Stappenplan naar aanleiding van beleidsplan Arkgemeente
Jaartal
jaarlijks

Beleidsvoornemen
Jaargesprekken predikant, toeruster
jeugd en gezin en bijstand pastoraat

Toelichting
Het lijkt ons goed om elk jaar een gesprek te voeren met de wijkpredikant, de toeruster
jeugd en gezin en de bijstand in het pastoraat voor ouderen. Hoe kijken ze tegen hun eigen
functioneren aan, wat zouden ze graag anders zien en willen/kunnen ze voldoen aan de
verwachtingen waarmee ze zich geconfronteerd zien?

jaarlijks

Voortgangsgesprekken
ambtsdragers

Ook de kerkenraadsleden zouden één keer per jaar de gelegenheid moeten hebben om het
eigen functioneren, de verwachtingen en de knelpunten in een gesprek te evalueren. In het
verleden zijn er rond het aantreden wel gesprekken geweest, en soms (exitgesprekken),
maar waarom niet ook structureel om het jaar? Een jaarlijkse heidag, waarbij
kerkenraadsleden twee aan twee in gesprek gaan, zou daarbij (opnieuw) een bruikbare vorm
kunnen zijn.

2021

De gemeente bouwen en bewaren

Nadenken over de essentie. Hoe houden we de verkondiging van Gods Woord in stand? En
hoe houden we de gemeente bij elkaar? Hoe gaat de periode na corona. Wat zijn de
mogelijkheden voor erediensten en samenkomsten. Hoe houden we het geheel van de
gemeente in het oog? Ook de mensen aan de rand en de wegblijvers.

2021

Communicatie verbeteren

De Communicatiecommissie heeft onlangs verslag uitgebracht, waarbij ook duidelijk is
geworden dat er op dit vlak veel is verbeterd. Zo is de nieuwsbrief geïntegreerd in de website
van Hervormd Ede en zo zijn er meer ontwikkelingen die kansen bieden voor de toekomst.
Het coronatijdperk heeft zaken in een stroomversnelling gebracht. Dat is gunstig, maar wat
is er nodig en mogelijk in de komende jaren?

2021

Onderzoek doen naar andere
manieren van gemeente-zijn

Denk hierbij aan aandacht voor andere manieren van kerk zijn, dopen avondmaal vieren,
opzet huisbezoek, gebruiken we alle gemeenteleden en hun gaven enz.

2022

Missionair en diaconaal aanwezig in
de wijk Veldhuizen

Een kleine groep vanuit kerkenraad en gemeente gaat de aanwezigheid van De Ark in de
wijk Veldhuizen concreet vormgeven. De missionair ouderling, de wijkdiaconie en anderen
brengen in kaart welke mogelijkheden er zijn op missionair en diaconaal gebied. Na het
inventariseren van de mogelijkheden stelt deze groep een actieplan op. Het maken van dit
plan en het begin van de uitvoering vinden plaats in 2022.

2022

Liturgie en inhoud van de diensten

De commissie adviseert om zowel de liturgie als de inhoud van de diensten in De Ark te
evalueren en voor de komende jaren vast te leggen. Een liturgiecommissie, waarin (hopelijk)
ook de nieuwe predikant participeert, brengt hierover advies uit aan de kerkenraad. Zo
weten gemeenteleden, maar ook de muziekcommissie en andere betrokkenen waar ze aan
toe zijn en worden mogelijke spanningen voorkomen. De liturgiecommissie zou advies
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moeten uitbrengen aan de kerkenraad over het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van
onze liturgie, en van de rol van de muziek daarin.
Ook met betrekking tot de middagdiensten zijn duidelijke keuzes nodig. Als we voor
leerdiensten kiezen, vereist dit een actieve houding van de eigen predikant, die zelf ook
regelmatig in deze diensten voorgaat.
2022

Commissieverslagen in moderamen

Alle commissies zijn om de twee jaar een keer te gast op een vergadering van het
moderamen of de kleine kerkenraad, om verslag uit te brengen.

20232024

Bezinnen op en standpunt
bepalende over de positie van de
vrouw in de gemeente

Als kerkenraad willen we ons bezinnen op de positie van vrouwen in onze gemeente.
Hierover zullen onvermijdelijk vragen komen. Het is goed om hiermee in 2023 te starten en
de gemeente mee te nemen in dit traject. We moeten voorkomen dat deze bezinning op
gang moet komen naar aanleiding van een actuele kwestie.

2023

Bezinnen op en standpunt bepalen
over samenlevingsvormen van
mensen van het hetzelfde geslacht

We zien het huwelijk tussen man en vrouw als de samenlevingsvorm die God bedoeld heeft,
maar hoe gaan we om met andere vormen? Omdat we in deze tijd met deze ethische vraag
geconfronteerd (kunnen) worden, willen we hierop uiterlijk in 2023 een antwoord
formuleren.

2023

Contact met ‘De Open Hof’

Als ‘Stad op een berg’ voelen we ons geroepen om meer contact te zoeken met onze
buurgemeente ‘De Open Hof’. Naast de inhoudelijke verschillen die er zijn, bestaan er ook
mooie aanknopingspunten om het gesprek met elkaar aan te gaan. Wat kunnen we
betekenen voor elkaar en de wijk Veldhuizen?

2024

Bezinnen op de identiteit van onze
wijkgemeente en van daaruit een
thema kiezen voor het komende
beleidsplan.

Het thema “Stad op een berg” is een mooie metafoor voor wie we als Arkgemeente willen
zijn, maar we zijn – met alle respect – ook al heel lang een gemeente die een stad op een
berg wil zijn. Voor de komende jaren kan het nog wel mee, maar we dringen er op aan dat
er over een nieuw beeld wordt nagedacht. Wat ons betreft, is het jaar 2024 hiervoor een
geschikt moment, omdat onze gemeente juist dan weer toe is aan een geheel nieuw
beleidsplan, dat dan een nieuw thema als uitgangspunt krijgt.

2024

Staat van gebouw De Ark

De verbouwing geeft de beschikbaarheid van ons gebouw een enorme impuls. Toch is het
goed om een evaluatiemoment in te plannen voor het jaar 2024. Laten we dan opnieuw naar
De Ark kijken naar de wensen en mogelijkheden, in relatie tot het Meerjaren Onderhoudsplan
(MJOP) van het College van Kerkrentmeesters.
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