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A. Profiel van de wijkgemeente
I. Ontstaan
De wijkgemeente Oude Kerk van de Hervormde Gemeente
Ede (hierna te noemen Oudekerkgemeente) is gevestigd in
juni 2014. De voormalige wijkgemeenten 1, 3 en 5 zijn
opgeheven en twee wijkgemeenten Oude Kerk en Sionkerk
zijn gevormd. Dit in het kader van de herschikking van de
Hervormde Gemeente om van acht wijkgemeenten tot zes
wijkgemeenten te komen en eveneens tot vermindering
van het aantal predikantsplaatsen van acht naar zes.
De Oudekerkgemeente beslaat het geografisch gebied van
de vroegere wijk 1 en het deel ten noorden van de
Rijksweg N 224, inclusief Kernhem, van de vroegere
wijkgemeente 3. Het vacant geraken van deze twee
wijkgemeenten is mede aanleiding geweest om in deze tijd
tot herschikking van de wijkgemeenten te komen.
II. Omvang
De Oudekerkgemeente telt ongeveer 1920 ingeschrevenen
waarvan ca 1000 doopleden, 700 belijdende leden en 217
overige leden. Gelet op de bovengemiddelde omvang van
de wijkgemeente is voorlopig voor drie jaar de bijstand van
een kerkelijk werker toegezegd in de omvang van 0.5 fte.
De Oudekerkgemeente bestrijkt een deel van het centrum
van Ede, het noordoostelijk deel van Ede (Op de Berg) en
het noordelijk buitengebied tot aan de grens met Lunteren,
Ederveen en Otterlo. Binnen de grenzen van de
Oudekerkgemeente valt ook de nieuwbouw van Kernhem,
een nieuwe wijk van Ede, die nog in ontwikkeling is.
Naast leden uit dit geografisch gebied kent de
wijkgemeente ook een groeiend aantal voorkeursleden uit
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andere wijkgemeenten en andere gemeenten. In totaliteit
bedraagt het aantal voorkeursleden ca 385. Vanuit de
voormalige geografische wijkgemeenten 1 en 3 zijn sinds
de jaren ’90 ook velen in andere wijkgemeenten
voorkeurslid geworden. In de jaren ’90 was het vooral de
uitstroom naar andere wijkgemeenten die opviel. Vanaf
2000 stijgt het aantal binnenkomende leden.
In het centrum wonen veel ouderen die behoren tot de
wijkgemeente. Ruim 40% van de belijdende leden en 25 %
van het totaal aan doop- en belijdende leden Oude Kerk is
65 jaar of ouder. Maar een flinke toename van jonge
gezinnen valt inmiddels te constateren, zodat het beeld van
een vergrijsde gemeente correctie behoeft. Want ook ca 25
% van de doop- en belijdende leden is jonger dan 25 jaar.
Deze verdeling wijkt niet sterk af van de leeftijdsverdeling
in andere wijkgemeenten van Hervormd Ede.
Veel ouderen zijn te vinden in het centrumdeel van de wijk
met seniorenwoningen en appartementen. Naast veel
gezinnen in de directe omgeving van het centrum telt de
wijkgemeente ook veel gezinnen in het buitengebied en in
het nieuwbouwdeel Kernhem.
De samenstelling van de gemeente qua opleiding en beroep
is zeer gevarieerd: van lager tot hoger opgeleid en van
‘burgers’ tot mensen met een agrarische achtergrond in het
buitengebied. Deze heterogeniteit leidt niet tot spanningen
in de wijkgemeente. Er leeft een overkoepelend besef
samen tot de gemeente te behoren.
Zoals in elke ‘volkskerkgemeente’ is maar een deel van de
leden kerkelijk meelevend. Een ruwe schatting geeft aan
dat maximaal 50% van de ingeschrevenen kerkelijk
meeleeft.
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De Oudekerkgemeente is (nog) een typisch voorbeeld van
een oude hervormde gemeente met een brede rand, maar
ook met verrassende contacten met mensen buiten de
eigenlijke grenzen van de Hervormde Gemeente in Ede.
III. Identiteit
T. van de Lagemaat1 schrijft in zijn dissertatie,waarin hij
het individualiseringsproces in twee wijkgemeenten van
Hervormd Ede beschrijft, het volgende over de
wijkgemeente Oude Kerk:
” De hervormde wijkgemeente behoort tot de gereformeerde
stroming in de kerk en kent een groot aantal gereformeerde
aspecten van het gemeenteleven zoals de nadruk op de
prediking, het belang van persoonlijke bekering, de
waardering van zaken als kinderdoop en zondagsrust. Ook
het breed hervormde denken waarbij de gemeente een
trouwe en actieve kern heeft met daaromheen leden die wel
trouw meeleven maar minder actief zijn en een vrij grote
rand van minder betrokken leden. Men is soepel in de
omgang met de rand voor wie de eisen van de
geloofsgemeenschap minder sterk gelden dan voor de kern”.
Dit zijn de woorden van een onderzoeker over de identiteit
van de wijkgemeente.
De wijkgemeente wil inderdaad midden in de
gereformeerde traditie van de Protestantse Kerk in
Nederland en in de hoofdstroom van de hervormdgereformeerde beweging staan. Zij hecht aan een Bijbelse
prediking en een verbondenheid aan de belijdenis van de
Reformatie, uitgedrukt in de drie formulieren van enigheid.
1

Zie Teus van de Lagemaat: De stille evolutie. Individualisering in
de Gereformeerde Bond, Barneveld 2013, pag. 259 e.v.
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Ook het persoonlijk geestelijk leven (de bevinding)
kenmerkt de kleuring van de identiteit, zoals in een
voormalig beleidsplan staat: “Wezenlijk is dat de
gemeenteleden een levende relatie met Christus hebben.
Onze overtuiging is dat het geloof een gave van de Heere is.
Het is de Heilige Geest die de gave schenkt en de vruchten
laat groeien.”
De op 12 december 2003 door de synode van de NHK
vastgestelde “Verklaring van verbondenheid met het
gereformeerd belijden” is door de rechtsvoorgangers van
onze wijkkerkenraad ondertekend en deze verklaring blijft
in de huidige situatie van de Oudekerkgemeente van
kracht.
IV. Gebouwen
De wijkgemeente heeft de monumentale Oude Kerk, een
laatgotische kruiskerk, als kerkgebouw. Deze is in de
morgendienst volledig bezet en in de avonddienst voor een
groot deel.
Voor allerlei kerkelijke activiteiten is het nieuwe Rehoboth
beschikbaar dat in 2013 is gerealiseerd op de locatie van
het oude Rehoboth. Het gebouw bevat naast het kerkelijk
bureau van de Hervormde Gemeente Ede zalen voor
kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten, waarbij de
bepaling geldt dat kerkelijke activiteiten voorrang hebben,
zoals kinderoppas, jeugd- en verenigingswerk,
kerkenraadsvergaderingen en kringen.
V. Kerkenraad en kerkdiensten
De kerkenraad bestaat uit 26 ambtsdragers plus predikant
: 15 ouderlingen (incl. scriba, sectieouderlingen, jeugd-en
evangelisatieouderlingen) 6 diakenen en 5 ouderlingenkerkrentmeester.
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De kerkenraad is in juni 2014 samengesteld uit
kerkenraadsleden van de vroegere wijkkerkenraden 1 en
3. In april 2015 ontving de nieuw gevormde wijkgemeente
een predikant in de persoon van ds. J.M. Molenaar,
afkomstig uit de Hervormde Gemeente Hoevelaken,
Stoutenburg en Achterveld. Op Bijbelse gronden kiest de
kerkenraad voor mannelijke ambtsdragers.
De kerkenraad werkt in goede harmonie met elkaar samen
met het oog op het welzijn van de gemeente. De
kerkenraad vergadert tenminste zes keer per jaar plenair.
Daarnaast zijn er afzonderlijke vergaderingen van
ouderlingen werkzaam in het pastoraat (zo mogelijk vier
keer per jaar), ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen.
Met de wijkgemeente Sionkerk bestaat een
samenwerkingsband. Dit heeft onder andere te maken met
de herstructurering van de voormalige wijken 1, 3 en 5.
Jeugdwerk en evangelisatiewerk worden gezamenlijk
uitgevoerd en in het moderaminaoverleg van beide
wijkgemeenten worden bepaalde afspraken op elkaar
afgestemd. Ook de winteravonddiensten worden, onder
verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad, belegd
door een commissie bestaande uit kerkenraadsleden van
de wijkgemeenten Oude Kerk en Sionkerk.
De predikant leidt nu per jaar 70 kerkdiensten in de
Hervormde Gemeente Ede, waarvan 40 in de eigen
wijkgemeente en 30, in het kader van een rouleersysteem,
in de overige vijf wijkgemeenten. Deze 30 preekbeurten
worden ongelijk gespreid over de andere wijkgemeenten:
de predikant verzorgt een aanzienlijk aantal diensten in de
Sionkerk en gaat beperkt voor in de andere
wijkgemeenten. Ook verzorgt de predikant diensten in het
Hervormde Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië en
in gehandicaptendiensten in ’s Heeren Loo (locatie de
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Hartenberg). Overigens is de verdeling van diensten over
eigen wijkgemeente en de andere wijken in discussie en de
verwachting is dat binnen enige tijd een wijzigingsvoorstel
aan de orde komt. De kerkenraad streeft ernaar het aantal
diensten dat de predikant in de eigen wijkgemeente
voorgaat te vergroten.
B.

Facetten van het gemeentelijk leven

I. Eredienst en verkondiging
Eredienst met prediking en bediening van de sacramenten
vormen het hart van het gemeente-zijn.
In haar vorm wordt de eredienst in de Oudekerkgemeente
bepaald door sobere richtlijnen, waarbij het Woord
centraal staat. Gebruik wordt gemaakt van de Herziene
Statenvertaling en de samenzang van de gemeente vindt
haar uitingsvorm in de Psalmen (berijming 1773), met
daaraan toegevoegd de z.g.n. Enige Gezangen. In rouw- en
trouwdiensten kunnen ook andere liederen worden
gebruikt, voor zover dit niet vervreemdend werkt van de
identiteit van de wijkgemeente. Rond Koningsdag en de
herdenking van 4 en 5 mei worden twee coupletten van het
volkslied gezongen en rond Hervormingsdag het
Lutherlied. Voorafgaande aan de diensten op eerste
kerstdag, Pasen en Pinksteren zingt de gemeente enkele
Kerst-Paas- en Pinksterliederen. De tweede dienst op
Eerste kerstdag is een Kerstzangdienst.
Centraal in de eredienst staat de prediking als
verkondiging van Gods Woord. Deze prediking is uitleg en
toepassing van de Heilige Schrift en geschiedt in
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap
met de belijdenis van de kerk. In de prediking wordt
Christus verkondigd als de van God gezonden Verlosser. De
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prediking is inhoudelijk niet bepaald door de tijd waarin
we leven, maar staat wel in rapport met deze tijd en de
omstandigheden waarin de gemeente zich bevindt.
De tweede dienst van de zondag is zo veel mogelijk een
leerdienst, waarin de belijdenisgeschriften en met name de
Heidelbergse Catechismus aan de orde komen.
De kerkenraad draagt in zijn beleid uit dat de tweede
dienst mede behoort tot de rechte viering van de zondag.
Het sacrament van de Heilige Doop wordt zo mogelijk om
de zes weken bediend en het sacrament van het Heilig
Avondmaal vier maal per jaar. Vóór de
Avondmaalsbediening is er een bezinningsuur, samen met
de Sionkerkgemeente. Enkele weken vóór de Doopdienst is
er een doopzitting waar predikant en een ouderling
aanwezig zijn, met aansluitend in de week voorafgaande
aan de dienst een doopbezoek aan de doopouders door de
wijkouderling. Tijdens de doopbediening staat de
ouderling van dienst in de nabijheid van het doopvont.
De afkondiging van het overlijden van een gemeentelid
geschiedt door de predikant die dan ook een passende
psalm opgeeft.
Minstens drie keer per jaar wordt er een preekbespreking
gehouden.
De kerkenraad stelt zich ten doel om een aantal ethische en
pastorale afspraken rond Doop, Avondmaal en
huwelijksdiensten in een document vast te leggen.
Eveneens onderzoekt de kerkenraad of een keer per jaar
kanselruil met de predikant van de Chr. Ger. kerk te Ede
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kan plaatsvinden volgens de overeenkomst die de Ger.
Bond met de Chr. Ger. kerken is aangegaan en die door de
PKN is goedgekeurd.
Beleidsvoornemens:
1.Tenminste 15 -20 zondagavonddiensten per jaar zijn
leerdiensten waarin de Heidelbergs Catechismus (of een van
de andere reformatorische belijdenisgeschriften) aan de orde
komt.
2.De kerkenraad stelt om de twee jaar een lijst vast van te
vragen gastvoorgangers (‘17,’19).
3. De kerkenraad neemt een besluit of de laatste psalm in de
dienst, zo deze een lofpsalm is, staande gezongen wordt. Als
hiertoe besloten wordt vindt vermelding plaats in de
instructie van gastvoorgangers (2016).
4.Beleidsafspraken betreffende ethische en pastorale
aspecten rond de viering van het Heilig Avondmaal, de
bediening van de Doop en huwelijksdiensten en eventuele
andere ethische vraqgstukken legt de kerkenraad in een
notitie vast (2017).
5. De kerkenraad onderzoekt de wenselijkheid en de
mogelijkheden om met de Chr. Ger. Kerk te Ede tot kanselruil
te komen (2016).
II. Predikant en ouderling-kerkelijk werker
Van de predikant verwachten we dat hij als eerste
prioriteit de bediening van het Woord ziet, het bedienen
van de sacramenten en het voorgaan in de gebeden. Evenzo
verwachten we van hem een trouw vervullen van het
crisispastoraat en pastoraat rond geboorten en jubilea en
de catechese. Tenslotte verwachten we van hem geestelijke
leiding vanuit de Schrift in alle zaken van het
gemeenteleven.
Van belang is dat voldoende voorbereidingstijd voor de
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prediking beschikbaar is, zodat mede door meditatie en
gebed, de Woordbediening tot zijn recht komt.
Met het oog op de grootte van de gemeente en de vele
pastorale vragen is een ouderling-kerkelijk werker
aangesteld voorlopig voor 18 uur per week die taken zoals
ouderenbezoeken, jubileabezoeken en onderdelen van de
catechese voor zijn rekening kan nemen. Ook kan hij
ingeschakeld worden bij het crisispastoraat. Een verdeling
van taken is door de kerkenraad vastgesteld.
Beleidsvoornemens:
6. Een keer per jaar spreekt het moderamen van de
kerkenraad met de predikant over zijn werkzaamheden
waarbij in het bijzonder aan de orde komt of er voldoende
voorbereidingstijd voor de prediking is en een keer per jaar
agendeert de kerkenraad een gesprek met de predikant over
de prediking.
7. Het moderamen van de kerkenraad spreekt een keer per
jaar, afwisselend in februari en mei, met de ouderlingkerkelijk werker over de vervulling van diens taken. In het
eerste gesprek komt ook aan de orde of de combinatie van
sectieouderling en ouderling-kerkelijk werker vol te houden
is.
8. De verdeling van (pastorale) taken tussen predikant en
ouderling-kerkelijk werker zoals die is vastgelegd in mei
2015 zal elk jaar besproken en geëvalueerd worden door de
kerkenraad.
III. PASTORAAT
Pastoraat is de herderlijke zorg voor elkaar binnen de
christelijke gemeente. Het pastoraat is niet een specifiek
ambtelijke opdracht. Het Nieuwe Testament toont aan dat
de herderlijke zorg voor elkaar allereerst ligt bij ieder
gemeentelid afzonderlijk. De taak van de ambtsdragers is
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de gemeente toerusten en de gemeente zo bijeenhouden:
stimulerend, regulerend en onderwijzend.
De predikant verzorgt het crisispastoraat bij hen die ziekte,
zorg en rouw ondervinden (mogelijkerwijs bijgestaan door
de ouderling- kerkelijk werker). Hij legt een bezoek af na
de geboorte van een kind. Hij bezoekt ouderen die een
kroonjaar bereiken vanaf 80 jaar.
De ouderling – kerkelijk werker bezoekt jaarlijks ouderen
vanaf 81 jaar (uitgezonderd de kroonjaren, 85, 90 etc.).
De predikant of ouderling-kerkelijk werker zal eveneens
een bezoek afleggen wanneer een echtpaar 25, 40, 50, 55,
60, 65 of zelfs meer jaren getrouwd is.
Ouderlingen doen, soms samen met een bezoekbroeder,
huisbezoek aan de gezinnen van de gemeente en
alleenstaanden van hun sectie. De inzet is dat één keer per
twee jaar dit huisbezoek plaats vindt. In overleg met
predikant c.q. ouderling- kerkelijk werker wordt door de
sectieouderling aan ouderen één maal per jaar een bezoek
gebracht.
Schriftlezing en gebed behoren tot de wezenlijke
onderdelen van het huisbezoek.
Naast het ambtelijk bezoek is er het pastoraat door
gemeenteleden onderling (ouderen, zieken, gehandicapten,
jongeren, nieuw-ingekomenen).
Beleidsvoornemens:
9. De adressen waar een ouderling niet (meer) welkom is
worden in overleg en samenwerking met de
WijkEvangelisatieCommissie bearbeidt(2017).
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10. Bezinning op het jeugdpastoraat: geheel bij de
jeugdambtsdragers of ook bij de ouderlingen en predikant.
(2018).
11 De kerkenraad heeft reeds vastgesteld welke diaken aan
een ouderlingensectie is gekoppeld, maar zoekt naar
mogelijkheden om ondersteuning door diakenen in pastorale
(nood) situaties vorm te geven (2019).
12. Overwegen of variatie in de vormgeving van het
huisbezoek (b.v. door het aan de orde stellen van een
jaarthema of specifiek Schriftgedeelte) of variatie in het type
huisbezoek (zoals groothuisbezoek in een nieuwbouwwijk
Kernhem) van belang is voor de opbouw van de gemeente
(2017, 2018).
13 De kerkenraad bespreekt een keer per jaar op een
kerkenraadsvergadering in brede zin het wel en wee
(zorgpunten en wat blijdschap geeft) van de gemeente.
IV. VRIJWILLIGERS
Vanuit de actieve kern van de gemeente zijn veel
vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Hoewel naar het
oordeel van de kerkenraad, op grond van Bijbelse
gegevens, de bijzondere ambten van predikant, ouderling
en diaken niet openstaan voor vrouwelijke gemeenteleden,
zijn deze leden wel voluit betrokken in het kerkenwerk.
Er is een uitgebreid netwerk van bezoekers om ouderen en
eenzamen regelmatig te bezoeken. Voor ouderen in de
gemeente is er wekelijks een ontmoetingsmiddag om de
onderlinge contacten te bevorderen. Het pastoraat door
gemeenteleden onderling betreft naast ouderen ook
zieken, gehandicapten, jongeren, nieuw-ingekomen leden.
Enkele vrouwelijke leden van de wijkgemeente hebben
deelgenomen aan de cursus Psycho-Pastorale-Toerusting.
Deze verlenen in samenspraak met de kerkenraad
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toerusting in de wijk. De hulpdienst “Oog voor de ander”
verleent dienstbetoon in moeilijke gezinssituaties.
Vrijwilligers zijn betrokken bij de catechese als mentoren
van catechesegroepen, bij het evangelisatiewerk, in het
bezoekwerk en het vormgeven aan de jaarlijkse
Alphacursus van tien avonden.
Dan zijn er vrijwilligers werkzaam bij het leidinggeven aan
huisbijbelkringen.
Tevens zijn veel vrijwilligers betrokken bij het kerkelijk
jeugdwerk en bij de kinderoppasgroepen tijdens de
zondagse morgendienst.
Overigens blijft het van belang om ‘gaven’ van
gemeenteleden op het spoor te komen. De ouderlingen
hebben hierin een bijzondere taak en zij brengen hun
bevindingen in het consistorieberaad.
Bij het benoemen van vrijwilligers in het kerkenwerk
worden de namen eerst aan de kerkenraad voorgelegd. De
kerkenraad zoekt naar ondersteuningsmomenten voor
vrijwilligers die zich inzetten voor het gemeentewerk.
Beleidsvoornemens:
14.Een keer per jaar inventariseert de
consistorievergadering welke ‘gaven’ van gemeenteleden de
ouderlingen kunnen inbrengen ten dienste van de gemeente.
V. CATECHESE
Doel van de catechese is onderricht te geven in Gods
Woord en gebruik te maken van de belijdenisgeschriften.
Naar een woord van D.Bonhoeffer is het niet de taak van de
kerk de jeugd te veroveren, maar hen het Woord van God
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te leren en te verkondigen. Doel is dat de jongeren van de
gemeente geleerd wordt het Woord van God te verstaan,
opdat zij het verbond van God, hun door de doop bevestigd,
leren omarmen en de Heere Jezus Christus leren kennen als
hun Zaligmaker. Er is nadrukkelijke aandacht voor het
leerelement.
Catechese dient overdracht te zijn van de inhoud van de
Schrift en de gereformeerde belijdenis, waarbij de inhoud
van de drieslag geloof – gebod – gebedeigen wordt gemaakt
door de catechisant.
De manier waarop de overdracht plaats vindt en hoe er
geleerd wordt kan verschillen.
Een groep van 12-13 jarigen en een groep van 14-15
jarigen volgen de interactieve methode Follow Me. De
ouderling – kerkelijk werker verzorgt voor beide groepen
de plenaire instructie, waarna in kleine groepen met elk
een mentor in gespreksvorm verder wordt ingegaan op de
stof (Benoeming van een nieuwe mentor geschiedt in nauw
overleg met de kerkenraad).
De predikant verzorgt de groep 16-17 jarigen aan de hand
van de methode ‘Reflector.’
De predikant verzorgt ook de groep van 18 jarigen en
ouder. In deze leeftijdsfase mag uitdrukkelijk aandacht
worden gevraagd om te komen tot het doen van belijdenis
van het geloof. Invulling vindt plaats aan de hand van een
onderdeel van de methode ‘Reflector’, elke les een
Bijbelboek bespreken of een combinatie van beide.
De predikant verzorgt de belijdeniscatechese aan de hand
van de methode ‘Reflector’ en aanvullingen om op deze
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wijze de kernen van het Bijbels-gereformeerd belijden te
behandelen.
Beleidsvoornemens:
15. Twee keer per jaar komen de mentoren samen met de
leiding van de catechese om te spreken over inhoud en
voortgang van de catechese.
16. Bepalen of in een volgend seizoen gebruik gemaakt moet
worden van de nieuwe editie van Follow Me (2016).
VI. JEUGDWERK
Naast de catechese is het jeugd- en jongerenwerk van grote
betekenis om de betrokkenheid van de jeugd bij Gods
Woord en de gemeente te versterken. Het kerkelijk
jeugdwerk dient als onderdeel van de totale
geloofsopvoeding (gezin, school, kerk) te worden
beschouwd.
De jeugdouderlingen dragen specifieke
verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk in de gemeente.
Het jeugdwerk van de Oudekerkgemeente wordt samen
met de Sionkerkgemeente vorm gegeven.
De jeugdouderlingen bevorderen de deelname aan het
kerkelijk vormingswerk, zoals clubs, zondagsschool,
bijbelstudiegroepen, open jeugdwerk en recreatieve
activiteiten.
Onder leiding van de jeugdambtsdragers bestaat er een
JeugdwerkOverleg dat uitvoering geeft aan het beleid,
leidinggevenden werft en coacht.
Jeugdouderlingen verzorgen de pastorale aandacht voor
meelevende jongeren in bijzondere situaties en aan hen die
dreigen te vervreemden van de kerkelijke gemeente.Het
uitvoerende werk wordt gecoördineerd door
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jeugdcördinatoren. Gestimuleerd wordt dat alle
jeugdwerkleiders deelnemen aan
toerustingsbijeenkomsten.
Beleidsvoornemens:
17. Inventariseren en benaderen van jongeren die niet
(meer) naar catechisatie komen en/of niet meer betrokken
zijn in het jeugdwerk (/2016/jaarlijks).
18 Bij jongeren die afgehaakt zijn of niet bij de
jeugdouderlingen bekend zijn, informeren naar hun keuze en
uitnodigen voor een gesprek (2016/jaarlijks).
19. Evaluatie van HGJB/HJW materiaal (2017).
VII. VORMING EN TOERUSTING
Er bestaan in de gemeente verschillende
(huis)Bijbelkringen die sinds enkele jaren dezelfde
Bijbelstudie gebruiken. Drie keer per jaar, zo is de opzet,
wordt in de prediking aandacht geschonken aan het
Bijbelgedeelte dat de kringen bespreken.
Met ingang van oktober 2014 zijn in het winterseizoen vier
avonden belegd onder de naam ‘Gemeente Onderweg’ met
het doel ontmoeting tussen en toerusting van de leden te
bevorderen. Een spreker verzorgt een interactieve
inleiding.
Om de twee jaar is er een bijbelkamp van enkele dagen
voor leden en gezinnen van de wijkgemeenten Oude kerk
en Sionkerk. In het ander jaar wordt er een gemeentedag
georganiseerd.
Beleidsvoornemens:
20. Elk jaar wordt in overleg met bijbelkringleiders en
predikant gekozen voor een te gebruiken Bijbelstudie: het
ene jaar Oude Testament, het andere Nieuwe Testament.
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21. De commissie ‘Gemeente Onderweg’ doet elk jaar aan de
kerkenraad een voorstel voor de invulling van de vier
avonden.
22. De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheden om voor
doopouders een aantal avonden doopcatechese te verzorgen
(2017).
23. Samen met de Sionkerkgemeente wordt gezocht naar
herintroductie van de avonden huwelijkscatechese voor
aanstaande echtparen (2016).
24. Om de twee jaar vindt een bijbelkamp plaats (2017,
2019) en ook om de twee jaar wordt een gemeentedag
georganiseerd (2016, 2018).
VIII. MISSIONAIR WERK
De verantwoordelijkheid voor het missionair werk in de
Oudekerkgemeente ligt bij de wijkkerkenraad en wordt
hoofdzakelijk uitgevoerd via de evangelisatieouderlingen.
Op centraal niveau bestaat het Centraal EvangelisatieBeraad (CEB) waarin de evangelisatieouderling van iedere
wijkgemeente zitting neemt De algemene kerkenraad,
hierbij ondersteunt door het CEB, coördineert missionaire
activiteiten die wijk overstijgend zijn.
Het missionair werk van de Oudekerkgemeente heeft tot
doel:
- De toerusting van gemeenteleden: missionair-zijn is een
taak van ieder gemeentelid.
- Het organiseren van missionaire activiteiten zoals:
Alpha-cursus, openstellingen Oude Kerk, bezoekwerk
nieuw ingekomenen en rand-/buitenkerkelijken,
Vakantiebijbelfeest.
- De samenwerking (en verbinding) binnen de kerkelijke
gemeente en met de samenleving:
Missionaire verbondenheid tussen oud en jong, nieuwe
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leden, diaconaat, jeugdwerk en andere organisaties. En
aandacht voor nieuwe initiatieven (doelgroepen) zoals
Kernhem.
Het uiteindelijke doel is dat we ons richten ‘naar buiten
toe’, op de mensen om ons heen. Dat we als gemeente
mogen uitstralen en verkondigen de Heere God , Zijn
Woord en ons geloof in Hem.
Beleidsvoornemens:
25. Eén keer per jaar bespreken de
evangelisatieouderlingen met de voorganger de missionaire
insteek van de prediking.
26. De kerkenraad onderzoekt of we als (kerk)gebouw)
missionair actief kunnen zijn in het centrum van Ede, in het
bijzonder op zondagen als de winkels open zijn (2016).
27. De kerkenraad onderzoekt of en hoe diaconaat,
jeugdwerk en missionair werk samen kunnen werken, met
de mogelijkheid van een centrale plek hierin van Meet-Inn
(2018).
28. De kerkenraad doet onderzoek naar een passend vervolg
op de Alpha-cursus (2017).
29. Vergelijkbaar met de commissie Kernhem, onderzoekt de
kerkenraad of er meer commissies nodig, c.q. mogelijk zijn,
gericht op andere delen binnen onze wijkgemeente (2017).
30. Periodiek worden de verschillende missionaire
activiteiten tegen het licht gehouden en wordt gekeken of de
activiteiten werken en resultaten laten zien (2018).
IX. DIACONAAT
Dienstbetoon is een Bijbelse opdracht. Het gaat daarbij om
helpen waar geen helper is, dienend en helpend omgaan
met de naaste in nood, dichtbij en veraf. Barmhartigheid en
gerechtigheid zijn sleutelwoorden in het diaconaat. De
diakenen stimuleren dit dienstbetoon en zoeken naar
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gemeenteleden die met gaven en talenten het dienstbetoon
uitoefenen. Ook rusten zij de gemeente toe tot
dienstbetoon. De diakenen verzorgen de tafeldienst bij de
viering van het Heilig Avondmaal.
Het college van diakenen, waarin ook diakenen van de
wijkgemeente zitting hebben, heeft een eigen centraal
beleidsplan. De wijkdiakenen werken volgens dit
beleidsplan. De toespitsing vindt echter per wijkgemeente
plaats en op deze wijze vervullen de wijkdiakenen hun
diaconale taken in de wijkgemeente. Er is overleg met de
sectieouderlingen.
Elke diaken heeft enkele ouderlingensecties ter diaconale
ondersteuning.
Beleidsvoornemens:
31. De wijkdiakenen onderhouden tenminste drie keer per
jaar contact met de praktische hulpdienst.
32. Taken en mogelijkheden van Jeugddiaconaat overwegen
met behulp van toolbox en ondersteuning van de HGJB
(2017).
33. Zoeken naar mogelijkheden om de jeugd te betrekken bij
het bezorgen van de actie Kerstgroet (2016).
C. Kerkrentmeesterlijke zaken
In het Nieuwe Testament kan men de huidige taken van de
kerkrentmeester terugvinden in de uitdrukking
‘huisverzorger van de gemeente Gods’.
Het college van kerkrentmeesters behartigt de
kerkrentmeesterlijke taken van de gehele hervormde
gemeente. De wijkraad, bestaande uit de ouderlingen –
kerkrentmeester van de wijkgemeente, behartigt
zelfstandig een aantal taken op wijkniveau. Daartoe
behoren het beheer van de wijkkas, het onderhoud en het
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beheer van roerende zaken van de kerkelijke gebouwen in
de wijkgemeente, het beheer en klein onderhoud van de bij
de wijk behorende onroerende goederen, waaronder de
pastorie, het onderhouden van de contacten met de
beheerder van Rehoboth, o.a. over de verhuur en de
algehele voortgang en tenslotte de werving en selectie van
kosters, beheerders en organisten, in overleg met de
wijkkerkenraad. Als het om bezoldigde functies gaat doet
de wijkraad (in overleg met de kerkenraad) een voordracht
aan het college van kerkrentmeesters.
Een jaarlijkse uitgave van de wijkgids en het bijhouden van
het deel Oude Kerk van de website Hervormd Ede behoort
eveneens tot de taken van de kerkrentmeesters.
Met de volgende inkomstenbronnen kan de wijkraad de
eigen uitgaven bekostigen:
Giften vanuit de wijkgemeente, inkomsten uit offerblokken,
inkomsten uit bijzondere activiteiten en tenslotte (indien
noodzakelijk) bijdragen uit de centrale begroting.
Verder is binnen de wijkraad één (ouderling-)
kerkrentmeester lid van de Technische Commissie (TC)
van het college van kerkrentmeesters. De taak van deze
commissie is het opstellen en uitvoering geven aan het
centrale meerjaren onderhoudsplan.
Beleidsvoornemens:
34. De ontwikkeling van de verdeling tussen de decentrale
wijkkas en de centrale kas blijven volgen en in de
beleidsvorming centraal – decentraal een rol laten spelen.
35. Stimulering van de inzet van vrijwilligers, zowel ter
vergroting van de betrokkenheid op de wijkgemeente als ter
besparing van de kosten.
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Het huwelijk
Als gemeenteleden gaan trouwen, komt de gemeente
samen om met elkaar een zegen te vragen over hun
huwelijk. Met Gods Woord belijden we dat het
huwelijk een unieke relatie is tussen man en vrouw,
dat door God is ingesteld en door God wordt
gezegend. De huwelijksdienst vindt plaats na
goedkeuring van de kerkenraad.
Alleen een huwelijk dat voor de burgerlijke wet tot
stand is gekomen, kan worden bevestigd. De
kerkenraad heeft de overtuiging dat het begrip
huwelijk per definitie beperkt is tot een relatie tussen
man en vrouw.
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