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Vaststelling  
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Samenstelling en zittingsperiode van de Algemene Kerkenraad 
 

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 
 ordinantie 4 art 6 samenstelling kerkenraad 

 

1.1. Aantal ambtsdragers  
De Algemene Kerkenraad bestaat uit de ambtsdragers zoals genoemd in bijlage 1, 
punt 1. 

 

1.2. Vaste adviseurs 
Als adviseurs nemen aan de vergaderingen deel, zoals genoemd in bijlage 1, punt 4. 

 

1.3. Samenstelling werkgroepen  
De volgende werkgroepen zijn ingesteld, zoals genoemd in bijlage 1, punt 7. 
 

De werkwijze van de Algemene Kerkenraad 
 

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 4-8 werkwijze 
 ordinantie 11-2-7 taak College van Kerkrentmeesters 
 ordinantie 11-2-8 taak College van Diakenen 
 ordinantie 11-4 rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

 
1.4. Aantal vergaderingen  
De Algemene Kerkenraad vergadert in de regel zes maal per jaar. 

 

1.5. Bijeenroepen van de vergadering  
De vergaderingen van de Algemene Kerkenraad worden tenminste vijf dagen voor de 
vergadering bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken die 
aan de orde zullen komen (de agenda). 

 

1.6. Niet geagendeerde zaken 
Een voorstel, door één of meer leden ingediend, dat niet op de agenda vermeld staat, 
wordt in behandeling genomen in de eerstvolgende vergadering, tenzij de zaak door 

ten minste twee derde van de aanwezige leden urgent wordt geacht. 

1.7. Spoedeisende zaken 
Spoedeisende zaken worden behandeld door het moderamen. Het moderamen legt 
hierover verantwoording af in de eerstvolgende vergadering van de Algemene 

Kerkenraad. 

1.8. Verslaggeving  
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de 
eerstvolgende vergadering door de Algemene Kerkenraad wordt vastgesteld.  

 

1.9. Openbaarmaking besluiten  
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de Algemene 
Kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, op de website en/of via sociale 

media, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de 
gemeente bekend gemaakt. 
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1.10. Verkiezing moderamen 
De verkiezing van het moderamen geschiedt eens per twee jaar in de vergadering van 
de maand, waarin de eerste vergadering van de Algemene Kerkenraad van het 
desbetreffende jaar plaats vindt.  

 

1.11. Plaatsvervangers  
In de vergadering genoemd in art. Verkiezing moderamen worden de plaatsvervangers 

van de preses en de scriba aangewezen.  
 

1.12. Vergaderingen moderamen Algemene Kerkenraad 
Het moderamen vergadert in de regel maandelijks en in de maand, waarin de 
Algemene Kerkenraad vergadert, veertien dagen voor de vergadering van de 

Algemene Kerkenraad. De preses is bevoegd, zo dikwijls hij dit nodig oordeelt, een 

extra vergadering bijeen te roepen. 

1.13. De gemeente in de gelegenheid stellen haar mening kenbaar te 

maken 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de Algemene Kerkenraad de gemeente 
in de gelegenheid stelt haar mening in een bepaalde zaak kenbaar te maken, belegt 

de Algemene Kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de 
gemeente, die wordt  

 aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en  
 afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. 
In deze berichtgeving vooraf maakt de Algemene Kerkenraad kenbaar over welke 

zaak hij de gemeente wil horen. 

 
1.14. Toelating toehoorders tot de vergaderingen  
De vergaderingen van de Algemene Kerkenraad zijn niet openbaar. De Algemene 

Kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden en andere belangstellenden als 
toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden. 

 

1.15. Archiefbeheer  
Het lopend archief van de Algemene Kerkenraad berust bij de scriba, met 

inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het College van Kerkrentmeesters 
voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7. 

 

1.16. Taak en bevoegdheid Algemene Kerkenraad 
In overleg met de wijkkerkenraden is door de Algemene Kerkenraad met 
inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2 vastgesteld dat het de taak en 
bevoegdheid van de Algemene Kerkenraad is de volgende zaken te regelen: 

 het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de 
delen in het geheel van de gemeente; 

 het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar 
dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke 
verscheidenheid; 

 de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover bepaalde aangelegenheden 
niet worden toevertrouwd aan de wijkkerkenraden; 

  



 

Plaatselijke regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ede versie 

2022-3    Pagina 5 

 

 datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de 

gesalarieerde medewerkers; 
 de coördinatie en ondersteuning van het jeugdwerk in de wijkgemeenten; 

 het werk van de zending; 
 het werk van de evangelisatie; 

 het vaststellen van getal en plaats van de kerkdiensten ; 
 het vaststellen van de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend, t.w. 

alle ochtenddiensten op de betreffende zondag èn ten minste één namiddag of 

avonddienst. In de overige namiddag en avonddiensten wordt dankzegging 
gehouden; de zondag voorafgaande is er voorbereiding tot het Heilige Avondmaal. 

De wijkkerkenraden hebben de vrijheid om daarnaast avondmaalsdiensten op 
andere data te beleggen; 

 het vaststellen van het preekrooster voor de predikanten, na overleg met het 

ministerie van predikanten; 
 het vaststellen van het collecterooster; 

 de zorg voor en de eindredactie van het kerkblad; 
 de zorg voor de website; 
 en verder alles wat de wijkkerkenraden aan de Algemene Kerkenraad 

toevertrouwen. 
 

1.17. Bijstand door commissies  
De Algemene Kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende 

commissies: 
 de Zendingscommissie; 
 het Centraal Evangelisatorisch Beraad (C.E.B.); 

 de Commissie Winteravonddiensten; 
 de commissie van ambtsdragers, die namens de Hervormde Gemeente Ede zitting 

hebben in de ambtsdragerscommissie De Hartenberg; 
 de commissie voor de website; 
 de Werkgroep Duurzaamheid; 

 het Platform Jeugdwerk Hervormd Ede.  
 

Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de 
commissies, de contacten tussen wijkkerkenraad en de commissies, de werkwijze van 
de commissies, de verantwoording aan de Algemene Kerkenraad e.d. per commissie 

vastgelegd in een instructie, worden als bijlage aan deze plaatselijke regeling gehecht. 
 

1.18. Vergadering van ambtsdragers 
1. De Algemene Kerkenraad kan een vergadering van ambtsdragers als bedoeld in 

ord. 4-9-3 bijeenroepen ter bespreking van voor de gehele gemeente van belang 
zijnde aangelegenheden. 

2. Deze vergadering moet binnen een maand bijeengeroepen worden als ten minste 

twee wijkkerkenraden daartoe een gemotiveerd verzoek bij de Algemene 
Kerkenraad indienen en mits het onderwerp van belang is voor de gehele 

gemeente. 

3. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad geeft leiding aan deze vergadering. 

1.19. Taken van de scriba 
De scriba is belast met het (laten) samenstellen van de notulen, de verzorging van de 

correspondentie, die zo nodig medeondertekend wordt door de preses, het bijhouden 
van een register van de daarvoor aangewezen belangrijke stukken. Hij doet vóór 1 
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februari hem, die met de zorg voor het archief belast is, alle voor het archief 

bestemde stukken en bescheiden van het afgelopen jaar toekomen. 

Besluitvorming 
 

Deze bepaling uit de ordinanties is van toepassing: 

 ordinantie 4-5 besluitvorming 
 

1.20. Gemeenschappelijk overleg 
In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en 
zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, 

dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco 
stemmen niet meetellen. 

 

1.21. Stemming over zaken 
Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt 
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen 
weer, dan is het voorstel verworpen. 

 

1.22. Stemming over personen 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan 

mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge 
stemming bezwaar maakt. 
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming 

plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. 
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen 

verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld 
moet worden. 

Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, 
vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen 

behaalden. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan 
beslist het lot. 

 

1.23. Quorum 
Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal 
leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie 

leden, ter vergadering aanwezig is. 
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op 

die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende 
vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het 
quorum niet aanwezig is, mits ten minste drie leden aanwezig zijn. 

 

De vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 
Deze bepaling uit de ordinanties is van toepassing: 

 ordinantie 11 de vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 



 

Plaatselijke regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ede versie 

2022-3    Pagina 7 

 

1.24. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk  
 
Deze bepaling uit de ordinanties is van toepassing: 

 ordinantie 11 de vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 

1.24.1. Omvang van College van Kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het aantal leden zoals genoemd in 
bijlage 1, punt 5. 

 

1.24.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 
Deze bepaling uit de ordinanties is van toepassing: 

 ordinantie 11-3-2 benoeming door Algemene Kerkenraad 
 
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden op voordracht van het College 

van Kerkrentmeesters benoemd door de Algemene Kerkenraad.  
 

1.24.3. Plaatsvervangers 
Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 11-4-1 vertegenwoordiging 
 

Het College van Kerkrentmeesters wijst voor de voorzitter en de secretaris uit zijn 
midden een plaatsvervanger aan. 

 

1.24.4. De administratie  
Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 11-2-5 scheiding van taken 
 
Het College van Kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. 

Indien het College het wenselijk acht, kan de administrateur de vergadering bijwonen 
en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ordinantie 4-2 

betreffende de geheimhouding van toepassing.  

1.24.5. De bevoegdheden van de penningmeester 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met 
inachtneming van het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de 
begroting, tot een maximaal bedrag van 5000 euro per betaling. 

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 
penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als 
diens plaatsvervanger.  

 

1.24.6. Toevertrouwde taken van het College van Kerkrentmeesters  
Overeenkomstig ordinantie 11-3-5 hebben de wijkraden van kerkrentmeesters de 
volgende taken door het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd gekregen: 
a. het beheer van de wijkkas; 

b. de zorg voor en het onderhoud van roerende zaken van de kerkelijke gebouwen, 
behorend bij de wijkgemeente; 

c. de zorg voor en het klein onderhoud van de onroerende zaken, in gebruik bij de 
wijkgemeente. 
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Het College van Kerkrentmeesters en de wijkraden van kerkrentmeesters hebben hun 

afspraken over de uitvoering van deze taken, het overleg daarover en de 
verantwoording van de wijkraad aan het college schriftelijk vastgelegd. 

 

1.25. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
Deze bepaling uit de ordinanties is zijn van toepassing: 

 ordinantie 11-2 het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen 
 

1.25.1. Omvang College van Diakenen 
Het College van Diakenen bestaat uit het aantal leden zoals genoemd in bijlage 1, 
punt 6. 

 

1.25.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 
Deze bepaling uit de ordinanties is van toepassing: 

 ordinantie 11-3-2 benoeming door Algemene Kerkenraad 
 
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden op voordracht van het College 

van Diakenen benoemd door de Algemene Kerkenraad.  
 

1.25.3. Plaatsvervangers 
Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 11-4-1 vertegenwoordiging 
 

Het College van Diakenen wijst voor de voorzitter en de secretaris uit zijn midden een 
plaatsvervanger aan. 
 

1.25.4. De administratie  
Deze bepaling uit de ordinanties is zijn van toepassing: 

 ordinantie 11-2-5 scheiding van taken 
 
Het College van Diakenen wijst een administrateur aan. 

Indien het College het wenselijk acht, kan de administrateur de vergadering bijwonen 
en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ordinantie 4-2 

betreffende de geheimhouding van toepassing.  

 

1.25.5. De bevoegdheden van de penningmeester  
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met 
inachtneming van het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de 

begroting, tot een maximaal bedrag van 5000 euro per betaling.  
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 

penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als 
diens plaatsvervanger.  

 

1.26. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begroting, 
jaarrekening, collecterooster 

 

1.26.1. Rol wijkkerkenraden bij begroting 
Vóór 1 oktober maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van 
kerkrentmeesters en diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten 
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voor de begroting voor het komende jaar kenbaar aan de Algemene Kerkenraad, met 

afschrift aan het College van Kerkrentmeesters c.q. Diakenen. 

 
1.26.2. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening 

kenbaar te maken over begroting en jaarrekening  
Deze bepalingen uit de ordinanties zijn van toepassing: 

 ordinantie 11-5 de begrotingen en het collecterooster 
 ordinantie 11-6 de jaarrekeningen 
 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de 

jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week op het kerkelijk bureau worden 

ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. 
De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. 
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging 

worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad. 
De Algemene Kerkenraad kan ook een gemeentevergadering hierover beleggen. 

 

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 
 
De volgende bepalingen uit de ordinanties zijn van toepassing: 
 ordinantie 4-8 werkwijze de leden 5 en 9 

 
De plaatselijke regeling wordt vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Voordat de 

Algemene Kerkenraad dit doet kent hij de gemeenteleden in de inhoud van de 
regeling en hoort hij hen daarover.  
 

Ook voert de Algemene Kerkenraad voorafgaand overleg met:  
 de wijkkerkenraden 

 het College van Kerkrentmeesters  
 het College van Diakenen  
 organen van de gemeente (commissies e.d.) althans, voor zover de regeling 

betrekking heeft op hun werkzaamheden. 
 

Voor wijziging van de plaatselijke regeling geldt dezelfde procedure.  
 

Overige bepalingen 

 
1.27. Wijkgemeenten 

 
1.27.1. Aantal wijkgemeenten. 
De gemeente heeft zes wijkgemeenten. 

1.27.2. Grenzen van de wijkgemeenten 
De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en 

tevens vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen (eventueel: en 
huisnummers) en postcodes die de grenzen van de wijkgemeenten vormen, die als 
bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht. 

1.27.3. Vaststelling en wijziging van aantal en grenzen 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van het aantal wijkgemeenten en de grenzen 

wordt het voorstel daartoe in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 
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De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie 

worden tijd en plaats vermeld. 
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzagelegging 

worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad. 
 

1.28. De verkiezing van predikanten 
 
6.2.1. 

De kerkenraad van een wijkgemeente begint het beroepingswerk, als bedoeld in Ord. 
3-3, eerst nadat de instemming van de Algemene Kerkenraad is verkregen.  
 

6.2.2. 
De kerkenraad van een wijkgemeente krijgt recht, gedurende de periode van vacant 

zijn, op maximaal 0,4 fte bijstand in het pastoraat. 
 

6.2.3. 

In de fase van voorbereiding vindt een overleg plaats tussen de wijkkerkenraad en het 
moderamen van de Algemene Kerkenraad over het profiel van de te beroepen 

predikant. 
 
6.2.4. 

De wijkkerkenraad benoemt een beroepingscommissie, bestaande uit ten minste drie 
leden. De Algemene Kerkenraad benoemt in deze commissie twee van zijn leden, die 

niet tot de betrokken wijkgemeente behoren. 
 

6.2.5. 
De wijkkerkenraad verricht de kandidaatstelling tezamen met de Algemene 
Kerkenraad in een gezamenlijke vergadering, waarbij elk van beide kerkenraden met 

de kandidaatstelling dient in te stemmen. 
 

1.29. Raad van Kerken Ede 
De Hervormde Gemeente Ede is lid van de Raad van Kerken Ede. 
De Algemene Kerkenraad benoemt een gemeentelid als vertegenwoordiger van de 

gemeente. 
 

1.30. Slotbepaling 
Voor gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, treft de Algemene Kerkenraad een 

voorlopige maatregel, totdat wijziging of aanvulling heeft plaatsgehad. 

Ondertekening 
Aldus te Ede vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 22 juni 
2022. 

     
Preses       Scriba 
Joop Korteland     Jan – Pieter Redert  
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BIJLAGE 1: Samenstelling kerkenraad en colleges 

 
1. Samenstelling Algemene Kerkenraad 
De Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

Ambt aantal 

Predikant   3 

Ouderling    6* 

Ouderling-kerkrentmeester    4* 

Diaken   3 

Totaal 16 

 
*Inclusief de preses, de scriba en een ambtsdrager, die de Hervormde Gemeente Ede 
vertegenwoordigt in de ambtsdragerscommissie van De Hartenberg, die boventallig 

zijn.  
De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is door de Algemene Kerkenraad 
boventallig benoemd en heeft daardoor automatisch zitting in de Algemene 

Kerkenraad.  
 

2. Zittingsperiode van de Algemene Kerkenraad 
De Algemene Kerkenraad bestaat uit ambtsdragers, die volgens rooster door en uit de 
wijkkerkenraden zijn aangewezen.  

Boventallig zijn de preses en de scriba, alsmede een ambtsdrager van de geleding van 
de Hervormde Gemeente Ede van de ambtsdragerscommissie De Hartenberg en de 

voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. 
De zittingsperiode van de leden van de Algemene Kerkenraad is twee jaar. Wisseling 
valt samen met het aftreden van de helft van het aantal ambtsdragers in de 

wijkkerkenraden. 
 

3. Moderamen 
Het moderamen bestaat uit de preses, de scriba, een predikant (als assessor), een 
diaken, een ouderling-kerkrentmeester. In principe zijn alle ambten in het moderamen 

aanwezig. 

4. Vaste adviseurs 
De adviseur van het Centraal Evangelisatorisch Beraad (C.E.B.) en de voorzitter van 
het Platform Jeugdwerk Hervormde Ede zijn vaste adviseurs van de Algemene 

Kerkenraad. 
 

5. Samenstelling College van Kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 15 leden.  
Daarvan zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester boventallig en 12 

vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden. (Dat zijn 10 ouderlingen-
kerkrentmeester en 2 kerkrentmeesters).  

 
6. Samenstelling College van Diakenen 
Het College van Diakenen bestaat uit 15 leden.  

Dat zijn 12 diakenen, die de wijkkerkenraden vertegenwoordigen, de boventallige 
voorzitter, 1 boventallige diaken (penningmeester) en een boventallige adviseur 

(diaconaal consulent).  

 
7. Samenstelling commissies en werkgroepen 
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- de Zendingscommissie, met als opdracht: het uitvoeren van het beleidsplan voor 

de zendingsactiviteiten van de Hervormde Gemeente Ede. 
Met als samenstelling: per wijkgemeente twee vertegenwoordigers, inclusief een 

drietal bestuursleden., t.w. een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Deze 
kunnen eventueel ook boventallig worden benoemd. Zij worden allen benoemd 

door de Algemene Kerkenraad, waarbij de vertegenwoordigers van de 
wijkgemeenten op voordracht van de wijkkerkenraad worden benoemd. 

- het Centraal Evangelisatorisch Beraad (C.E.B.) met als opdracht: de missionaire 

roeping gestalte geven. 
Met als samenstelling: de evangelisatie-ouderlingen van elke wijkkerkenraad. Het 

CEB kiest een voorzitter en secretaris uit hun midden of kiezen in samenspraak 
met de AK een boventallige voorzitter en secretaris ter ondersteuning van de 
samenkomsten en daaruit voortvloeiende activiteiten. 

- de Commissie Winteravonddiensten met als opdracht de organisatie en ambtelijke 
vertegenwoordiging van en bij de winteravonddiensten. De commissie wordt 

gevormd door 3 ambtsdragers van de Oude Kerkgemeente en 3 ambtsdragers van 
de Sionkerkgemeente, alsmede een toegevoegd secretaris. Zij worden allen 
benoemd door de Algemene Kerkenraad.  

- de Ambtsdragerscommissie De Hartenberg, bestaande uit tenminste drie 
ambtsdragers die namens de Hervormde Gemeente Ede zitting, met als opdracht: 

medeverantwoordelijkheid voor de organisatie en de ambtelijke 
vertegenwoordiging in erediensten, die op De Hartenberg worden gehouden 
gezamenlijk met de Prot. Gemeente Ede en de NGK ‘De Proosdij’.  

- de commissie voor de website met als opdracht: de zorg voor de opmaak en 
instandhouding van de website van Hervormd Ede. 

- de Werkgroep Duurzaamheid met als opdracht de uitvoering van het hoofdstuk uit 
het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Ede dat betrekking heeft op 
duurzaamheid. 

Met als samenstelling: vertegenwoordigers uit – zo mogelijk – alle wijkgemeenten. 
- het Platform Jeugdwerk Hervormd Ede met als opdracht: 

o Centraal aanspreekpunt voor afstemming tussen jeugdouderlingen en voor 
uitwisseling van kennis en ervaring; 

o Coördinatie en uitwerking van jeugdwerkbeleid als het zaken betreft die 

beter centraal kunnen worden opgepakt;  
o Coördinatie van financiële zaken die hierop betrekking hebben; 

o Naar behoefte ondersteuning en advisering van (nieuwe) 
jeugdambtsdragers; 

o Organisatie van centrale (toerustings-)activiteiten. 
Met als samenstelling: de jeugdouderlingen van elke wijkkerkenraad en een door 
de Algemene Kerkenraad benoemde voorzitter en secretaris.  

 

BIJLAGE 2 Kaart van indeling wijken  
Topografische kaart en lijst van postcodes en straatnamen die de grenzen van de 
wijkgemeenten vormen. 

 


