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Stad op een Berg 
 

Visie en beleid van De Arkgemeente voor de periode 2021-2025 
 
‘Een stad op een berg kan niet verborgen blijven’ (Mattheüs 5:14b) 

Tijdens bezinning op gemeente-zijn werd deze metafoor gekozen als beeld voor De Arkgemeente. 

De tekst staat in de context van zout en licht, twee eigenschappen van christenen. Met het beeld 

van ‘de stad op de berg’ spreekt de Here Jezus zijn discipelen aan om hen duidelijk te maken wat 

hun roeping in de wereld is. Een stad op een berg is van alle kanten zichtbaar. Hij kan eenvoudig 

niet verborgen blijven. Juist dit beeld van Jezus vraagt om bezinning, kritische bezinning. Zijn wij 

ons voldoende bewust van deze hoge opdracht? Het is de opdracht van de gemeente om nabij de 

mensen te zijn en zo het leven uit het evangelie zichtbaar te doen zijn: als een stad op een berg! 

De bouwers van een stad wilden dat deze gezien zou worden (bijv. vanuit de zee als ‘baken’). 

 

Enkele kenmerken voor een stad zijn  - en daarachter met trefwoorden wat dit betekent voor de 

kerkelijke gemeente: 

. woonplaats (onderhoud: infrastructuur, woningbouw etc.)  = prediking, toerusting 

. veilig (toen omringd door muren)     = pastoraat 

. toevluchtsoord (allerlei soorten mensen vinden onderdak) = jeugdwerk, diaconaat 

. aantrekkingskracht (prettig vestigingsklimaat)   = missionair 

. zichtbaar (duidelijk profiel, vgl. skyline van moderne stad) = helder beleid 

. dynamisch (een stad leeft)     = organisatie 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een Christelijke gemeente, waar iedereen welkom is en een plek heeft.  

God, Die de wereld liefheeft, staat in onze gemeente centraal. In Zijn Zoon Jezus Christus is Zijn 

liefde en genade duidelijk zichtbaar geworden. Jezus gaf Zijn leven voor ons aan het kruis. Op 

grond van deze liefde hebben wij hoop voor deze wereld en deze hoop willen we delen met 

iedereen die daarnaar uitziet. Daarom willen we als gemeente Gods grote liefde en genade steeds 

weer centraal stellen in ons vieren, in ons omzien naar elkaar en in onze betrokkenheid op de 

wereld. Vanuit deze overtuiging willen wij in de ontmoeting van God en mensen met elkaar zoeken 

naar wat God ons door zijn Woord en Geest wil leren.   

 

Beleidsplan wijkgemeente De Ark 2021-2025 

Inleidende opmerkingen: 

• In dit beleidsplan, bedoeld als leidraad onderweg, zijn de resultaten van boven genoemd 

bezinningstraject van kerkenraad en gemeente verwerkt.  

• Het beleidsplan is bewust kort gehouden. Het biedt een kader waarop wij de komende jaren 

willen inzetten: (1) de gemeenschap met God en met elkaar, (2) leven als getuigende 

gemeenschap, en (3) het in stand houden van een financieel gezonde situatie. 

• Dit beleidskader van de Arkgemeente staat niet op zichzelf. Als gemeente maken we deel 

uit van de Hervormde Gemeente Ede. In bredere kring maken we deel uit van de 

Protestantse Kerk in Nederland en weten ons daarbinnen bijzonder verbonden met de 

gereformeerde traditie en belijdenisgeschriften. Dit houdt in, dat we het gezag van de Bijbel 

als Gods Woord erkennen, het heilswerk van Christus centraal stellen en oog hebben voor 

het werk en de gaven van de Heilige Geest.  

• In de Edese context nemen we actief deel aan ontmoetingen met christelijke gemeenten en 

kerken. 

• We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan diaconaal en missionair werk in 

binnen- en buitenland. Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan is er een gemeentelid 

uitgezonden naar Noord-Afrika en onderhouden we contacten met een zustergemeente in 

Cristesti in Roemenië. 

Gemeenteleden die zich geroepen weten tot missionair werk in het buitenland kunnen een 

verzoek tot ondersteuning doen aan de kerkenraad. Na verkregen goedkeuring kan er een 

thuisfrontcommissie (TFC) worden gevormd waarin gemeenteleden participeren. De TFC 

krijgt ruimte om informatie te verspreiden en acties te houden. Een uitzending zal altijd 

plaatsvinden onder de hoede van een organisatie van buiten onze gemeente. De kerkenraad 

beschikt niet over eigen financiële middelen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor 

de financiering van een uitzending. We gaan deze vormen van ondersteuning aan voor een 
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bepaalde afgesproken periode, die eventueel kan worden verlengd. Het is wenselijk om bij 

lopende projecten ook een einddatum te formuleren.  

• Tot slot hopen en bidden we dat het beleid ons helpt om meegenomen te worden in het 

vernieuwende en verrassende werk van Christus door Woord en Geest.  

 

1. Gemeenschap met God en met elkaar 

Om te leven als gemeente van Christus voor elkaar en in de wereld, luisteren we steeds weer naar 

de Bijbel. Daarbij belijden we onze afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest. De 

wekelijkse verkondiging van het Woord vormt dan ook het centrum van ons gemeente-zijn. In lijn 

met de gereformeerde traditie staat het luisteren naar Gods Woord centraal en wordt het hele 

leven en alle handelen in de gemeente daardoor bepaald. Wij zetten in op een heldere en eerlijke 

doorvertaling van de gegeven woorden in de Schrift naar ons leven hier en nu.  

In de leerdiensten doen wij dat vooral aan de hand van het belijden van de kerk of thematisch, 

met als tweeledig doel: de geestelijke vorming en de praktische toerusting van de gemeente. In 

bijzondere diensten geven we nadrukkelijker dan gewoonlijk aandacht aan kinderen, jongeren of 

mensen die niet of minder vertrouwd zijn met de Bijbelse boodschap.  

Omdat wij geloven dat de boodschap van God bedoeld is voor alle mensen, jong en oud, wordt er 

naast diepgang gestreefd naar een goede verstaanbaarheid, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen 

worden bereikt met de boodschap van heil in Jezus Christus.   

Om hier mede richting aan te geven, formuleert de commissie Vorming & Toerusting een 

jaarthema, dat door de kerkenraad wordt vastgesteld. Bij dit jaarthema kunnen kringen zich 

aansluiten. 

 

Doel: Mensen vertrouwd maken met de Bijbelse boodschap zodat zij van daaruit leren te leven in 

dienst aan God en de naaste. 

 

Beleidsvoornemens 2021-2025 

• De prediking en de Bijbelkringen blijven op elkaar afgestemd. In de eerste plaats door op 

deze kringen Bijbelgedeelten te bespreken die in de preken aan de orde komen. Ten tweede 

doordat kringleiders worden toegerust (zowel praktisch als inhoudelijk). In de derde plaats 

door in de kring samen in gesprek te gaan over de vraag hoe wij antwoord geven op het 

gehoorde Woord in ons eigen leven. 

• In de zondagse erediensten draagt de liturgie bij aan de ontmoeting met God zelf, de 

verkondiging van Zijn Woord, gebed en de lofprijzing van Zijn grote Naam. Naast dat de 

liturgie gekleurd is door de traditie waarin we staan, is er blijvende aandacht voor nieuwe 

invulling van (onderdelen van) de eredienst. Daarbij valt te denken aan een nieuwe vorm 

van leerdiensten en lofprijzing en aanbidding in zangdiensten.   

• De betekenis van de doop krijgt meer aandacht. We investeren in dooponderricht en in 

meer begeleiding van de ouders die hebben laten dopen.  

• Om ook kinderen en jongeren vertrouwd te maken met de eredienst en de Bijbel werd 

kortgeleden in elke dienst een kindermoment ingevoerd. Om zo aandacht te geven aan de 

(vele) kinderen die de dienst meemaken. Dit moment wordt afgesloten met een kinderlied.  

Enkele gemeenteleden geven daar een passende invulling aan. We willen dit kindermoment 

voortzetten en waar nodig optimaliseren. 

• Opgroeiende jongeren worden toegerust tijdens de catechese en de verschillende vormen 

van jeugdwerk. 

• Een aantal malen per jaar zal tijdens de dienst speciaal aandacht worden geschonken aan 

de kinderen en jongeren. De diensten worden zo mogelijk mede voorbereid door de 

jongeren zelf.  

• Eveneens zal een aantal malen per jaar een dienst worden gehouden die vooral gericht is op 

hen die niet (meer) betrokken zijn bij de gemeente en de erediensten. De Kerstnachtdienst 

is een van deze diensten.  

• Bij dit alles letten we op de samenstelling van de wijkgemeente, waarbij we de breedte van 

de gemeente op het oog hebben, met aandacht voor jongeren, (jong)volwassenen en 

ouderen. 

• De Arkgemeente zoekt naar aansluiting bij missionaire netwerken in onze regio. 

• Het pastoraat wordt gedaan conform de volgende uitgangspunten: onder pastoraat 

verstaan wij het namens Christus en Zijn gemeente aanwezig zijn bij en betrokken zijn op 

het leven van mensen, om samen met hen te zoeken hoe zij vanuit de woorden van God uit 

en voor Hem kunnen leven. Het onderling pastoraat wordt gestimuleerd in de wijksecties. 

Ouderlingen en sectiewerkers verrichten huisbezoek. In het geval van ouderen, (chronisch) 
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zieken en rouwdragenden en in bijzondere situaties streven zij naar een hogere frequentie 

dan de geldende richtlijn van éénmaal per twee jaar.  

Ook willen we kijken naar andere vormen om secties te bewerken dan het huisbezoek. Denk 

aan toerusting, gezamenlijke maaltijden, ontmoeting en andere activiteiten. 

• We oefenen ons als gemeente in het onderlinge gesprek met elkaar rond bijbels-

theologische, ethische thema’s. 

• De diaconie zal, naast de zorg die al lange tijd wordt verstrekt aan hen die dat nodig 

hebben, nabij en ver weg, extra aandacht schenken aan hen die door actuele 

maatschappelijke ontwikkelingen in de knel kunnen komen. 

• De diaconie wil meer vorm geven aan het diaconaat in het gebied rond De Ark met 

aandacht voor praktische hulp en eenzaamheid. Daarbij wil de diaconie gemeenteleden 

steeds meer betrekken bij de diaconale activiteiten. 

• De vorming en toerusting die aan de gemeente wordt aangeboden, wordt mede bepaald 

door de geestelijke vragen en behoeften van de gemeente. Op grond daarvan bepaalt de  

toerustingscommissie, samen met de kerkenraad welke onderwerpen aan de orde komen. 

Het aanbod van de toerusting wordt afgestemd met het aanbod van andere wijkgemeenten. 

• Bijzondere aandacht gaat uit naar de leeftijdscategorie 17-25 jaar. Jeugdraad en Toerusting 

zullen dit coördineren. Een belangrijke taak, omdat we zien dat juist 20-plussers dreigen af 

te haken. We willen kijken hoe we juist hen, als ze de volwassen leeftijd bereiken, bij de 

gemeente kunnen blijven betrekken.  

• Pastoraat willen we invullen met een fulltime predikant, aangevuld met bijstand in het 

pastoraat voor ouderen en een toeruster voor jeugd en gezin. Zo geven we alle 

leeftijdsgroepen in de gemeente de aandacht die ze verdienen. 

    

 

2. Getuigende gemeenschap 

‘Een stad op een berg kan niet verborgen blijven’.  Zij heeft uitstraling naar buiten. En zodoende 

aantrekkingskracht op mensen. De Arkgemeente is zich daarvan bewust in de geografische context 

waar zij is gesitueerd, concreet de wijk Ede-Veldhuizen/Klaphek. Zij biedt graag onderdak aan 

mensen die God zoeken. Gastvrijheid is een van haar eigenschappen. 

 

Doel: Een gemeente die leeft vanuit de omgang met God en de navolging van Christus en het 

Evangelie in woord en daad met elkaar en anderen deelt. 

 

Beleidsvoornemens 2021-2025 

• Bewustwording creëren dat elk gemeentelid binnen zijn eigen netwerk en met zijn eigen 

talenten vorm kan geven aan de missionaire opdracht.  

• Het is ons verlangen dat in het samen delen van het geloof ook mensen uit de buurt en uit 

onze  eigen netwerken betrokken worden. Met het oog daarop is en wordt er missionair 

werk ontwikkeld vanuit de gemeente. 

• Bij alle bezigheden en activiteiten van de Arkgemeente is steeds de vraag aan de orde, 

welke uitstraling zij naar buiten hebben. Iedereen (gemeenteleden, ambtsdragers en 

medewerkers) dient hiervan doordrongen te zijn. Die houding vraagt om voortdurende 

bezinning en toerusting.  Evangelisatie- en toerustingswerk besteden hier aandacht aan. 

Beleids- en werkplannen worden hierop afgestemd. 

• Naast het geven van hun plaats in de eredienst, streven we ernaar dat ook jongeren met 

hun talenten worden aangemoedigd om mee te bouwen aan de geloofsgemeenschap. Ook 

het contact tussen jongeren en ouderen zal gestimuleerd worden.  

• Er zal worden gezocht naar nieuwe manieren om de ontvangst van gasten en nieuwkomers 

in de zondagse eredienst en de gemeente te verbeteren.  

• De kerkenraad wil ruimte geven aan pastorale, diaconale, gemeenschapsvormende en 

missionaire activiteiten die uit gemeenteleden opkomen. De kerkenraad vervult daarbij een 

positief-kritische, stimulerende en coördinerende rol. 

• De Arkgemeente wil meer present zijn in de buurten en de wijk Ede-Veldhuizen/Klaphek. 

Hiertoe zal met alle betrokken organisaties (andere kerken, wijkteam, buurtcentra, 

Malkander,  etc.) contact worden gelegd en onderhouden. Ook probeert  de gemeente 

aanwezig te zijn bij wijkgerelateerde activiteiten. Zij participeert hierin via gemeenteleden. 

Via eigen organisaties (jeugdwerk, diaconie, missionair team) is zij bij verschillende 

activiteiten betrokken en stimuleert de gemeente tot deelname. Zo willen we er ook zijn 

voor mensen van buiten onze wijk, soms ook uit de omgeving van Ede, die meeleven met 

onze wijk.  
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• Ook willen we als gemeente nauwer samenwerken met andere kerken in de buurt. 

Ontmoeting en samenwerking bieden zo kansen om meer voor de buurt te betekenen, ook 

op humanitair vlak.  

• De diaconie onderzoekt dan ook diaconale kansen in de wijk in overleg met andere kerken 

(Open Hof), buurtinstanties en organisaties als HiP, ‘ Dien je stad’, ‘ de vrijwilliger’  en ‘voor 

elkaar in De Ark’. 

• De diaconie stimuleert het diaconaal bewustzijn in de secties en verzorgt toerusting in de 

teams. 

• De diaconie rust de gemeente toe om invulling te geven aan de diaconale roeping van ieder 

gemeentelid om zo samen als gemeente naar mensen om te zien.  

• De kerkenraad wil werken aan een goede samenhang tussen de activiteiten van de 

gemeente. Daarbij heeft de verbinding tussen de bestaande gemeente en de missionaire 

activiteiten bijzondere aandacht. Beter enkele zaken goed georganiseerd dan vele zaken die 

niet voldoende van de grond komen of voortgezet kunnen worden. 

• Kringen zullen worden toegerust om deelname mogelijk te maken van nieuw gelovigen die 

doorstromen vanuit missionair werk of van degenen die als nieuwkomer in ons midden 

komen.  

• Het is van groot belang dat er een betere communicatie rond de wijkgemeente De Ark 

komt. Naast het bijhouden van de website, het gebruik van de beamer voor en in de 

diensten, het fotoboek van gemeenteleden, de berichtgeving middels een wijkgids, het 

verzorgen van video’s bij bijzondere diensten, enz. Een nieuwe Communicatiecommissie zal 

met een voorstel komen om de communicatie te verbeteren. De redactie van de 

nieuwsbrief, die in coronatijd in het leven is geroepen, zal worden uitgebreid. Maar de 

kerkenraad blijft daarnaast inzetten op goede informatie via de kerkbode, ook met oog op 

(vooral oudere) gemeenteleden die minder vertrouwd zijn met moderne 

communicatiemiddelen.  

 

 

3. Rentmeesterschap 

Bij gemeente-zijn hoort ook een goed financieel beheer. De ouderlingen-kerkrentmeester en de 

kerkrentmeesters zijn daarvoor verantwoordelijk. Samen vormen zij de wijkraad van 

kerkrentmeesters. De wijkraad behartigt op een geestelijke en dienende wijze de stoffelijke 

belangen van de Arkgemeente. 

 

Het belangrijkste moment in de week is de zondagse eredienst. De wijkraad draagt bij aan een 

goed verloop van deze diensten. Daarnaast wordt een proactieve bijdrage geleverd aan de 

activiteiten in en rondom De Ark en de centrale gemeente in Ede. 

 

Een financieel gezonde situatie is van essentieel belang. De wijkraad stimuleert de wijkgemeente 

bij de zorg voor de financiering van de gemeenteactiviteiten, het kerkgebouw en de 

instandhouding van de predikantsplaats (voor zover dat binnen de invloedssfeer van de 

wijkgemeente ligt). 

 

Om deze doelstelling te bereiken richten de kerkrentmeesters zich in de beleidsperiode 2021-2025 

op de volgende beleidsvoornemens: 

• Creëren van bewustwording en betrokkenheid van gemeenteleden bij financiële en 

materiële benodigdheden in- en rondom De Ark. Denk hierbij aan de inkomsten voor de 

wijkkas en de inzet van vrijwilligers bij activiteiten. 

• De kerkrentmeesters richten zich in het bijzonder op het mogelijk maken van activiteiten 

van de wijkgemeente en op de betrokkenheid bij het financiële beleid van de Hervormde 

Gemeente Ede. 

• Naast de zorg voor het centrale beleid willen we blijvend zoeken naar ontwikkeling van een 

eigen budget, eventueel via de wijkkas, om zelf te voorzien in zaken die nodig zijn rond De 

Ark. 

• De kerkrentmeesters zijn zich in hun werk bewust van hun verantwoordelijkheid voor het 

rentmeesterschap over de schepping. In het kader van duurzaamheid gaan zij de eigen 

footprint na en bezien of en hoe De Ark duurzamer kan zijn (stadsverwarming, 

zonnecollectoren, etc.). Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het College van 

Kerkrentmeesters. 

• We dragen bij aan tijdig en goed onderhoud van kerkgebouw en pastorie. Daarnaast willen 

we dat het kerkgebouw voldoet aan de belangrijkste behoeften vanuit de gemeente. 
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• De werkzaamheden voor uitbouw en de renovatie van De Ark zullen nauwkeurig worden 

gemonitord, zodat de activiteiten voor jeugdwerk, Kinderark, catechese, Creatief en alle 

andere activiteiten die wekelijks plaatsvinden zoals lezingen en sociale aangelegenheden 

doorgang kunnen vinden. Waar nodig zal naar een andere locatie worden uitgeweken. We 

doen onderzoek naar de mogelijkheden van verhuur aan derden die activiteiten organiseren 

in het kader van WMO. 

• We zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning in de erediensten d.m.v. beeld, geluid en 

zang via de medewerkers van Arkmedia. Hiervoor is een goede communicatie met Arkmedia 

nodig. Er is zorg voor goede apparatuur, en enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers. 

• Er wordt gezorgd voor een goed reserveringssysteem voor het gebruik van de zalen en de 

kerkzaal. 

• Er wordt regelmatig gecommuniceerd met de gemeente (via nieuwsbrief en kerkbode). We 

bevorderen het overleg met College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad. 

• Aandacht is er voor de veiligheid in en rondom de gebouwen. Hiervoor worden BHV-ers 

ingezet en opgeleid. Het ontruimingsplan wordt geactualiseerd. 

• Een goed functionerend team van Arkmedia. De kwaliteit van beeld , geluid en muziek 

optimaliseren. Een regulier overleg tussen wijkraad en Arkmedia wordt ingesteld. 

• Bevorderen van de offervaardigheid van gemeenteleden voor wijkkas, en de centrale 

doelen. 

• Optimaliseren van de relatie met College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad. 

Uitwisseling met wijkraden gemeentebreed. 

• Concretiseren van het beheer van De Ark met de nieuwe beheerders. Zoeken naar kansen 

voor optimaal gebruik van het kerkgebouw. Aandachtspunten: reserveringssysteem, 

verhuur, schoonmaak, sleutelbeheer, klein onderhoud en vrijwilligerswerk. 

• Opzetten van een actueel beheersdossier voor het gebruik van De Ark. 

 

4. Beleid 

Algemene beleidsvoornemens 2021-2025 

 

• Jaargesprekken met de wijkpredikant, de toeruster jeugd en gezin en de bijstand in het 

pastoraat voor ouderen. Ook alle kerkenraadsleden hebben één keer per jaar de 

gelegenheid om met een lid van het moderamen te spreken over het eigen functioneren, de 

verwachtingen en mogelijke knelpunten. Daarnaast stimuleert een jaarlijkse heidag de 

onderlinge betrokkenheid tussen kerkenraadsleden.  

• We streven ernaar dat ieder gemeentelid – indien de gezondheid en persoonlijke situatie 

het toelaat – een taak in de gemeente heeft. Daarbij willen we de gaven van 

gemeenteleden graag optimaal benutten. Om die in kaart te brengen, is het persoonlijke 

gesprek van groot belang – voorafgaand aan het vragen van iemand voor een bepaalde 

taak. Dit zou ook vaker het uitgangspunt moeten zijn bij benoemingen in de kerkenraad. 

Maar de kerkenraad kan zo ook vaker een groep betrokken, deskundige gemeenteleden 

vragen om met een advies aan de kerkenraad te komen.  

• Als kerkenraad willen we ons de komende jaren bezinnen op de positie van vrouwen in onze 

gemeente.  

• Ook moeten we nadenken over de ethische vragen waar we in deze tijd mee geconfronteerd 

(kunnen) worden: hoe gaan we om met andere samenlevingsvormen dan het huwelijk 

tussen man en vrouw? Uitgangspunt blijft wel dat we vasthouden aan het huwelijk tussen 

man en vrouw als de samenlevingsvorm die God bedoeld heeft. 

  

 

 


