
 

  

 
Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de 

aarde. Matt. 28:18 

 
GKV GEMEENTE EDE NOORD 
PROFIELSCHETS  
JULI 2021 

Ontmoetingskerk 



 

1 1 juli 2021 

INHOUD 
1. INLEIDING ....................................................................................................................................................... 2 

1.1 Doel van het document............................................................................................................................ 2 

1.2 De basis .................................................................................................................................................... 2 

2. OMGEVING, DE BURGELIJKE GEMEENTE ....................................................................................................... 3 

2.1 Stad. ......................................................................................................................................................... 3 

2.2 Kerken. ..................................................................................................................................................... 3 

2.3 Scholen ..................................................................................................................................................... 4 

2.4 Zorginstellingen........................................................................................................................................ 4 

2.5 Politiek ..................................................................................................................................................... 4 

2.6 Werkomgeving ......................................................................................................................................... 4 

2.7 Recreatie .................................................................................................................................................. 4 

3. HISTORIE EN GETALLEN .................................................................................................................................. 5 

3.1 Ede-Noord in vogelvlucht ......................................................................................................................... 5 

3.2 Ede-Noord in cijfers ................................................................................................................................. 6 

4. ORGANISATIE.................................................................................................................................................. 7 

4.1 Erediensten en liturgie ............................................................................................................................. 7 

4.2 Kerkenraad (en commissies ), samenstelling en organisatie. .................................................................. 7 

4.3 De kerkenraad, beleid en aandachtspunten ............................................................................................ 8 

4.4 Diaconie. .................................................................................................................................................. 9 

4.6 Communicatie ........................................................................................................................................ 11 

4.7 Vorming en begeleiding ......................................................................................................................... 11 

4.8 Gemeenschap ........................................................................................................................................ 12 

4.9 Zending en evangelisatie........................................................................................................................ 13 

5. MATERIËLE ZAKEN (GELD EN GOED) ............................................................................................................ 14 

5.1 Vastgoed ................................................................................................................................................ 14 

5.2 Begroting/Financiën ............................................................................................................................... 15 

6. GELUIDEN UIT DE GEMEENTE EN OPGAVEN VOOR DE KERKENRAAD ......................................................... 16 

7. INTERKERKELIJKE CONTACTEN ..................................................................................................................... 18 

7.1 NGK Ede ................................................................................................................................................. 18 

7.2 CGK Ede .................................................................................................................................................. 18 

7.3 COGG ...................................................................................................................................................... 18 

7.4 Voorgangersbidstond ............................................................................................................................. 18 

8. TOT SLOT ...................................................................................................................................................... 19 

BIJLAGE 1 WERKDOCUMENT KERKENRAAD GKV EDE NOORD JUNI 2021 ....................................................... 20 

BIJLAGE 2 DIACONALE ZORG, VISIE EN WERKWIJZE ........................................................................................ 24 

 



 

2 1 juli 2021 

1. INLEIDING 
1.1 Doel van het document 
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) van Ede-Noord is vacant vanaf 1 juli 2021 en start de 
procedure voor het beroepen van een predikant. Dit gemeenteprofiel beoogt een handzaam 
overzicht te geven van hoe de kerkelijke gemeente is georganiseerd en wat er speelt en leeft.        
Het profiel moet  dienen om: 

• te beroepen predikanten een eerste beeld van de gemeente te schetsen; 

• behulpzaam te zijn bij het formuleren van een “wensprofiel” van de te beroepen predikant. 

Als aanpak voor het opstellen van het profiel is gekozen voor het actualiseren van de profielschets 
2009, onder andere door het spreken en interviewen van een aantal personen, ambtsdragers maar 
ook andere leden van de gemeente met behulp van een gestructureerde vragenlijst.  

Het gemeenteprofiel beoogt naast feitelijke informatie tevens een inkleuring te geven van het 
karakter van de gemeente, hoe er wordt gedacht, (samen) geleefd en geloofd. Daar horen dan ook 
bij: het beleid van de kerkenraad en aandachtspunten voor de toekomst. 

De dagelijkse praktijk van het gemeentelijk samenleven en van de wekelijkse diensten wordt medio 
2021 helaas nog sterk gedicteerd door de maatregelen in het kader van de coronapandemie, ook al 
gloort er gelukkig licht aan de horizon. Deze schets beschrijft dan ook eerder de situatie zoals die 
was voorafgaand aan de crisis en zoals die, naar wij hopen en bidden, binnen niet al te lange tijd mag 
terugkeren. Het beeldmateriaal dat in deze schets is opgenomen mag wat kaal overkomen voor een 
“ONTMOETINGSKERK”; om privacy redenen komen er geen personen op voor en overigens was dit 
dus toevallig helaas ook het beeld van het laatste jaar. 

1.2 De basis 
De GKV Ede-Noord is gesitueerd binnen het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 
en valt onder de classis Arnhem. 

Staand in de traditie van de reformatie vormt de Bijbel als Gods Woord en zoals beleden in de drie 
formulieren van eenheid de basis waarop we staan en van waaruit we willen leven. 

Om dat in de praktijk vorm te geven is  de volgende missie geformuleerd: 

“Vanuit een echte relatie met Christus, als hechte gemeenschap met elkaar, zien we om naar onze 
naaste”  

Deze missie stempelt de activiteiten die worden ontplooid op de terreinen van onder meer 
Woordverkondiging, liturgie, pastoraat, diaconie, vorming, gemeenschap en zending; zoals in dit 
document beschreven. 
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2. OMGEVING, DE BURGELIJKE GEMEENTE   
2.1 Stad.  
Ede is qua omvang een behoorlijke stad, maar heeft wat bebouwing en historie betreft nog steeds 
dorpse karakteristieken. Het centrum heeft overigens inmiddels wel de uitstraling van een 
winkelstadshart gekregen. Ede is een dorp/ stad met bijna 120.000 inwoners, van wie 2/3 in de stad 
Ede zelf woont en de rest in de buitendorpen, waarvan de belangrijkste zijn: Bennekom, Lunteren, 
Harskamp, Otterlo, Wekerom, Ederveen. 

De omgeving is buitengewoon mooi en landschappelijk gevarieerd: landgoed Kernhem, de Paasberg, 
een Openluchttheater, een theater, het Planken Wambuis, landgoed De Valouwe, het Wekeromse 
Zand, het Luntersche Buurtbosch, de Ginkelse heide en de Sysselt en het weidelandschap in de 
Gelderse Vallei en het Binnenveld. 

 

Figuur 1 kaart van Ede en omstreken 

Bouwkundig toont de stad zelf niet veel historie. Wel is er de Oude Kerk bij het centrum met een 
historie die teruggaat tot 1200 en tevens een enkele gerestaureerde molen en voormalige 
dienstwoningen voor militair kader. Ede is vanouds een garnizoensplaats geweest met veel kazernes, 
maar die worden successievelijk ontmanteld en de locaties krijgen een nieuwe bestemming; het 
kazernegebied in Ede-Oost is een woonwijk. Via de website https://ede.incijfers.nl/ is meer te 
vinden over de gemeente Ede. 

De bevolking is overwegend christelijk. Dat zien we terug in kerkelijke kaart van Ede, de vele 
christelijke scholen en zorginstellingen en in de politiek. 

2.2 Kerken.  
Ede kent een rijk geschakeerd kerkelijk leven:  

 PKN gereformeerd 3x ; PKN hervormd 8x; Protestantse wijkgemeente; Christelijke 
Gereformeerde Kerk (CGK); Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) 2x; 

 Baptisten 2x;  Beth Yoshua evangelische huisgemeente; Evangelisch-Lutherse Gemeente;  
 Evangeliegemeente De Deur; Eldad Rafaëlgemeenschap; Evangelische gemeente Jonah; 

Evangelische Gemeente De Schuilplaats; Connectkerk Ede 
 Oudgereformeerde gemeente 3x ; Gereformeerde Gemeente; RK-kerk 2x; 
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 Vergadering van Gelovigen;  Leger des Heils; Doopsgezinde gemeente; Apostolisch 
Genootschap; Nieuw-Apostolische kerk; Christengemeente Adelaarsnest; Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB; Turkse moskee; Marokkaanse Moskee; Baha’i gemeenschap. 

In de burgerlijke gemeente Ede zijn twee vrijgemaakte kerken: Ede Zuid en Ede Noord.  

En daar komen nog vele kerken in de buitendorpen bij. 

2.3 Scholen  
In Ede is een groot aantal Christelijke basisscholen: meer dan 10 van CNS-signatuur, 3 van 
hervormde huize, 1 van oudgereformeerde signatuur, 1 van vrijgemaakte signatuur. De laatste is de 
gereformeerde basisschool “De Triangel”, waar ook ouders vanuit andere kerkelijke gezindten hun 
kinderen onderwijs kunnen laten volgen, wanneer ze met de grondslag van de school instemmen. 
Verder zijn er evangelische, katholieke, islamitische, openbare en neutrale scholen.  

Middelbare scholieren bezoeken Guido de Bres in Arnhem en/of Amersfoort, het Ichthus College in 
Veenendaal, het Streek in Ede of andere scholen. 

De Christelijke Hogeschool Ede trekt veel studenten; in de gemeente van Ede Noord zijn dan ook 
veel studenten lid of gastlid. 

2.4 Zorginstellingen 
In veel zorginstellingen herken je de christelijke oorsprong (ziekenhuis Gelderse Vallei, ‘s 
Heerenloo/de Hartenberg); in een aantal gevallen wordt die christelijke identiteit uitdrukkelijk 
nagestreefd (Opella, Beeuwkes Thuiszorg, etc. ). 

2.5 Politiek  
De gemeenteraad heeft 39 zetels, met anno 2021 de volgende zetelverdeling: SGP 7 zetels, CDA 6 
zetels, ChristenUnie 6 zetels, Gemeentebelangen 5 zetels, GroenLinks 4 zetels, VVD 4 zetels, D66 3 
zetels, burgerbelangen 2 zetels, PvdA 1 zetel en democratische kiezers 1 zetel. Het college is een 
coalitie van CDA, VVD, GroenLinks, gemeentebelangen en ChristenUnie. 

2.6 Werkomgeving  
Ede heeft een intercitystation en ligt aan de snelwegen A12 en A30. Gezien die gunstige ligging is 
een deel van gemeenteleden werkzaam buiten Ede. Er is veel werkgelegenheid in zorg, onderwijs en 
wetenschap in Ede en omstreken.   

2.7 Recreatie  
Ede ligt aan de rand van de Veluwe, op de grens van de Gelderse Vallei. De prachtige natuur 
(Ginkelse Heide, Planken Wambuis, Edese Bos, Wekeromse Zand enz.) trekt in de zomermaanden 
veel bezoekers - vooral langs de Hessenweg zijn veel campings en recreatieoorden - en dat betekent 
ook dat er in de zomer soms gasten/vakantiegangers de kerkdiensten bezoeken.  
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3. HISTORIE EN GETALLEN 
3.1 Ede-Noord in vogelvlucht 
Op 29 mei 1887 vond de instituering plaats van de Gereformeerde Kerk in Ede. 

Op 22 juni 1947 vond de herinstituering – na de vrijmaking – plaats. 

De kwestie rond de “open brief” in 1968 heeft in Ede zeer gespeeld en resulteerde in het stichten 
van een Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) naast de GKV. 

Op 21 februari 2000 is de kerk van Ede vanwege de groei van het aantal kerkleden gesplitst in twee 
zelfstandige gemeenten: de kerk van Ede Noord en de kerk van Ede Zuid. 

Ede-Noord behoort tot de classis Arnhem. 

Sinds de Vrijmaking is de gemeente Ede (Noord) achtereenvolgens gediend door de predikanten: 

Ds. G. Roukema (1951-1969);  

Ds. Harry Venhuizen (1973-1999); 

Ds. Melle Oosterhuis (2000-2009) emeritus te Wezep; 

Ds. Henk van Hemmen (2010- 1 juli 2021) predikant te Leens; 

Ds. Jan-Matthijs van Leeuwen zal optreden als consulent in de periode dat onze gemeente vacant is. 
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3.2 Ede-Noord in cijfers 
Verreweg de meeste gemeenteleden wonen in de “stad Ede”. Daarnaast zijn er leden woonachtig in 
Lunteren, Otterlo, Harskamp, Wekerom en Ederveen (formeel hoort Ederveen kerkelijk bij gemeente 
Veenendaal).  

In de afgelopen 20 jaar is de gemeente gegroeid van omstreeks 450 naar ruim 600 leden medio 
2021; en valt daarmee in de C categorie zoals gehanteerd door het Steunpunt Kerkenwerk (SKW) Het 
aantal pastorale eenheden is 217 , met gemiddeld 2,8 personen per pastorale eenheid. (De cijfers 
zijn van begin mei ’21). 

• Belijdende leden 367 (60,9%) M/V -> 174/193 
• Doopleden  226 (37,5%) M/V -> 125/101 
• Gastleden       6 
• Nog niet gedoopt      4 

Over het eerste halfjaar van 2021 vallen te melden: 

• Geboorten                6  
• Huwelijken       4   
• Overleden        0 

De laatste 10 jaar is de samenstelling van de gemeente wat betreft de spreiding over leeftijden 
vrijwel onveranderd. Wel is de mobiliteit, het aantal mutaties onder de jongere leden en gezinnen, 
zeg tot de categorie 40-45, aanzienlijk groter dan bij de ouderen. Er is de nodige migratie geweest 
van met name jongeren naar evangelische gemeenten, maar ook van ouderen in meer behoudende 
richting. Exacte cijfers hierover zijn niet bijgehouden. 

Het merendeel van de leden heeft een hogere opleiding (HBO+) en relatief veel personen zijn 
werkzaam in de zorg en het onderwijs. Ook is er een aantal ondernemers. 

De verdeling over de leeftijdscategorieën  toont als volgt. 

  

 

 

 

 

Figuur 2 
ledenaantallen 
per 
leeftijdscategorie 
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4. ORGANISATIE 
4.1 Erediensten en liturgie  
We komen op zondag tweemaal naar de kerk om een ontmoeting te hebben met onze God en Hem 
eer te brengen, maar tevens om als gemeente (en ieder persoonlijk) te worden opgebouwd in het 
geloof. We worden toegerust om dit geloof in het leven van alledag toe te passen en uit te dragen, 
dus ook buiten onze gemeente. In Gods huis, de kerk, moeten we ons allemaal thuis weten. 
Bovendien willen we ook dat mensen die bij ons te gast zijn zich thuis kunnen voelen. Het aantal 
bezoekers is met ca. 300  personen in de ochtend beduidend groter dan de ca. 80 in de 
middagdienst. 

De liturgiecommissie ontwikkelt met het oog daarop beleid met betrekking tot de inrichting van de 
erediensten en legt dat neer in jaarplannen.  

De wekelijkse erediensten in Ede Noord worden gekenmerkt door de volgende elementen:  

• Er wordt onder meer gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek en het Liedboek voor de 
kerken, Opwekking en tevens komt een breed scala aan andere liederen aan bod; 

• Liederen worden begeleid door de band, piano of orgel; 
• Er zijn in elke eredienst lectoren die de (bijbel)lezingen doen; 
• Op feestdagen zorgt een gelegenheidskoor voor muzikale aanvulling op de 

gemeentezang;   
• Avondmaal wordt 6x per jaar gevierd, in de regel een gaande viering, met eens per jaar 

een tafelviering; 
• Een aantal malen per jaar vinden er aangepaste diensten voor mensen met een 

verstandelijke beperking plaats;  
• Er wordt aandacht besteed aan betrokkenheid van kinderen in de kerkdienst. Ook van de 

predikant wordt verwacht dat hij daar oog voor heeft, bijvoorbeeld door een 
“kindermoment”; 

• In de ochtenddienst gaan de kinderen van 4 - 10 jaar voor de preek naar de bijbelclub 
waar de kinderen over het thema van de preek een verhaal horen en dat verwerken in 
bijvoorbeeld een werkje of een lied. Soms laten ze iets van hun resultaten zien of horen 
wanneer ze, na de preek, weer binnenkomen. In de meeste gevallen blijven de kinderen 
tot het einde van de dienst in de bijbelclub; 

• In “coronatijd” werden alleen in de ochtend aangepaste livestreamdiensten gehouden: 
korte diensten; als regel begeleid door de band en een of meer zangers. De zaalbezetting 
was (zeer) beperkt conform de officiële richtlijnen. 

4.2 Kerkenraad (en commissies ), samenstelling en organisatie. 
Samenstelling kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit de predikant en ouderlingen, de diakenen vergaderen als regel apart. 
Samen richten zij zich op de pastorale en diaconale zorg voor de gemeente. Het streven is om voor 
alle tien wijken een ouderling en een diaken te hebben. Er is daarnaast een jeugdouderling.  

Het moderamen wordt gevormd door de predikant, voorzitter moderamen tevens voorzitter van de 
kerkenraad, voorzitter diaconie, coördinator commissies, de scriba en wordt ondersteund door een 
secretaris. 

Commissies  
Binnen onze gemeente zijn werkgroepen en commissies actief. De commissies/werkgroepen hebben 
regelmatig contact met het moderamen, om de voortgang van hun taken te bespreken. De 
commissies/werkgroepen maken een jaarplan en presenteren dit plan aan het moderamen. Deze 
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commissies wordt gevraagd om bij het opstellen van hun jaarplan waar mogelijk aan te sluiten bij de 
meerjarenvisie en het jaarplan van de kerkenraad en bij het jaarthema van het betreffende seizoen. 
Op deze manier proberen we versnippering te voorkomen en de samenhang te bevorderen. Op de 
lijst van commissies, taakgroepen, afvaardigingen, enz. staan rond de 40 items. Onder 4.6 t/m 5  
komen een aantal hiervan nader aan de orde. De kerkenraad beraadt zich over de vraag hoe hier het 
overzicht te behouden. 

Zorg voor de wijken  
De gemeente van Ede Noord is geografisch opgedeeld in 10 wijken. Elke wijk heeft (zo mogelijk) een 
vaste wijkouderling, wijkdiaken en wijkcoördinator en kent zo’n 25 adressen. De wijkouderling en de 
wijkdiaken brengen samen op elk adres jaarlijks een huisbezoek. Jongeren vanaf een jaar of 16, 17 
krijgen afzonderlijk bezoek. Daar de gemeente van Ede-Noord een relatief grote groep jeugd heeft is 
er sinds 2020 een speciale jeugdouderling. 

 

Figuur 3 wijkindeling, wijk 7 is inmiddels gesplitst in wijk 7a en 7b 

De wijkcoördinator vervult een belangrijke taak. Hij, maar meestal zij, coördineert het onderlinge 
omzien in de wijk, in samenspraak met de wijkdiaken. Niet elke wijk is hierin al even ver, de 
onderlinge samenhang verschilt sterk per wijk afhankelijk van de samenstelling en het al dan niet 
hebben van een gezamenlijke historie.  

Ambtsdragers hebben regelmatig wijkoverleg waarbij ouderling, diaken en coördinator de wijk 
pastoraal en diaconaal ‘doorspreken’. Eenmaal per jaar neemt ook de predikant daaraan deel. 
Verder wordt er binnen de kerkenraad  in iedere vergadering gesproken over de “zorgadressen”: 
gemeenteleden die een minder sterke band met de gemeente hebben of anderszins bijzondere 
aandacht nodig hebben. Voor deze laatste groep is een pastoraal team actief, vooral voor het 
bezoeken van broeders en zusters die langdurig extra aandacht nodig hebben.  

4.3 De kerkenraad, beleid en aandachtspunten 
Samenwerking 
De leden van de kerkenraad mogen zich verheugen in een goede, collegiale samenwerking en weten 
zich daarin gezegend door hun Heer en Heiland. 

Er is sprake van open verhoudingen, waarin alles wat gezegd moet worden ook op tafel kan komen 
in een sfeer die als veilig wordt ervaren. Een sfeer van “samen onderweg” . 

Voor beginnende ambtsdragers  is een “buddysysteem” ingericht. Is er behoefte aan opleiding dan 
wordt die gefaciliteerd. 
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Bij de onderlinge verdeling van taken zijn elementen van het nieuwe bestuursconcept (NBC) 
ingevoerd. Veel taken zijn gedelegeerd naar commissies die binnen een afgesproken kader met een 
grote mate van zelfstandigheid kunnen opereren. In het bijzonder geldt dat voor de commissie van 
beheer. Het moderamen richt zich vooral op de organisatorische zaken en beleidsvoorbereiding ten 
behoeve van de kerkenraad; de kerkenraad op het geheel van beleid en uitvoering. 

De strikte scheiding van beleid en uitvoering, waarvan het NBC uitgaat, is in Ede-Noord dus bewust 
niet overgenomen om de afstand tussen beleid en praktijk beperkt te houden. 

Beleid 
De missie van waaruit men werkt luidt: “Vanuit een echte relatie met Christus, als hechte 
gemeenschap met elkaar, zien we om naar onze naaste.” 

Jaarlijks wordt de vertaalslag van de missie naar concreet beleid en actie door de kerkenraad tegen 
het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd. De schriftelijke weerslag daarvan wordt 
opgenomen in het zogenaamde “werkdocument”. De naam drukt al uit dat het gaat om een 
dynamisch document; de aansluiting met de actuele aandachtspunten voor de gemeente is leidend. 
Bij themagewijze verdieping in onderwerpen wordt ter voorbereiding veelal allereerst een beroep 
gedaan op de predikant, maar regelmatig ook op deskundigen van elders. Het werkdocument is 
toegevoegd als bijlage. 

De koers 
De kerkenraad van Ede-Noord  volgt de besluiten van de generale synode, maar kiest daarin een 
eigen tempo van implementatie. Met andere woorden, Ede-Noord hoeft daarin niet voorop te 
lopen. Draagvlak en acceptatie zijn daarbij belangrijke factoren in een gemeente die qua “ligging” 
uitersten herbergt. Met het openstellen van het ambt van ouderling voor vrouwen, waar overigens 
een aantal gemeenteleden (grote) moeite mee heeft, is gewacht tot de afhandeling van 
revisieverzoeken door de synode. Op het vlak van kerkelijke eenheid hebben de vier gemeenten (2 
GKV en 2 NGK) de wens uitgesproken om de kerken zoals die nu bestaan vooralsnog in stand te 
houden. Het streven is om ‘post Corona’ de middagdienst terug te laten komen. Meer daarover 
onder 7 en in bijlage 1: het “werkdocument.” 

Aandachtspunten en zorgen. 
De afgelopen jaren vroegen vooral de volgende zaken de aandacht van de kerkenraad: 

 Schepping en evolutie 
 LHBT beleid en zorg  
 Eenzaamheid 
 Man/vrouw en ambt 

Een opsomming van onderwerpen die, naast uiteraard het vervullen van de vacature voor predikant, 
de komende tijd nieuw of nog steeds aandacht zullen vragen zijn ondergebracht onder 6. 

4.4 Diaconie 
Samenstelling diaconie. 
Er zijn 10 wijken en 10 wijk diakenen. Per wijk opereert de wijkouderling samen met de wijkdiaken. 
De voorzitter van de diaconie heeft geen wijk, er is een secretaris (geen ambtsdrager). De 
penningmeester van de kerk is tevens penningmeester van de diaconie. 

Voor het eerst in november 2020 acteren ook vrouwelijke diakenen. 

Het team  
Het team heeft een diverse samenstelling m.b.t. leeftijden, talenten en beroepsgroepen en daarvan 
wordt geprobeerd een goed gebruik te maken. Er is een “matrixstructuur” opgetuigd. Naast 
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wijkverantwoordelijkheid is er ook een verdeling van functionele verantwoordelijkheden, mede 
hierdoor proberen we verschillende doelgroepen beter te bedienen. 

Werkwijze en speerpunten diaconale zorg 
De wijze waarop ouderlingen, diakenen en wijkcoördinatoren samenwerken rond bezoeken in de 
gemeente is hiervoor al aangegeven onder  “Zorg voor de wijken” . 

De diaconie heeft een analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen gemaakt en van daaruit een 
aantal prioriteiten benoemd rond eenzaamheid, omzien naar elkaar, sociaaleconomische 
problematiek. 

- Per wijk wordt aangegeven wie binnen het profiel “eenzaam” passen en hoe deze brs./ zrs. 
hierover te benaderen. En het onderwerp bespreekbaar te maken. 

- In het omzien naar elkaar zijn de individuele en wijk gerelateerde activiteiten belangrijk. Het 
wijkteam speelt hierin een belangrijke rol. In coronatijd ligt hier een extra uitdaging, waarop 
een aantal specifieke acties zijn ontwikkeld. 

- Corona heeft nog niet tot een grote hulpvraag geleid met m.b.t. financiële vragen. De 
samenstelling van de gemeente met relatief veel mensen werkzaam in zorg en onderwijs, 
lijkt ons zelfs minder kwetsbaar te maken in dit opzicht. Niettemin weten we niet of ons 
beeld van de behoeften compleet is. Via communicatie proberen we dat zicht scherper te 
krijgen. 

 
Diaconale middelen en hun bestemming 
We mogen ons verheugen in een gezonde financiële positie als reserve houden we cf. de richtlijn 
een bedrag aan van 40 euro per lid. Het overschot dat er jaarlijks is, schenken we aan doelen 
waarvan we hebben afgesproken dat daarvan ook een gezond deel bij Edese doelen terecht komt. 

Financieel hebben we in het afgelopen jaar een beperkt aantal tal broeders en zusters ondersteund 
in de vorm van een gift en/ of lening. Verder wordt er op een aantal daarvoor in aanmerking 
komende adressen een vakantiegift en een gift met kerst verzorgd. 

Er wordt samengewerkt met diaconieën van veel kerken uit Ede via een samenwerkingsverband: het 
Diaconaal Platform Ede (DPE), dat ongeveer 25 kerken ondersteunt. De diaconie van GKV-Ede-Noord 
is vertegenwoordigd in het bestuur van het DPE. 

Meet-Inn (verzorgt maaltijden voor mensen met een klein of geen sociaal netwerk), de Kleding bank 
en Voedselbank, Zin in Zondag (zondag-invulling voor complexe doelgroepen) zijn lokale initiatieven 
waar leden van onze kerk zich op individuele basis vrijwillig voor inzetten, en die door de diaconie 
via collectes en indien nodig extra giften worden ondersteund. Onze gemeente heeft in Ede een 
goede naam voor wat betreft de participatie bij sociale initiatieven. 

Verder doen we actief mee in de werkgroep “Micha & Meer” met als thema duurzaamheid en 
gerechtigheid. 

Een uitgebreider beschrijving van de taakopvatting van de diaconie en de activiteiten is toegevoegd 
als bijlage 2. 
 
4.5 Relatie met Ede-Zuid 
Op 21 februari 2001 zijn we als twee gemeentes zelfstandig verder gegaan en zijn sindsdien ook 
steeds meer een aparte eenheid gaan vormen. Een tijd lang werden er enkele 
bijbelstudieverenigingen nog georganiseerd door de jeugd van Ede Noord en Zuid samen 
(Jeugdvereniging, 16+, soos en jeugdkamp). Maar dat is nu verleden tijd. 
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Echter de gereformeerde basisschool, het zendingswerk in Oekraïne en India, enkele 
bijbelstudieverenigingen en het gezamenlijk kerkgebouw zorgen ervoor dat wij als gemeenten 
regelmatig contact hebben. 

De reguliere kanselruil, die tot voor enkele jaren gebruikelijk was, is  naar de wens van Ede-Zuid 
opgeheven. Overigens zijn de contacten in coronatijd weer intensiever geworden door het 
gezamenlijk moeten nemen van maatregelen en het organiseren van gezamenlijke diensten. Dat is 
door beide gemeenten als positief ervaren en iets om ook post-corona voort te zetten. 

4.6 Communicatie  
Als gemeente hebben we een kerkelijk informatieblad ‘Medeklinker’, dat tweewekelijks online 
verschijnt. Daarin worden onder andere zaken uit het gemeente-meeleven, informatie van de 
Kerkenraad, mededelingen van commissies en instellingen gebracht. Verder is er de 
“gemeentemail”. In aanvulling op de “Medeklinker” meldt de scriba daarin beknopt actuele zaken 
uit de gemeente en gegevens van bijeenkomsten.  

Verschillende commissies communiceren afzonderlijk doormiddel van een flyer (gemeenteweekend, 
tijd-voor-actie, ect.) 

Op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-ede.nl is onder andere informatie te vinden over 
onze gemeente, een link om online de kerkdiensten te volgen, een agenda met geplande 
activiteiten. Ook via de Scipio-app is de meeste van die informatie te vinden en tevens de ledenlijst 
met bijbehorende gegevens.   

4.7 Vorming en begeleiding 
In september 2019 werd gestart met jeugdvereniging en catechisatie in een nieuwe vorm. De 
jongeren vanaf de brugklas komen iedere week één keer bij elkaar op de KEI-avond (woensdag). 
Doel van deze avonden is dat er verbinding en een veilige sfeer blijft/ontstaat tussen de jongeren 
waardoor ze samen hun geloof kunnen verdiepen en persoonlijk eigen maken, maar ook “handen en 
voeten” geven in de praktijk. 

Na de “KEI-leeftijd”, 18 jaar en ouder, werd de catechisatie door de predikant verzorgd. Dit begon 
eerst voor iedereen gezamenlijk om in januari over te gaan op belijdenis catechisatie, uiteraard voor 
diegene die van plan waren om belijdenis te gaan doen. Jongeren in die leeftijd werden door de 
predikant gevraagd om hieraan mee te doen, ook wanneer ze niet op de KEI-avonden of catechisatie 
avonden aanwezig waren.  

In de vacante periode wordt er gezocht naar gemeenteleden die de catechisatie avonden voor de 
groep 18+ kunnen waarnemen.  

Jeugdwerk en Jeugdteam 
Het jeugdteam (JT) is verantwoordelijk voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. Het JT bestaat uit 
een aantal gemeenteleden. Zij hebben de Kei-avonden opgezet. Een lid van het JT ontwerpt samen 
met de dominee een curriculum van de kei-avonden, zodat in de vijf/zes jaar wel alle elementaire 
onderwerpen aan bod gekomen zijn.  

Een jaar wordt opgedeeld in 4 blokken van 6/7 weken. Elk blok begint met een jeugdleidersavond. 
Hiervoor bereidt de predikant, of een andere spreker, een inleiding voor waardoor de jeugdleiders 
zelf ‘gevoed’ worden. De weken daarop gaan de jeugdleiders elk met hun eigen groep aan de gang. 
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Jeugdouderling  
Sinds een jaar hebben we een jeugdouderling in onze gemeente.  

Hij ondersteunt de wijkouderlingen in hun contact met jongeren, zoekt het contact met de jeugd en 
schuift aan bij de vergaderingen van het jeugdteam. 

Zijn eerste bevindingen zijn: er is een klein groepje jeugd actief bij een soort bijbelstudiegroep (lees: 
meer gezelligheid dan verdieping in de bijbel). Veel jeugd hangt een beetje los er bij, ook doordat ze 
bijvoorbeeld elders studeren en wonen.  

Verenigingen 
Er functioneren diverse bijbelstudieverenigingen, waaronder enkele vrouwenverenigingen (deels 
met Ede-Zuid gecombineerd), een mannenvereniging en een aantal bijbelstudiegroepen in de 
wijken, die regelmatig (om de twee, drie of vier weken) bij elkaar komen. Er zijn ook jonge gezinnen 
die elkaar in een bijbelstudieclubs gevonden hebben. 

Kinderwerk 
In de gemeente hebben we veel kinderen. Bijna de helft van de gemeenteleden is 25 jaar of jonger. 
Daarom is kinderwerk ook een belangrijk thema binnen onze gemeente. We hebben hiervoor 
verschillende groepen die allemaal een ‘steen’ gerelateerde naam hebben: 

Diamantjes: baby’s en dreumesen van 0 – 2 krijgen opvang tijdens de kerkdienst.; 

Pareltjes: peuters van 2 en 3 jaar krijgen opvang tijdens de kerkdienst. We hebben dan ook altijd een 
kring met een verhaal, liedjes zingen en een kleine knutsel; 

Kiezeltjes: kleuters krijgen tijdens de preek een verhaal te horen met verwerking; 

Groep 3/4: om de week tijdens de preek krijgt deze groep kinderen een verhaal met verwerking;  

Groep 5/6 om de week tijdens de preek krijgt deze groep kinderen een verhaal met verwerking; 

Groep 7/8 tijdens de middagdienst om de week krijgen deze kinderen hun eigen moment waarbij ze 
lezen uit de bijbel en praten over wat dit voor hen betekent.  

Waar het kinderwerk tegenaan loopt is dat we onvoldoende geschikte ruimtes hebben. Daarom is 
het op dit moment zo opgezet. Er zit dan ook altijd een groep in de soosruimte onder de kerk. 

Met kerst en Pasen wordt er voor de kinderen vaak een leuke activiteit georganiseerd. Dit kan een 
optreden zijn van een theatergroep of kinderkerstfeest.  

4.8 Gemeenschap 
Twee keer per jaar wordt er een gemeentevergadering gehouden. Er is een jaarrooster. Begin van 
het seizoen is er een gemeentevergadering gerelateerd aan het jaarthema. In maart is er een 
gemeentevergadering over de financiën en over een dan actueel thema. 

Gebedsgroepen. Elke week komt een gebedsgroep bij gemeenteleden thuis bij elkaar om te bidden 
voor de gemeente. 

Koffiemorgen 60+/ uitstapje. De koffiemorgens, bedoeld voor onderlinge ontmoeting, worden als 
regel maandelijks in de kerk gehouden. Voor diezelfde doelgroep wordt er jaarlijks een uitstapje 
georganiseerd. 
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De bloemen uit de kerk worden als bloemengroet en ter bemoediging op zondagavond bij één van 
de gemeenteleden gebracht. 

De commissie “Bij-een” heeft ten doel onderling verbinding te maken door gezellige activiteiten. 
Deze commissie organiseert onder meer het kampeerweekend. Vele jaren achtereen wordt er, in de 
maand juni, een kampeerweekend georganiseerd op een camping in de buurt van Ede. Meestal is er 
rond oud en nieuw een “Amerikaanse” gemeentemaaltijd in de kerk.  

4.9 Zending en evangelisatie 
Om een bijdrage te leveren aan evangelisatie binnen de gemeente Ede, is Alpha actief.  

Er is geen evangelisatiecommissie of – team, maar veel kerkleden zijn op individuele basis betrokken 
bij maatschappelijke hulpverlening, vaak in interkerkelijk verband en met een missionaire 
component. 

Missionaire aandacht is er voor Oekraïne en Zuid India. Verre Naasten is de professionele organisatie 
de het missiewerk ondersteunt.  
Voor Oekraïne werkt Ede Noord met veel Gelderse kerken samen binnen het Regionaal 
samenwerkingsverband (RSV) Oekraïne Zending en is er een plaatselijke werkgroep actief die 
contacten met een gemeente in Oekraïne onderhoudt. 
En samen met de kerken van Wageningen en Ede Zuid is Ede Noord lid van RSV Zuid India Mission; 
contact is er met predikanten ten behoeve van diaconie, jeugdwerk, gemeenteopbouw, evangelisten 
en kerkbouw. 

Verder werd de afgelopen jaren door leden van onze kerk ook concrete steun gegeven aan Klaske 
Koorndijk-Hummelen. Zij was vroeger lid van de gemeente Ede-Noord. Zij is zo’n 20 jaar geleden 
naar Suriname geëmigreerd en heeft daar veel evangelisatiewerk verricht, vooral onder jongeren. In 
de zomer van 2021 hoopt ze met haar gezin naar Ede te remigreren. 

 

 

 



 

14 1 juli 2021 

5. MATERIËLE ZAKEN (GELD EN GOED) 
5.1 Vastgoed 
Kerkgebouw.  
 Onze gemeente beschikt over een eigen kerkgebouw  de 
“ONTMOETINGSKERK” (uit 1984) met een beperkt aantal zalen en 
ruimtes voor kerkelijke en eventuele andere activiteiten.  

Het kerkgebouw is in gezamenlijk eigendom met de gemeente van Ede 
Zuid en wordt beheerd door een gezamenlijke “commissie van beheer”. 
Beide kerkelijke gemeenten dragen evenveel bij in de financiële lasten. 
Het gebouw is in goede staat van onderhoud. 

In 2011 is het interieur van het kerkgebouw drastisch gerenoveerd, 
inclusief herinrichting van het liturgisch centrum.  

Recent werden zonnepanelen geplaatst in het 
kader van de wens om “groene kerk “ te zijn en 
daarmee een stap te maken in het zorgvuldig 
omgaan met de schepping.  

Er is contact gezocht met instellingen voor onderwijs en kinderopvang om het 
gebouw ook doordeweeks beter te benutten. Het motief is tweeledig: 
enerzijds straal je als kerk uit ook iets te kunnen en willen betekenen voor de 
burgerlijke gemeente en tevens kan het een bescheiden bijdrage leveren in 
de dekking van de kosten. 

We beschikken over een uitstekend orgel (en goede organisten). 

In verband met de coronapandemie is in 2020 geïnvesteerd in extra audio/visuele apparatuur ten 
behoeve van de online kerkdiensten. 

 

Pastorie 
Verder beschikken we over een mooie en ruime pastorie (1984), waarin de vorige predikant met een 
gezin van zes personen goed uit de voeten kon. Er is een studeerkamer op de begane grond en 5 
slaapkamers op de eerste verdieping. Het pand is volledig eigendom van Ede-Noord. 

De pastorie ligt naast het kerkgebouw en is goed onderhouden. Bad en toiletvoorzieningen zijn vrij 
recent vernieuwd.  
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5.2 Begroting/Financiën 
De exploitatiebegroting  van de kerkelijke gemeente Ede-Noord voor het jaar 2021 sluit op ca. 
€260.000,-, waarvan het aandeel in de kosten voor het gezamenlijk kerkgebouw ca. €70.000,- 
bedraagt. 

De vermogenspositie van de gemeente is gezond te noemen. De continuïteitsreserve ligt ruim 
binnen de beoogde grenzen van €50.000,- tot max. €100.000,- . 

Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen jaren belangrijke reserveringen kunnen treffen voor de 
aanzienlijke tekorten van de VSE.  In 2019 heeft de VSE het nieuwe 5-jarenbeleid vastgesteld waarin 
die tekorten versneld zullen worden ingelopen. Omdat onze gemeente al reserveringen had kunnen 
treffen kon begin 2020 ons aandeel in die tekorten worden vooruitbetaald aan de VSE in de vorm 
van een lening. Die wordt dan gefaseerd de komende jaren kwijtgescholden. De kerkenraad is 
verheugd dat we op deze manier ook optimaal aan de zorgplicht voor onze emeriti invulling kunnen 
geven. 

Toch is de financiële situatie voor de langere termijn niet geheel zonder zorgen. Verreweg de 
belangrijkste bron van inkomen wordt gevormd door de Vaste Vrijwillige Bijdragen. Analyse van die 
VVB bijdragen leert dat die niet evenwichtig over de gemeenteleden zijn verdeeld. Met name de 
groepen boven de 45 jaar dragen naar verhouding meer bij. Het zal de komende jaren in 
toenemende mate van de jongere generatie afhangen om de financiën gezond te houden. De 
kerkenraad heeft er voor gekozen om voor de inning van de VVB een gemeentelid aan te stellen. 
Mede dankzij het proactieve beleid zijn de VVB inkomsten de afgelopen jaren toegenomen, zodat 
deze de uitgaven momenteel dekken. Niettemin blijft ordegrootte 10 % van de adressen achter met 
een bijdrage van nul tot zeer gering in vergelijking met hun veronderstelde draagkracht gezien het 
overig bestedingspatroon. (Thuiswonende jonge leden zijn daarbij buiten beschouwing gelaten.) 

Dit blijft dus een factor die de aandacht moet houden. Voor de kerkenraad is dit ook een thema om 
in de gemeente bespreekbaar te maken en het (geestelijk) draagvlak voor de bijdragen naar 
vermogen te doen groeien. Tevens zal het de kerkenraad tot voorzichtigheid nopen ten aanzien van 
besluiten waar (meerjarige) financiële consequenties aan verbonden zijn. Het is goed om in het oog 
te houden dat bij de huidige omvang van de gemeente de grens van categorie C naar B niet veraf 
ligt. Het is belangrijk om in dat soort gevallen de gemeente breed te betrekken en  commitment te 
verwerven. 
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6. GELUIDEN UIT DE GEMEENTE EN OPGAVEN VOOR DE KERKENRAAD 
Zaken die in de voorbereidende gesprekken en de “coronaenquête”  werden genoemd   zetten we 
hier op een rij: 

 De missie, zoals door de kerkenraad geformuleerd, wordt unaniem onderschreven; 
 De gemeente verlangt een bijbelgetrouwe woordverkondiging waarin Gods Woord in volle 

omvang aan bod komt en ook de relatie met de actualiteit een plek krijgt; 
 Er zijn kerkleden die de prediking te eenzijdig vinden en aspecten als zonde en schuld, 

bekering, de diepgang missen. De meerderheid voelt zich overigens wel voldoende gevoed; 
 M.b.t. de liturgie zou een deel van de gemeente graag meer rust, eerbied en ingetogenheid 

en ook gezamenlijkheid willen zien. Het gaat er dan bijvoorbeeld om als voltallige gemeente 
te kunnen participeren in de zang. Liedkeuze, ook wat betreft geschiktheid voor samenzang 
is dan belangrijk. Anderen zijn weer op zoek naar alternatieve vormen en liederen met 
bijpassende begeleidingsvormen. In de zondagse diensten wordt getracht met alle partijen 
zo goed mogelijk rekening te houden. 

 De geestelijke ligging kan per wijk aanzienlijk verschillen, maar gemeente breed wordt 
geschat dat 15-20% behoudend kan worden genoemd, 15-20% veranderingsgericht is en de 
grootste groep zich goed kan vinden in de gang van zaken in onze kerk (en het kerkverband). 
Deze laatste groep juicht de ontwikkelingen toe dan wel volgt de mainstream;  

 Zowel bij jong als oud is er de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan over de actuele 
thema’s die in onze kerk spelen;  

 Nieuwe leden, vanuit ander kerkverband binnenkomend ervaren als regel zowel de 
ontvangst als de diensten als uitgesproken positief; 

 Onderwerpen die in de wijken aandacht vragen zijn: ouderdom, eenzaamheid, 
echtscheiding, gecompliceerde thuissituaties, koningskinderen,  mentale gezondheid, het 
omzien naar elkaar anders dan bij praktische hulpvragen;  

 Er is een groep kerkleden die zich minder thuis voelt in de gemeente. De achtergronden zijn 
daarbij heel divers:  van sommigen die zoekende zijn, zoekende ook richting andere 
kerkgenootschappen, tot het andere uiterste van personen die het contact ook met God aan 
het verliezen zijn. Door die diversiteit is de omvang van deze groep mogelijke vertrekkers 
moeilijk in te schatten, maar 10% lijkt geen overdreven inschatting; 

 Ongeveer 2/3 van de adressen heeft deelgenomen aan de enquête m.b.t. de lockdown 
periode. 85% geeft aan de fysieke kerkdiensten te hebben gemist;  

 Het merendeel van de respondenten geeft aan het oude patroon van kerkgang te hervatten 
wanneer dat is toegestaan. Dat betekent dus goed bezochte ochtenddiensten en veel open 
plekken in de middag;  

 De livestreamdiensten werden over het algemeen positief beoordeeld, al was er ook kritiek 
m.b.t. de duur van de diensten de diepgang en de keuze en uitvoering van de muziek. 

Wanneer we op basis van al het voorgaande proberen kort samen te vatten welke zaken de 
aandacht van de kerkenraad zullen vragen de komende periode, komen we in het besef dat het gaat 
om zaken van heel verschillende orde en in willekeurige volgorde tot het volgende: 

 Wat de postcorona periode aan vraagstukken oplevert; 
 Hoe het gesprek tussen jong en oud, behoudend en veranderingsgericht op een vruchtbare 

manier te voeren, zodat de eenheid bewaard kan blijven; 
 De (inrichting  van de) middagdienst; 
 Het verder omgaan met de invulling van synodebesluiten zoals M/V en ambt; 
 LHBT beleid en zorg binnen de gemeente; 
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 Het functioneren van de wijken  
 Het vinden van voldoende bemensing voor het kerkenwerk (van vaste commissies naar 

projectmatige aanpak?); 
 De aansluiting en betrokkenheid van met name de oudere jeugd (18-25); 
 Toerusting en begeleiding van ambtsdragers; 
 Eenzaamheid in de gemeente; 
 Gemeente zijn naar de omgeving: keuze van focus; 
 Onevenwichtige verdeling van VVB bijdragen (jongeren blijven structureel achter); 
 Groei of krimp van de gemeente door de vele ontwikkelingen in en rond de GKV en daarmee 

mogelijke wijzigingen in het draagvlak binnen de gemeente, ook in financiële zin; 
 In relatie tot het laatste ook aandacht voor de mogelijke ontwikkelingen als het gaat om 

fiscale aftrekbaarheid van VVB; 
 Betrokkenheid van jonge gezinnen / tweeverdieners. 
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7. INTERKERKELIJKE CONTACTEN 
Kerkelijke eenheid De afgelopen jaren is er op verschillende terreinen een toenadering merkbaar 
naar andere kerken. Zo trekken we in het Diaconaal Platform samen op met de andere Edese kerken. 
Ook zijn we aspirant lid van de Raad van Kerken in Ede. 

7.1 NGK Ede 
Een bijzonder toenadering betreft de Nederlands Gereformeerde kerken. Na een proces van veel 
jaren hopen we ons in 2023 met deze kerk te herenigen. Sinds 2019 worden we vanuit de landelijke 
regiegroep NGK/GKV geholpen om na te denken over het thema “Verlangen naar een nieuwe kerk”. 
Dit kan ons verder helpen in het zetten van stappen in ons warme contact met de NGK in Ede. Op 
het niveau van de moderamina van de twee NGK gemeentes en twee GKV gemeentes in Ede zijn een 
aantal keren gesprekken gevoerd. Daarin werd duidelijk dat alle vier de gemeenten de wens hebben 
om de kerken zoals die nu bestaan, in stand te houden. Er is weinig draagvlak voor een nieuwe 
indeling of voor stappen richting een modaliteiten kerk (behoudend, evangelisch, e.a.). Dat is 
voorlopig ook het beleid van Ede Noord. Los daarvan krijgen we wel te maken met een nieuwe 
kerkorde waar momenteel aan wordt gewerkt. Verder krijgen we te maken met een nieuwe 
regionale indeling waarbij de GKV-classes en NGK-regio’s ineengeschoven worden. In het voorstel 
dat daarvoor al op tafel ligt nemen we afscheid van de kerken van Arnhem, Tiel en Zaltbommel. 
Daarvoor in de plaats verwelkomen we de kerk van Barneveld als lid van de nieuwe regio Ede. 

7.2 CGK Ede 
In het verleden zijn er wel contacten geweest met de CGK. Gesprekken tussen de moderamina en 
ook wel gezamenlijke gespreksbijeenkomsten rond diverse thema van mannenverenigingen. Er was 
sprake van wederzijdse toenadering.  Anno 2021 vinden geen formele bilaterale gesprekken meer 
plaats. De ontwikkelingen rond de hereniging GKV/NGK en de inhoudelijke discussies m.b.t. actuele 
thema's zoals M/V en ambt, LHBT ed.  zijn daar debet aan. 

7.3 COGG 
In het "contactorgaan gereformeerde gezindte “ (COGG) ontmoeten afgevaardigden van ondermeer 
Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde bond binnen de PKN, CGK en GKV elkaar als regel vier 
maal per jaar. Een voorbeeld van wat dan ter tafel komt is: hervormingsdag. Afgevaardigden namens 
de GKV Ede-Noord zijn de predikant en een gemeentelid. 

7.4 Voorgangersbidstond 
Eén maal per maand is er een informele bijeenkomst met onder andere als deelnemers: Raad van 
Kerken, NGK, GKV, PKN (De Ark), Evangelische kerken. Naast gebed voor elkaars werk, is er aandacht 
voor zaken als de bidstond voor verkiezingen, de "week van het gebed”, "de passie Ede”. Zoals  de 
naam al aangeeft is het de predikant van Ede-Noord die hieraan deelneemt. 
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8. TOT SLOT 
We hebben geprobeerd een realistisch/representatief  beeld van de GKV Ede-Noord te schetsen. Wij 
realiseren ons dat we nog veel meer mensen in de gemeente hadden kunnen benaderen. Bewust is 
afgezien van een gemeentebrede enquête. Enerzijds omdat er kort geleden een is gehouden en 
anderzijds omdat de kerkenraad voornemens is om in de vervolgstap (het opstellen van een 
wensprofiel voor de te beroepen predikant) de gemeente breed te betrekken. We hopen dat ieder in 
deze schets de gemeente als geheel voldoende kan herkennen.   

Een gemeente die actueel wil zijn, maar ook oog heeft voor de diversiteit in de gemeente en daarom 
bij  implementatie van veranderingen er naar streeft schade aan de gemeenschap te voorkomen.. 
Een gemeente waarin een kerngroep veel werk verzet en mooie dingen tot stand komen, maar waar 
ook zorgen zijn en een groep zich geleidelijk aan minder thuis voelt. 

Een kerkenraad die een reeks van actuele vraagstukken op zich af ziet komen en zich inspant om de 
samenhang te bewaren binnen een kerkverband dat het in toenemende mate aan de plaatselijke 
gemeenten overlaat en dat ook door de herziene relatie met de NGK een nieuw tijdperk betreedt. 

Onzekere tijden dus? Jawel, veel om over te denken, voor te bidden en aan te werken. Maar toch…  

Wie na de gezamenlijke kerkdienst in de ONTMOETINGSKERK de zaal  onder het afsluitend orgelspel 
verlaat, al keuvelend op weg naar de koffie en de eigen bubbel, passeert veelal onbewust de wand 
met daarop de woorden uit Matteüs; “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde”. Een 
tekst om eerbiedig het hoofd bij te buigen in het besef van onze eigen zwakheid.  

Maar ook een tekst die moed en troost en perspectief geeft. Immers het hangt gelukkig niet van ons 
af. De Heer van de kerk zorgt. Hij vergadert de kerk door het Woord, dat Hij zelf is. En dat Woord is 
wat ons met Hem en met elkaar verbindt, het eigenlijke kerkverband. Dat het Woord maar luid mag 
klinken in Ede-Noord. 

 

De profielcommissie. 

Wim Jol 

Laura Dijkstra 

Arnoud de Graaf 

Wilma Tempelman 
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BIJLAGE 1 WERKDOCUMENT KERKENRAAD GKV EDE NOORD JUNI 2021     
Dit werkdocument is geen compleet beleidsstuk maar een pragmatisch document met kaders, 
meningen, aanbevelingen en vragen. Het doel is dat het richting geeft aan de bespreking binnen de 
kerkenraad en het kan dienen als informatie voor nieuwe ambtsdragers. Het betekent dat het kan 
worden aangevuld en in de tijd aangepast.  
 
Uitgangspunt en identiteit 
De kerkenraad handelt vanuit een brede en diepe missie die de manier aangeeft waarop we Jezus 
Christus willen volgen, namelijk vanuit een echte relatie met Christus, als hechte gemeenschap met 
elkaar, en door om te zien naar onze naaste. Alle kernrelaties (naar Christus, naar elkaar en naar 
buiten) krijgen hierin aandacht. Een echte relatie met Christus is voorwaarde om te kunnen groeien 
in discipelschap. De kerkenraad wil werken aan deze identiteit. Door telkens weer Gods Woord te 
vertellen, door inspiratie op te doen tijdens gesprekken over de Bijbel en het evangelie, en door zich 
in gebed te laten leiden door de Heilige Geest. Deze identiteit klinkt door in de erediensten, 
jeugdactiviteiten, het gebedsteam en de vele activiteiten zoals het kampeerweekend, Oekraïne- en 
Zuid-Indiareis of koffiedrinken, wijkbijbelstudies, enz. 
  
Gemeente zijn naar elkaar  
We leven in een cultuur van tolerantie en diversiteit die ook voelbaar is in de kerk. Zolang het niet 
om fundamentele verschillen gaat willen we deze diversiteit, mondigheid, verscheidenheid en 
talenten inzetten rond de vraagstukken van deze tijd om zo onze krachten te bundelen en ons in te 
zetten in Gods Koninkrijk. De kerkenraad wil dat stimuleren door het goede voorbeeld te geven in 
leer en leven, door initiatieven te nemen in het pastoraat, en door een veilige plek te creëren voor 
alle leden. Daarbij wordt het gesprek tussen jong en oud, conservatief en progressief, gestimuleerd 
en bevordert, zodat met elkaar het goede wordt gezocht en naar elkaar met respect wordt 
geluisterd. Bij dit alles staat Christus altijd centraal. 
De afgelopen twee decennia was het doel de wijk een centrale plaats te geven in de gemeente. De 
laatste jaren is er een tendens merkbaar met een minder belangrijke plaats voor de wijkactiviteiten 
in ons kerkelijk leven. Dit past bij deze tijd waarin mensen zich bij voorkeur niet voor langere tijd 
binden aan een gemeenschap. De vraag is of we ons voegen in deze cultuur (heeft ook positieve 
kanten) of we alsnog willen sturen op een beter functioneren van een wijk, waar niemand ongezien 
zal zijn. Het is een onderwerp dat in 2021 op de agenda van de kerkenraad en diaconie zal staan. 
De gemeente ervaart ouderlingen niet altijd als de ‘oudsten’ of leidinggevenden van onze gemeente. 
De kerkenraad wil nadenken hoe hij zich beter kan profileren als geestelijk leiders, door in te zetten 
op ontwikkeling en training op pastoraal en diaconaal gebied, en door het aanbieden van scholing, 
zowel in classisverband als met behulp van het Praktijkcentrum en het diaconaal steunpunt. Ook het 
platform “Weetwatjegelooft.nl” biedt veel mogelijkheden voor studie en onderwijs, zowel voor 
ambtsdragers als gemeenteleden.  
Landelijk is er veel discussie over de invulling van de middagdienst na de Coronatijd. Mede op basis 
van een enquête heeft Ede Noord besloten de middagdienst in de bestaande vorm te handhaven. 
Dit op basis van een bestaande behoefte bij weliswaar een afnemend maar niettemin substantieel 
aantal gemeenteleden. Ede Zuid zal op de zondag alternatieve bijeenkomsten organiseren waarbij 
beide gemeenten elkaar uitnodigen hun diensten/bijeenkomsten bij te wonen. Dit biedt 
gemeenteleden van Ede Noord en Zuid de keus een traditionele, een alternatieve of geen 
middagdienst te bezoeken. Begin 2022 vindt een evaluatie plaats. 
 
Gemeente zijn naar buiten 
Buiten Nederland zijn we betrokken bij missieactiviteiten in Oekraïne en Zuid-India. In de Oekraïne 
worden de zendingsactiviteiten zoals georganiseerd door de provinciale Oekraïne zending 
afgebouwd. Daarvoor in de plaats zijn er voorstellen voor een gemeentelijk partnerschap met één 
van de kerken in dit gebied. De Zuid-India commissie vraagt Ede Noord als één van de drie 



 

21 1 juli 2021 

ondersteunende gemeente om een verhoging van het quotum om de beoogde activiteiten te 
kunnen bekostigen.   
In ons eigen land met grote aantallen niet-christelijke medelanders zij we ons bewust van onze 
missionaire taken. Leven als christen betekent niet alleen God danken en aanbidden (in vieringen, 
bijeenkomsten en Bijbelstudies), maar ook getuigen in woorden en het laten zien in daden. De kerk 
van Christus is immers geen doel, maar een middel dat God gebruikt om zijn Koninkrijk te bouwen.  
De kerkenraad wil werken aan meer mogelijkheden om praktische hulp te bieden, om de 
Ontmoetingskerk in te zetten t.b.v. de samenleving, om eenzaamheid te bestrijden, om tijd en 
energie aan bestaande netwerken en hulporganisaties te geven, en om waar mogelijk nieuwe 
initiatieven op te zetten zodat ons geloof blijkt uit onze daden, en om net als Jezus uit te reiken naar 
iedereen die vermoeid en belast is.  
We constateren dat onze gemeente hier open voor staat. Maar ook dat onze kerken traditioneel een 
naar binnen gerichte cultuur hebben. Dit vereist een cultuurverandering die veel tijd en energie kost 
en die we niet moeten onderschatten. De lat leggen we daarom niet te hoog.  
Concreet geven we dit thema in het seizoen 2020-2021 pastoraal en plaatselijk vorm in de Alpha-
cursus die al veel jaren wordt gegeven met een gezegend aantal deelnemers. Diaconaal participeren 
we in het diaconaal platform waarin we met andere Edese kerken omzien naar de minder 
bedeelden. Verder richt het project Bovenste-buiten zich op dit thema. Doel zal zijn dat 
gemeenteleden zich bewust worden van samenleving en zoeken naar manieren om ons geloof daar 
ook op een positieve manier zichtbaar te maken. Het is niet alleen nodig om het contact met de 
wereld te bevorderen of te behouden, het is de eenvoudige opdracht van Jezus: “Ga heen en maak 
alle volken tot mijn discipelen.” Dit vraagt om aandacht voor het vormgeven van discipelschap.  
In de kerkenraad zullen we bespreken of en hoe we deze drie missie gebieden (Oekraïne, Zuid-India 
en Nederland) goed kunnen bedienen. 
 
Organisatiestructuur 
De kerk van Ede Noord heeft een organisatiestructuur waarin de kerkenraad verantwoordelijk is 
voor beleid en uitvoering van zowel geestelijke als meer bestuurlijke zaken.  
Landelijk is er veel aandacht voor het nieuwe bestuursconcept (NBC) waarin zowel in uitvoering als 
in verantwoordelijkheden en bevoegdheden tal van werkzaamheden worden gedelegeerd of 
gemandateerd aan commissies of taakgroepen. Doel van dit concept is dat de kerkenraad zich kan 
richten op de geestelijke zaken en niet onnodig belast wordt met meer zakelijke en organisatorische 
onderwerpen. Alhoewel het NBC in Ede Noord niet is overgenomen, zijn elementen uit dit 
bestuursconcept wel ingevoerd. Zo zijn veel taken gedelegeerd naar commissies die binnen 
vastgestelde kader met een grote mate van zelfstandigheid kunnen functioneren. In het bijzonder 
geldt dit voor de commissie van beheer. Verder handelt het moderamen veel organisatorische zaken 
af om de kerkenraad daarmee niet te belasten.  
Het NBC maakt binnen de geestelijke taken een onderscheid tussen beleid en uitvoering. In Ede 
Noord zijn ouderlingen en diakenen direct verantwoordelijk voor beide taken. Het NBC pleit voor 
ambtsdragers die zich bezighouden met beleidstaken en ambtsdragers die zorgdragen voor de 
uitvoering (wijkwerk).  
In het seizoen 2015-2016 heeft dit punt op de agenda van de kerkenraad gestaan. Een voordeel van 
het NBC is dat talenten van gemeenteleden specifieker ingezet kunnen worden. Toch is toen 
gekozen voor een organisatie waarin de ouderling beide taken vervuld. Het voordeel daarvan is dat 
de afstand tussen beleidsmakers en de praktijk zo klein mogelijk blijft. De keuze houdt in dat 
ouderlingen en diakenen een actieve inbreng hebben in het beleid van de kerk en daarin ook 
initiatieven nemen bijv. door het agenderen en voorbereiden van punten waar zijn in de praktijk 
tegen aan lopen.  
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Jeugd 
Het jeugdwerk heeft alleen al vanwege het grote aantal kinderen en jongeren sterk de aandacht. Er 
is sprake van een sterke organisatiegraad (jeugdteam, kinderwerkgroep, etc.). Deze commissies 
verrichten veel en goed werk. De kerkenraad wil graag met hen in gesprek om van hun ervaringen te 
leren en waar nodig de commissies financieel of geestelijk te ondersteunen.  
In het seizoen 2019-2020 is gestart met een nieuwe vorm van geloofsopbouw waarbij de activiteiten 
die voorheen onder catechisatie en jeugdvereniging vielen, in elkaar zijn geschoven. Door de Corona 
periode is een evaluatie van deze nieuwe vorm nog niet goed mogelijk. Zodra dit mogelijk is, willen 
we hier in samenspraak met het jeugdteam aandacht aan besteden.  
Naast directe betrokkenheid bij de jeugd is aandacht voor de ouders als eerst verantwoordelijken 
voor de geloofsopvoeding een belangrijk uitgangspunt bij het jeugdbeleid. Het vele goede werk van 
de verschillende jeugdcommissies betekent niet dat er op dit punt geen zorgen zijn. Met name de 
oudere jeugd vraagt om aandacht. 
In 2020 is besloten tot een benoeming van een jeugdouderling. Deze is binnen en buiten de 
kerkenraad het aanspreekpunt voor jeugdbeleid en onderhoudt nauwe contacten met het 
jeugdteam. De doelgroep bestaat niet alleen uit jongeren die aan de rand van kerk zitten, het gaat 
om de jeugd in het algemeen. De jeugdouderling ondersteunt zo nodig ouderlingen bij de uitvoer 
van het jeugdpastoraat en staat open voor vragen van jongeren en hun ouders. Door het Corona-
jaar was de voorgenomen evaluatie halverwege 2021 maar beperkt mogelijk. In de praktijk blijkt dat 
jongeren snel buiten beeld raken. Om dat te voorkomen zal op de kerkenraadsvergadering 
regelmatig een monitoring plaatsvinden. Ook is binnen de kerkenraad afgesproken de komende tijd 
vooral in te zetten op sociale binding aan de kerk. Dat kan maar hoeft niet per sé via een 
(jeugd)ouderling. Het kan ook heel goed via een rolmodel of via vrienden en ouders (bij jongere 
kinderen). De binding via wijkcontacten werkt bij jongeren minder goed. 
Binnen de diaconie is niet gekozen voor een jeugddiaken, maar een diaken met (naast de reguliere 
taken) het aandachtsgebied ‘jeugd’.  
 
Kerkelijke eenheid 
De afgelopen jaren is er op verschillende terreinen een toenadering merkbaar naar andere kerken. 
Zo trekken we in het Diaconaal Platvorm samen op met de andere Edese kerken. Ook zijn we 
adspirant lid van de Raad van Kerken in Ede. 
Een bijzonder toenadering betreft de Nederlands Gereformeerde kerken. Na een proces van veel 
jaren hopen we ons in 2023 met deze kerk te herenigen. Sinds 2019 worden we vanuit de landelijke 
regiegroep NGK/GKv geholpen om na te denken over het thema “Verlangen naar een nieuwe kerk”. 
Dit kan ons verder helpen in het zetten van stappen in ons warme contact met de NGK in Ede. Op 
het niveau van de moderamina van de twee NGK gemeentes en twee GKV gemeentes in Ede zijn een 
aantal keren gesprekken gevoerd.  Daarin werd duidelijk dat alle vier de gemeenten de wens hebben 
om de kerken zoals die nu bestaan, in stand te houden. Er is weinig draagvlak voor een nieuwe 
indeling of voor stappen richting een modaliteiten kerk (behoudend, evangelisch, e.a.). Dat is 
voorlopig ook het beleid van Ede Noord. Los daarvan krijgen we wel te maken met een nieuwe 
kerkorde waar momenteel aan wordt gewerkt. Verder krijgen we te maken met een nieuwe 
regionale indeling waarbij de GKv-classes en NGK-regio’s ineengeschoven worden. In het voorstel 
dat daarvoor al op tafel ligt nemen we afscheid van de kerken van Arnhem, Tiel en Zaltbommel. 
Daarvoor in de plaats verwelkomen we de kerk van Barneveld als lid van de nieuwe regio Ede. 
 
LHTB 
De LHTB staat al sinds een paar jaar op de agenda va de kerkenraad. Hierover is in een verkennende 
en oriënterende sfeer gesproken met o.a. gebruik van externe expertise. Het is een gevoelig 
onderwerp. Dat heeft betrekking op zowel de meningen over dit onderwerp als de gevoelens van de 
gemeenteleden die het betreft. Een volgende stap is het ook in de pastorale zorg duidelijker in de 
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praktijk te brengen. Dit vereist een open en een veilige omgeving waar we de komende jaren aan 
willen werken.   
 
MVeA 
Landelijk ligt er het besluit dat mannen en vrouwen toelaatbaar zijn voor de ambten van diaken, 
ouderling en predikant. Het is aan de plaatselijke kerken of zij dit ook doorvoeren. In Ede-Noord is 
het besluit genomen dat vrouwen in 2020 benoembaar zijn als diaken en dat is inmiddels ook 
gebeurd. Voor het ambt van ouderling is gewacht op de afhandeling van de revisieverzoeken van op 
de synode. Nu duidelijk is dat er geen revisie komt, staat het ambt van ouderling in 2021 ook open 
voor mannen en vrouwen. Een aantal gemeenteleden hebben (grote) moeite met dit besluit. 
Komende tijd richten we ons op een goede implementatie en evaluatie van de uitvoering van deze 
besluiten. 
 
Corona 
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het Corona jaar. Een periode met veel ‘afstand’ en 
weinig ‘ontmoeting’. Een periode met mooie livestream diensten maar geen gesprekjes in de 
Ontmoetingskerk. Een periode met weinig of geen huisbezoeken maar met telefoontjes. Een periode 
met mensen (zeker ook de ambtsdragers) die het erg druk hadden en anderen die het juist rustig 
vonden, met digitale strakke vergaderingen, etc. Iedereen heeft het op zijn of haar eigen manier 
ervaren, ook in geestelijk opzicht. Corona als straf van God, of juist als middel om de kerk te 
vernieuwen en nog veel andere ideeën leven er in de kerk rond de Corona crisis. Het jaar 2021 zal 
ons confronteren met de gevolgen van deze periode voor ons kerkelijk leven. In eerste instantie is 
het de taak van de ouderlingen en diakenen goed te monitoren of en op welke manier 
gemeenteleden anders naar de kerk zijn gaan kijken. En naar de consequenties hiervan in de 
praktijk. Na deze evaluatie is het mogelijk er op een positieve manier mee om te gaan. Eén van de 
evaluatiepunten zal gaan over eenzaamheid. Dit was (al voor het Corona tijdperk) het jaarthema 
waar we ons als ambtsdragers over hebben gebogen. Ook buiten de kerk is het een veel gehoord 
thema waar we in de evaluatie extra aandacht aan willen besteden.  
  



 

24 1 juli 2021 

BIJLAGE 2 DIACONALE ZORG, VISIE EN WERKWIJZE 
Uitgangspunt is de missie van de kerk: “Vanuit een levende relatie met Christus en een 
hechte gemeenschap met elkaar zien we om naar onze naaste binnen de kerk, buiten de 
kerk in de gemeente van Ede en daar buiten. Boven, binnen en buiten. 

  

In het werk van de diakenen staat centraal dat we Christus willen laten zien door daden van 
barmhartigheid. Diaconaat is opdracht en roeping van de hele gemeente. In het Nieuwe 
Testament kan diaconaat worden getypeerd door drie kernwoorden: barmhartigheid, 
gerechtigheid en liefde. We realiseren ons dat daarmee niemand in de christelijke gemeente 
ongetroost mag blijven in ziekte, eenzaamheid of armoede. We hebben een dienende 
functie die ook tot uitdrukking wordt gebracht bij het H.A. dat 6 maal per jaar wordt 
gevierd. 

 

Werkwijze 

We zien het dan ook als taak dat diakenen bijgestaan door de wijk coördinatoren er voor 
zorgen dat de hulpverlening in én door de gemeente in sociaal en materieel opzicht goed 
verloopt. Diaconaat zou ook een soort levenshouding kunnen zijn, een missionaire dimensie 
is inclusief. Dit alles passend binnen de missie van onze kerk. Boven, binnen en buiten. 

- Samenstelling. Er zijn 10 wijken met 10 wijk diakenen. Per wijk 1 wijkouderling die 
opereert samen met de wijkdiaken. De voorzitter van de diaconie heeft geen wijk, er 
is een secretaris geen ambtsdrager, de penningmeester van de kerk is tevens 
penningmeester van de diaconie. 

- Voor het eerst in november 2020 ook vrouwelijke diakenen, wat een nieuwe 
dynamiek geeft, vacatures kunnen steeds door dubbeltallen worden vervuld. 

- Het team heeft een diverse samenstelling van leeftijden, achtergronden, ervaringen, 
gender, talenten en beroepsgroepen en we proberen daar een goed gebruik van te 
maken. We zijn in een matrix georganiseerd. Naast wijkverantwoordelijkheid is er 
ook een verdeling van functionele verantwoordelijkheden, mede hierdoor proberen 
we verschillende doelgroepen beter te bedienen, zie bijlage. 

- Bezoeken. De ouderlingen en diakenen gaan als regel samen op huisbezoek hebben 
overleg over wat er in de wijk gebeurt en hebben vwb praktische ondersteuning hulp 
van wijk coördinatoren. Minimaal 1 keer per jaar is er overleg in het kwadrant 
predikant, ouderling, diaken en wijk coördinator, met als doel dat er niemand in de 
wijk en in de gemeente buiten het zicht verdwijnt. 

- Vergaderen. We vergaderen ong 6 keer per jaar als diaconie en ongeveer 4-5 keer 
samen met de ouderlingen incl. een Einde Week Bijeenkomst en Einde Middag 
Bijeenkomst, waar meer beleidsmatige zaken worden besproken en de 
talstellingsvergadering, waarbij de diakenen meestemmen bij het samenstellen van 
de groslijst. 
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- In een diaconaal handboek staan de rol, de taken, de jaaragenda, procedures en 
werkwijzen van de diaconie beschreven, dit document is van waarde bij overdracht 
en continuïteit van het werk. 

 

Huidige situatie 

Door de gevolgen van het Corona virus, kwam het belangrijke aspect van “Ontmoeting” 
onder druk, het was een uitdaging de betrokkenheid bij het kerkelijke en gemeenteleven op 
peil te houden. Dit is ook gebleken uit een gehouden gemeente enquete. Een aantal 
gemeente brede initiatieven zijn ontwikkeld in Corona tijd en een aantal activiteiten per 
wijk, en individuele contacten via App, telefoon etc. 

 

De diaconie heeft een analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen gemaakt en van 
daaruit een aantal prioriteiten benoemd rond Eenzaamheid, omzien naar elkaar, sociaal-
economische problematiek. 

- “Eenzaamheid” is duidelijk gedefinieerd, hoe herken je eenzaamheid, maar ook hoe 
het gesprek hier over aan te gaan is besproken. Per wijk wordt aangegeven wie 
binnen het profiel passen en hoe deze brs/ zrs hierover te benaderen. En het 
onderwerp bespreekbaar te maken. 

- In het omzien naar elkaar zijn de individuele en wijkgerelateerde activiteiten 
belangrijk. Het wijkteam speelt hierin een belangrijke rol. Maatschappelijke 
initiatieven in Ede zijn sterk ontwikkeld en toegankelijk 

- Corona heeft nog niet tot een grote hulpvraag geleid met mbt financiele vragen. Dit 
lijkt een landelijk en Ede breed beeld. De samenstelling van de gemeente met 
relatief veel mensen werkzaam in zorg en onderwijs, lijkt ons ook minder kwetsbaar 
te maken in dit opzicht. Het lijkt niet gemakkelijk voor mensen om een financiele 
hulpvraag bij de diaconie neer te leggen. Via communicatie proberen we daar wat 
aan te doen, maar de drempel lijkt nog hoog. 

  

We mogen ons verheugen in een gezonde financiële positie als reserve houden we cf de 
richtlijn een bedrag aan van 40 euro per lid. Het overschot dat er jaarlijks is schenken we 
aan doelen, waarvan we hebben afgesproken dat daarvan ook een gezond deel bij Edese 
doelen terecht kan komen, ook in lijn met de Missie van de kerk, incl Zuid-India en Oekraine. 

  

Collectes lopen via de Scipio App voor digitale betaling tijdens de erediensten, wat als 
bijvangst tot een hogere opbrengst van de collectes lijkt te leiden. We doen sinds Corona 
meer aan communicatie rond de collecte doelen wat de collecte ook een betere plaats geeft 
in de eredienst. 
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Financieel hebben we in het afgelopen jaar een 5 tal broeders en zusters ondersteund in de 
vorm van een gift en/ of lening. Verder geven we aan gezinnen of alleen gaanden die 
financieel minder draagkrachtig zijn een vakantiegift en voor kerst een kerstgift. 

  

We werken samen met diaconieën van veel kerken uit de gemeente Ede via een 
samenwerkingsverband het Diaconaal Platform Ede, dat ongeveer 25 kerken ondersteunt. 
Het DPE probeert de diaconale taak van de aangesloten kerken te versterken én een spil te 
zijn in de gezamenlijke activiteiten, maar ook een stem richting de gemeente (initiatieven 
zijn Schuldhulpmaatje, Noodfonds, Hulp in Praktijk. Als GKV Ede-Noord zijn we 
vertegenwoordigd in het bestuur van het DPE. 

  

Meet-Inn (verzorgt maaltijden voor eenzamen), de Kleding bank en Voedselbank, Zin in 
Zondag (zondag-invulling voor complexe doelgroepen) zijn lokale initiatieven waar leden van 
onze kerk zich vrijwillig voor inzetten, en die door de diaconie via collecte’s en indien nodig 
extra giften worden ondersteund. Onze gemeente heeft in Ede een goede naam voor wat 
betreft de participatie bij sociale initiatieven. 

  

Verder doen we actief mee in de werkgroep Micha en meer met als thema duurzaamheid 
en gerechtigheid. 

  

Verbeterpunten die we zien hebben te maken met meer communicatie naar de gemeente, 
vergroting van de zichtbaarheid van het diaconale werk en een nog concretere invulling van 
onze missie.   
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