en legaten; een nadere vaststelling en uitwerking 
van de gekozen mogelijkheden. 
Het CvK heeft hierover een eerste conceptnotitie opgesteld; ze 
zal deze notitie medio 2021 ter bespreking voorleggen aan de 
Algemene Kerkenraad. Daarna kan de beleidsnotitie in 2022 e.v. 
afhankelijk van ontwikkelingen verder worden uitgewerkt. 

2. Periodiek overleg tussen het CvK en de Werkgroep Duurzaamheid 
om - waar mogelijk - zo duurzaam mogelijk te werken. 

 
v 
 
 
 
 
 
 
 
o 

 
C 
 
 
 
 
 
 
 
C 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 

B Gebouwen: 
1. Afstemming en onderzoek in 2021 tussen het CvK en de 

wijkgemeente Kleopas ten behoeve van het voornemen tot 
structurele oplossing van de benodigde ruimte voorzieningen. 

2. De destijds afgesproken maximale aankoopbedragen voor 
pastorieën zijn in de praktijk  
niet houdbaar gebleken. Begin 2022 dient het CvK een voorstel 
‘Aankoopprocedure Pastorieën’ in ten behoeve van de 
bespreking en besluitvorming in de Algemene Kerkenraad. 
 

 
o 
 
 
 
v 

 
C 
 
 
 
C 

 
x  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 

     

C Financiën: 
1. Bij voldoende inkomsten jaarlijks een percentage van de middelen 

beschikbaar stellen voor door de Algemene Kerkenraad te stellen 
prioriteiten. 

2. Instellen van werkgroep voor evaluatie en advies intensivering 
van geldwerving.  

Een advies wordt zo mogelijk eind september 2021, doch uiterlijk 
medio 2022 verwacht. 

 
v 
 
 
a 
 
 
v 

 
C 
A 
 
C 
 
 
C 

 
x  
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

     

D Communicatie:  
a 
 
a 

 
C 
 
C 

 
x  
 
x 

 
 
 
 

      



Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2021-2025  43 
 

1. Het Handboek voor de Kerkrentmeester jaarlijks actueel houden 
en naar behoefte beschikbaar stellen binnen de gemeente. 

2. Instellen van een projectgroep voor onderzoek en realisatie van 
een betere communicatie in de gemeente, met nadruk op de 
behoeften van de wijkgemeenten.  

Het adviesrapport van de communicatieprojectgroep zal in de loop 
van 2021 ter bespreking worden aangeboden aan de Algemene 
Kerkenraad en aan de Wijkkerkenraden. 

 
 
v 
r 

 
 
C 
A 
W 

 
 
 
x 
 

 13. Communicatie           

1 Planmatigheid en samenhang optimaliseren tussen 
wijkcommunicatie en centrale communicatie. 

a A  x        

2 De communicatie met gemeenteleden optimaliseren met 
inachtneming van de A.V.G.. 

a A  x        

3 Inventarisatie van communicatiemiddelen per wijkgemeente met 
het oog op het leren van elkaar. 

a A x  
 

       

4 Inventarisatie, uniformeren en verder gestalte geven van het 
privacybeleid. 

a 
v 

A x  x       

5 Het zoeken naar een geschikt digitaal programma om aan te 
schaffen voor het beheer van documenten t.b.v. diverse gremia 
binnen onze kerkelijke organisatie, zoals de AK, het CvK, de 
Diaconie, de wijkkerkenraden, het CEB, de Zendingscommissie, enz.  

a 
v 

C  x  x       

6 Het aanbieden van enkele groeps-apps t.b.v. van bijvoorbeeld de 

scriba’s of de voorzitters van de kerkenraden om elkaar snel te 

kunnen bereiken voor vragen of tips om elkaars werk onderling te 

steunen. 

a C x  x        

7 Voor het benaderen van nieuw ingekomenen in onze gemeente Ede, 
die kerkelijk geadministreerd zijn, ontwikkelen we een folder met 
alle Edese PKN-kerkgenootschappen met een korte beschrijving, 
waarmee welkomstbezoekers op pad kunnen en de nieuwe mensen 
zich kunnen oriënteren met de uitnodiging voor aansluiting bij een 
kerkelijke gemeente.  

a C x  x        

 14. Vrijwilligersbeleid           

1 Bezinning op spanningsveld tussen projectmatig werken en 
langdurige taken in de gemeente. 

a W   x      

2 Inzetten van professionals in de gemeente in begeleiding en 
toerusting van vrijwilligers. 

a W   x      

 15. Vertrouwd en veilig           

 Het beleidspunt ‘vertrouwd en veilig’ evalueren en waar nodig het 
beleid verfijnen. 

r A    x     
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BIJLAGE I 

Profiel van de gemeente 

Ede is een middelgrote plaats in het westelijk deel van de Veluwe en de zuidelijke Gelderse 
Vallei. De kern heeft ca. 75.000 inwoners. Ede is een groeiende kern met een toenemend 
spectrum aan economische activiteiten. 
 
In de gemeenteraad van Ede nemen de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP 19 van 
de 39 de zetels in. In de gemeente Ede is er een keur aan christelijk onderwijs. 
 
Stond er in 1900 één kerk in Ede, de Hervormde Oude Kerk, toen de eeuw verstreken was 
waren er twintig kerken bijgebouwd; van Gereformeerd tot Apostolisch en van Rooms 
Katholiek tot Evangelisch, totaal zo’n 30 kerkgenootschappen. 

Gemeente met wijkgemeenten 
De hervormde gemeente te Ede bestaat sinds 16 juni 2014 uit 6 wijkgemeenten. Daarnaast 
heeft verzorgingstehuis Bethanië een eigen pastor die werkt onder de verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente.  
De leeftijdsopbouw van de gemeente in 2020 is als volgt 
 

 Belijdend lid Dooplid Ongedoopt Vriend/Meeger 

0-4 0 324 26  
5-9 0 410 10  
10-14 0 469 11  
15-19 10 465 13 7 

20-24 127 394 0 19 

25-29 203 326 0 44 

30-34 216 246 0 42 

35-39 259 219 0 39 

40-44 259 207 0 51 

45-49 316 237 0 61 

50-54 303 264 0 73 

55-59 303 250 0 74 

60-64 294 237 0 62 

65-69 359 219 0 69 

70-74 357 194 0 48 

75-79 279 144 0 36 

80-84 216 116 0 36 

85-89 165 51 0 16 

90-94 91 30 0 7 

95+ 20 5 0 3 

 3777 4807 60 687 
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   Totaal 9331 
 
 

 
 
Het aantal jonge gezinnen is relatief hoog. Dat is goed zichtbaar tijdens de erediensten. 
Jaarlijks worden er ongeveer 65 kinderen gedoopt. Voor de doopouders is er in enkele 
wijken een doopproject waarbij onderlinge ontmoeting en gesprek over geloofs- en 
opvoedingsvragen centraal staan. 
 
De hervormde gemeente te Ede behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en 
omvat in 2020 zo’n 8600 leden (ca. 5200 pastorale eenheden). Er zijn in de gemeente 3.780 
belijdende leden aan het einde van 2019. We zien dat de betrokkenheid groot is.. Ede is een 
groeiende woonkern door veel nieuwbouw van woningen in de uitleggebieden met de 
ontwikkeling van de wijk Kernhem, het voormalige Enkaterrein en de voormalige 
kazerneterreinen. Desondanks zien we een afname van het aantal gemeenteleden. 
 
Juist de jongere generatie kenmerkt zich door openheid voor geloof en ja, ook voor de kerk. 
Daar liggen kansen: laten we ons realiseren dat we buitengewoon bevoorrecht zijn in Ede 
vergeleken met het landelijke beeld in de PKN. Ede beschikt – demografisch gezien – over 
groeipotentie en het elan van jonge mensen! 

Groei 
Sociologisch en kerkelijk gezien is de samenstelling van onze gemeente heel divers. Sinds het 
toestaan van perforaties gaan wijkkerken steeds sterker het karakter krijgen van 
denominatieve gemeenten. Dat is een gegeven en de uitdaging is hoe wij als leden van die 
ene hervormde gemeente elkaar ruimte kunnen laten in de eigen wijkkerk en toch 
verbonden blijven in de Algemene Kerkenraad.  
 
In een gemeente als Ede neemt de onkerkelijkheid toe en zoekt de kerkelijke gemeente naar 
haar plaats. De gemeente maakt deel uit van de gereformeerde stroming binnen de PKN. De 
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Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijk leven. De gemeente weet zich 
gebonden aan de drie formulieren van enigheid. Binnen de Hervormde Gemeente Ede is 
sprake van pluriformiteit. Deze pluriformiteit maakt de onderlinge ontmoeting boeiend maar 
kan ook zorgen voor punten waar het kan schuren in de onderlinge verhoudingen.. In de 
Hervormde Gemeente Ede kiezen de wijkgemeenten zelf de inrichting van de eredienst. Het 
aandeel ‘bewust betrokken’ in de gemeente is relatief hoog, vooral van buiten de 
geografische wijkgemeenten (‘geperforeerden’ of meelevenden). 
 
In de gemeente Ede komen ook andere kerkelijke gemeenten samen. Tenminste 
tweejaarlijks is er op centraal niveau een gesprek met andere gemeenten die eveneens tot 
de PKN behoren, het zgn. Protestants Beraad. In ordinantie 14 van de Kerkorde van de 
Protestantse Kerk in Nederland wordt het leven en werken van de kerk in oecumenisch 
perspectief beschreven. Daarmee wordt in het algemeen bedoeld dat het leven en werken 
van de kerk in de wereld in het teken staat van de roeping tot eenheid, getuigenis en dienst. 
De hervormde gemeente heeft weinig oecumenische traditie, zij het dat zij lid is van het 
COGG (Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte) en sinds 19 mei 2009 volledig lid is van de 
Raad van Kerken te Ede. De contacten van wijkgemeenten richten zich zowel op de andere 
hervormde wijkgemeenten als op andere kerken in de wijk. 
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BIJLAGE II 
 
Hoofdlijnen van het Diaconaal Beleidsplan 2020 – 2023. 
 
In de aanloop naar dit beleidsplan hebben groepen diakenen deelthema’s voor besproken. 
Voor dit beleidsplan zijn de woorden van Mattheüs 25 als uitgangspunt genomen. 
Dit Bijbelgedeelte kent een aantal kernwoorden die wij als College van Diakenen centraal 
stellen in ons beleidsplan en als werkgebieden kunnen worden onderverdeeld.  
 
Vers 35: honger: daarbij willen wij o.a. inzetten op toerusting van diakenen en 
gemeenteleden  
Beleidsvoornemens:  

- Een training voor nieuwe diakenen aanbieden;  

- Een plan van aanpak ontwikkelen om het thema ‘Eenzaamheid’ te behandelen; 

- Een Jaarthema bedenken. 

 
Vers 35: dorst: daarbij willen wij o.a. inzetten op wereld diaconaat en interkerkelijke 
stichtingen  
Beleidsvoornemens:  
- Bekendheid en bereikbaarheid van hulpvragen versterken;  

- Bezinning op de looptijd van geldleningen. 

 
Vers 35: vreemdeling: daarbij willen wij o.a. inzetten op de vluchtelingen in Ede en breder 
Beleidsvoornemens: 
- Bekendheid geven aan de door de Diaconie te organiseren vakantieweken voor ouderen; 

- Bekendheid geven aan activiteiten ten behoeve van verstandelijk gehandicapten. 

  
Vers: 36: naakt: daarbij willen wij o.a. inzetten op armoede, schulden en noodhulp 
(wereldwijd)  
Beleidsvoornemens: 
- Kerk in de wijk zijn door ontmoeting met het houden van koffiemorgens;  

- Bekendheid vergroten aan gezamenlijk opgezette activiteiten van het Diaconaal Platform 

Ede. 

 
Vers 39: ziek: daarbij willen wij o.a. inzetten op ouderenwerk  
Beleidsvoornemen:  
- Meer bekendheid geven aan de Praktische hulpdienst en het dienstbaar zijn versterken 

in de gemeente. 

 
Vers: 39: gevangenis: daarbij willen wij o.a. inzetten op mensen ondersteunen in 
gevangenissen  
Beleidsvoornemen:  

- Kennis opdoen hoe te helpen en samen met DPE een actie uitvoeren. 
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BIJLAGE III 
 
Activiteitenprogramma van het C.E.B.  
 
Het uitvoeren van het werkplan, met daarin de volgende activiteiten: 
- In de periode 2021 – 2022 wil het CEB zich bezinnen op de demarcatiepunten van wijk- 

versus wijkoverstijgende activiteiten. 
Bijvoorbeeld bedenken, afstemmen of coördineren op centraal niveau 
Bijvoorbeeld coördinatie en uitvoering op wijkniveau 

- In de periode 2022-2025 wil het CEB: 
o Afstemming van missionair wijkbeleid in het Centraal Evangelisatie Beraad. 
o Opnemen in missionair wijkbeleid: 

o Verbinden van gemeenteleden van diverse leeftijden en doelgroepen middels 
gerichte activiteiten in samenwerking met Vorming en Toerusting en 
Jeugdwerk. 

o Toerusting van gemeenteleden. (Randvoorwaarde is externe expertise). 
o Missionair beleid ontwikkelen op het thema Kerkverlating. (Randvoorwaarde is 

externe expertise). 
- In 2021: 

Elkaar informeren bij wijkactiviteiten zodat andere wijken kunnen meegenieten. 
Ontwikkeling en afstemming missionaire activiteiten in wijken zonder hervormd 
kerkgebouw. (Onder andere afhankelijk van externe expertise). 

- Vanaf 2021 (jaarlijks) 
o Opstellen van een missionaire jaarkalender. 
o Aansluiting zoeken bij lokale (wijk)initiatieven. 
o Bedenken van en afstemming over activiteiten voor buiten- en randkerkelijken. 
o Zoeken van verbinding met andere christelijke kerken en organisaties op missionair 

vlak. 
- In 2021: 

Opstellen missionair communicatieplan. (Randvoorwaarde is communicatie expertise). 
 


