Samenvatting Beleid Sionkerkgemeente 2016-2020

1.

De Sionkerkgemeente: een profielschets

1.1.

Wie zijn wij?

De Sionkerkgemeente (SKG) in Ede is een gemeenschap van christenen en daarmee onderdeel van de Kerk van
Christus. Organisatorisch maakt ze deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De SKG heeft het signatuur
van een Gereformeerde Bondsgemeente: ze staat in een protestantse traditie volgens een klassiek calvinistisch
profiel. De gemeente bestaat uit 1458 leden, waarvan ~30% paticipeert in het gemeenteleven. Kenmerkend zijn:


een prediking en pastoraat waarbij persoonlijke toepassing en ervaring van Gods genade een essentiële
plaats inneemt en het Woord van God normatief en richtinggevend is;



een sterke betrokkenheid op elkaar, openheid richting gasten én een sterke terughoudendheid voor
vernieuwingen in gemeente-zijn en liturgie (we lezen de herziene Statenvertaling en zingen psalmen).

1.2.

Wat zijn wij: Bijbelse positionering

Ondanks de grote verscheidenheid in culturen en theologische visies, geloven wij één heilige, katholieke en
apostolische kerk. Binnen de rijkdom aan christelijke tradities staan wij vol overtuiging in het protestantse deel
van Gods kerk. Wij geloven dat God, de Schepper van hemel en aarde, mensen roept om Hem te volgen en Zijn
kinderen te zijn. God brengt ons samen rond het kruis van Christus. Tegelijkertijd is de kerk meer dan een groep
gelovigen: de kerk is Gods aanwezigheid in de wereld én zij brengt het heil naar mensen. In onze traditie wordt
daarnaast teruggegrepen op het verbondsbegrip: de kerk omvat zowel gelovigen als mensen die bij hen horen.

1.3.

Wat willen wij: onze roeping en missie

Wij belijden dat de gemeente geroepen is om God te eren, het evangelie uit te dragen, de machten in deze wereld
te ontmaskeren en ondersteuning te bieden aan hen die lijden. Wij geloven dat de gemeente onderdeel is van een
geestelijk koninkrijk en niet als doel heeft de wereld via aardse machten en structuren te verbeteren. Wij belijden
dat God de gemeente zegent met gaven van liefde, vergeving, wijsheid, gehoorzaamheid, vreugde en blijdschap.
Wij zien het als onze roeping en missie om met elkaar Gods daden te vieren, Zijn Naam te verkondigen, de leden
van de gemeente aan elkaar te verbinden, en ons samen te verdiepen in het Woord van God.
Alle leden hebben een taak en roeping in de gemeente (ambt der gelovigen) en participeren daarom, zover als
mogelijk is, in het gemeentewerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de gaven en talenten die God aan een
ieder geeft. De ambtsdragers hebben een bijzondere taak: zij waken over het geestelijke welzijn van de gemeente.

De gemeente viert…

2.

Op zondag en kerkelijke feestdagen ontmoeten we elkaar om Gods daden te vieren. Dit doen wij in gehoorzaamheid aan Gods oproep en in overeenstemming met een brede christelijke traditie. In de kerkdienst luisteren
we naar het Woord van God, spreken we onze gebeden uit, loven en prijzen wij Hem door ons zingen, brengen
wij onze (financiële) offers, en verdiepen we ons geloof via de sacramenten. De liturgie is sober en traditioneel.


In de verkonding van het Woord staat het werk van Christus centraal en worden de leden opgeroepen tot
bekering, geloof en navolging. Hierbij komt de hele Schrift aan bod.



Via het gezamenlijke gebed wordt God geloofd en gedankt, en worden de zorgen van de gemeente bij
God gebracht in het geloof dat Hij onze gebeden hoort, heiligt en verhoort.



We zingen samen om God te prijzen en onze geloofservaringen onder woorden te brengen.



De sacramenten van Doop en Avondmaal worden gevierd om het geloof te versterken. We staan daarbij
in een oud-christelijke traditie waarbij kinderen gedoopt worden.
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De gemeente verbindt…

3.

Als leden van de gemeente zijn we door God aan elkaar gegeven. We zetten ons daarom in voor een veilige
omgeving waarin mensen samen leven, bidden, vieren en geloven. De zorg voor elkaar is een essentieel aspect van
de christelijke gemeente: van de eerste christengemeente wordt expliciet vermeld dat ze samen volhardden in
Bijbels onderwijs en gebed, samen het avondmaal vierden, samen God prezen en elkaar financieel ondersteunden.
Daarnaast vraagt God expliciet aandacht voor rentmeesterschap en zorg voor elkaar. Wij uiten dit via:


pastorale zorg via persoonlijk contact, huisbezoek en gezamenlijke activiteiten;



heldere verantwoordelijkheidsstructuren om een veilige ontmoeting mogelijk te maken; en



praktische en financiële ondersteuning in noodsituaties.

Wij erkennen andere christelijke gemeenschappen binnen Ede als onderdeel van het lichaam van Christus, en
zoeken waar mogelijk naar geestelijke herkenning en eenheid. Organisatorische eenheid is onrealiseerbaar en
wordt niet nagestreefd. In elke samenwerking willen wij vasthouden aan het normatieve karakter van het Woord
van God. Een bijzondere relatie hebben we met de andere wijkgemeenten binnen de PKN. Dit komt onder andere
tot uiting in een roulatiesysteem waarbij elke predikant vier keer per jaar in alle andere wijkgemeenten voorgaat.
Vanuit de historie is er daarnaast een intensieve samenwerking met de Oude Kerkgemeente.
Wij weten ons geroepen om een verbindende schakel te zijn binnen onze samenleving. Concreet worden de leden
gestimuleerd hun relatie met God te verdiepen (stille tijd), met elkaar te spreken over de grote daden van God, en
een christelijke levensstijl voor te leven. We vinden het belangrijk dat het geloof praktische consequenties heeft
voor ons leven en handelen in de samenleving. Via prediking en persoonlijke gesprekken worden gemeenteleden
daarom aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor medemensen én schepping.

4.

De gemeente verkondigt…

Als christelijke gemeenschap willen wij het licht van God laten schijnen in de wereld. Dit betekent concreet dat
we Hem volgen door onze ‘oude mens’ te kruisigen en de ‘nieuwe mens’ aan te trekken, om te leven in herstelde
relatie met God, medemensen en schepping. Prediking en pastoraat maken ons bewust van onze verantwoordelijkheid en roeping rond thema’s als levensheiliging, huwelijk en relaties, omgang met zorgbehoevenden,
rentmeesterschap en duurzaamheid. We belijden dat we ook hierin aan elkaar gegeven zijn: om elkaar te
bemoedigen, te stimuleren en zo de rijkdom van Gods genade en het werk van Christus door te geven.
Als gemeente belijden wij dat de wereld Gods schepping is. Als samenleving schieten wij vaak tekort in onze zorg
voor de schepping. Als gemeente willen we daarom de intrinsieke waarde van de schepping benadrukken en waar
mogelijk handen en voeten geven aan ons rentmeesterschap.
Om andere mensen in contact te brengen met het Evangelie, worden we actief ondersteund door een zendings- en
evangelisatiecommissie. Via de GZB en IZB dragen we bij aan wereldwijde zending en evangeliesatie; er zijn
vooralsnog geen eigen gemeenteleden uitgezonden voor zending, Bijbelvertaalwerk of andere hulporganisaties.

5.

De gemeente verdiept…

De Bijbel én onze ervaring leert dat verdieping in Gods Woord niet alleen cruciaal is voor geestelijke stabiliteit,
groei en volharding in het geloofsleven, maar ook dat het helpt onszelf en de maatschappij kritisch te beoordelen
en onze roeping concreet handen en voeten te geven. Via onderwijs en studie groeien gemeenteleden tot
verantwoordelijke christenen die toegerust zijn voor hun taak in kerk en samenleving. Deze vorming en toerusting
wordt meer en meer belangrijk in onze postchristelijke samenleving. In onze gemeente krijgt deze verdieping
concreet vorm via prediking en pastoraat, via catechese en jeugdwerk, en via Bijbel- en studiekringen.
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6.

Beleidsvoornemens 2016-2020

De kerk en de samenleving verandert. We verwachten veranderingen in de zorg, een toenemende verkilling in de
samenleving, een groeiende netwerksamenleving, en een toename van algemene religiositeit. Hierdoor zal de
hulpvraag richting de kerken toenemen, is er behoefte aan wederzijdse opbouw en ondersteuning, en is het gewenst
elkaar te stimuleren tot een open geloofsgesprek. Een christelijke gemeente biedt daarmee kansen. Als gemeente
willen we ook de komende vier jaar werken aan onze missie: samen vieren, verbinden, verdiepen, en verkondigen.
De huidige activiteiten dragen hier aan bij en zullen worden voortgezet. In aanvulling hierop willen we de komende
4 jaar extra aandacht geven aan een zevental punten die hieronder worden uitgewerkt.

6.1.

Evaluatie huidig beleid

We willen in 2016 evalueren in welke mate het huidige beleid bijdraagt aan de doelen van de gemeente én of het
mogelijk is om de groep actieve gemeenteleden uit te breiden. Daarbij komt dat er structureel minder aandacht
lijkt te zijn voor de verkondigende roeping van de gemeente. Voor deze evaluatie wordt een projectgroep in het
leven geroepen. Zij krijgen als opdracht mee om alle activiteiten van de gemeente te evalueren en inzicht te geven
in ‘onbenutte’ gaven in de gemeente. Begin 2017 worden de resultaten aan de kerkenraad gepresenteerd, waarna
deze de evaluatie gebruikt om (indien nodig) het werkplan aan te passen. Naast deze gemeente-brede evaluatie,
zal de kerkenraad ook haar eigen functioneren evalueren.

6.2.

Stimulering gemeente-brede activiteiten

Recente ervaringen laten zien dat gemeente-brede activiteiten gewaardeerd worden. Om de onderlinge
betrokkenheid én het geloofsgesprek te stimuleren, stellen we voor om:


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



het kerkgebouw na de kerkdienst open te laten zodat gemeenteleden de mogelijkheid hebben om samen
te zijn en gebruik kunnen maken van de aanwezige faciliteiten; en



regelmatig een aantal gespreksvragen rond de preek of een thema beschikbaar te stellen (dan wel uit te
delen) om vrijblijvend het geloofsgesprek binnen de gemeente (en thuis) te bevorderen.

6.3.

Eerherstel en revitalisatie leerdiensten en preekseries

Om praktische redenen is er de laatste jaren minder aandacht voor “de leerdienst”. Dat is jammer, omdat daarin
kort en krachtig alle aspecten van het geloof aan bod kunnen komen én er een directe link is met ons leven en
functioneren in de maatschappij. Komende jaren willen we daarom constructief op zoek gaan naar creatieve
oplossingen om de verdiepende leerdiensten en preekseries nieuw leven in te blazen. Waar mogelijk biedt dit ook
kansen voor samenwerking met andere wijkgemeenten. De kerkenraad komt hiervoor in het najaar van 2016 met
een inhoudelijk programma voor de periode 2017 tot 2020. Hierin wordt onderzocht wat de meerwaarde is van
een kerkbreed jaarthema dat uitwerkt in prediking, kringen en andere activiteiten. In overleg met betrokken partijen
worden eventuele knelpunten benoemd en opgelost. Na twee jaar wordt het programma geëvalueerd.

6.4.

Versterking samenwerking Oude Kerkgemeente

Door de historie van onze wijkgemeenten is er veel wisselwerking tussen de Sionkerk- en de Oude Kerk-gemeente.
In de praktijk blijken er echter diverse knelpunten te bestaan die de samenwerking belemmeren of demotiveren.
Wij hebben de intentie om de huidige samenwerking te verdiepen. We stellen voor om:


als kerkenraden in 2016 tot een gedragen visie te komen waarom samenwerking relevant is en hoe dit
concreet vorm (en waarde) kan krijgen binnen kerkelijke activiteiten;



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



de huidige vorm van samenwerking (prediking, pastoraat, kringen, jeugdwerk, etc.) te continueren.
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6.5.

Versterking missionaire karakter gemeente

De Sionkerkgemeente heeft als missie om in de Nederlandse samenleving (en in het bijzonder in de straten rondom
de Sionkerk) het Woord van God te verkondigen via prediking, hulpverlening en levensstijl. Komende jaren willen
wij de onderlinge band én het geloofsgesprek binnen de gemeente versterken, het missionaire karakter verdiepen
en elkaar stimuleren om actief betrokken te zijn bij activiteiten in de buurt. We stellen voor om:


Als gemeente actief deel te nemen aan buurtactiviteiten. De evangelisatie-commissie bouwt hiervoor een
goed netwerk op met al aanwezige buurt-initiatieven, én stimuleert deelname in activiteiten.



Als kerkenraad na te denken over mogelijkheden om het missionaire karakter van de gemeente van
binnenuit te versterken. Zij komt daarvoor in 2016 met een inhoudelijke plan van aanpak. Dit plan van
aanpak wordt na overleg met de gemeente in 2017 opgestart, en tweejaarlijks geëvalueerd.



Als kerkenraad na te denken over mogelijkheden om buurtbewoners bij te staan via pastoraat en andere
vormen van ondersteuning. Eind 2017 ligt hiervoor een werkplan met concrete adviezen over de rol die
we in de buurt rondom de Sionkerk kunnen en willen vervullen. Dit werkplan komt ter besluitvorming in
de kerkenraad én wordt besproken met de gemeente. Waar nodig wordt extern advies ingewonnen.



In samenwerking met andere wijkgemeenten in 2016 een gezamenlijk ‘project’ op te starten rond de
vluchtelingenproblematiek in Ede.

6.6.

Verbinding Chr. Ger. Kerk te Ede

Aansluitend op de landelijke ontwikkelingen willen we in 2016 onderzoeken (en besluiten) of kanselruil gewenst
is met de lokale Christelijk Gereformeerde Kerk. Voor september 2016 wordt een beslissing genomen en wordt
deze gecommuniceerd richting gemeente en betrokken partijen.

6.7.

Evaluatie liturgische aspecten

Door de samenvoeging van de twee voormalige wijken moesten er in 2014 keuzes worden gemaakt rond liturgie
en eredienst, waaronder het thema zingen (ritmisch dan wel iso-ritmisch) en collecteren (wanneer en door wie).
Daarnaast zijn er een aantal liturgische aspecten die opnieuw overdacht moeten worden, omdat er geen duidelijke
visie aanwezig is of omdat er vragen zijn opgekomen vanuit de gemeente. De kerkenraad ontwikkelt hiervoor een
Bijbels onderbouwde visie, bespreekt deze met de gemeente en past indien nodig de liturgie aan. Concreet:


De kerkrentmeesters komen in april 2016 met een voorstel voor de praktische uitvoering van de derde
collectie. Na goedkeuring wordt het voorstel richting de gemeente gecommuniceerd en ingevoerd.



Het moderamen schrijft in het voorjaar van 2017 een interne memo over liturgische aspecten rond
bijzondere diensten (o.a. huwelijk, doop en belijdenis) en hoe omgegaan wordt met bijzondere wensen
van betrokken echtparen/ personen.



De beleidsplancommissie komt in het najaar van 2016 met een onderbouwd voorstel waarin de huidige
gemeentezang wordt geëvalueerd en waarin – indien gewenst – mogelijke aanpassingen (plus tijdspad,
leertraject en communicatie) worden voorgesteld. Besluitvorming vindt plaats voor de zomer van 2017.

6.8.

Communicatie van beleid

De inhoud van dit beleids- en werkplan wordt in het voorjaar van 2016 gepresenteerd aan de gemeente op een
gemeenteavond. De gemeente wordt via gangbare communicatiemiddelen (internet, website, gemeente-avonden)
op de hoogte gehouden van – en betrokken bij – de uitvoering van de diverse beleidsvoornemens.
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