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1.

Inleiding

Het beleidsplan geeft de kerkenraad een handvat bij het gesprek en het werk in eigen
gelederen met betrekking tot de toekomst van de gemeente, waarvoor zij de
verantwoordelijkheid draagt, namens wie hij bevoegdheden uitoefent en aan wie hij leiding
geeft. Aan de hand van het beleidsplan is de kerkenraad in staat op een doelgerichte en
doelmatige manier het gesprek met de eigen gemeente te voeren om zodoende ook
vooruitgang te boeken op de weg naar de toekomst van de gemeente.
Er zullen concrete plannen ontwikkeld moeten worden. Willen die initiatieven succes
hebben, dan zal voor de uitvoering daarvan een tijdpad opgesteld dienen te worden; het
moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt en de voortgang zal bewaakt
dienen te worden door de kerkenraad als geheel. In een vorig beleidsplan werd een
zinsnede opgenomen die daarbij ten volle van kracht blijft: 'De taken en
verantwoordelijkheden zullen meer gespreid dienen te worden. Het is zaak om, meer nog
dan in het verleden, gebruik te maken van de gaven en mogelijkheden van alle
gemeenteleden.
Dit beleidsplan zal zeker ook van de kerkenraad een buitengewone inspanning en veel
discipline vergen. Het zal steeds opnieuw geboden zijn hoofd- en bijzaken van elkaar te
onderscheiden. Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. De zorg die wij ook voor elkaar
behoren te hebben — wij mogen onszelf en elkaar niet overvragen! — mag echter nooit
ondersneeuwen.
2.
Beleidsterreinen en taken
De gemeente is geroepen tot verkondiging van het evangelie door woord en sacrament:
-openbare prediking van het evangelie en bediening van Doop en Avondmaal
-missionaire arbeid
-diaconaat
-pastoraat
-onderricht en toerusting
-dienst van de kerk in de samenleving
Met deze catalogisering is niet meer aangegeven dan een aantal beleidsterreinen; het is een
opsomming van de verschillende dimensies die er in het kerkelijk werk te onderscheiden
zijn. In een beleidsplan worden deze uitgangspunten ingevuld en geconcretiseerd, waarbij
omgevingsfactoren, de wensen en verwachtingen van gemeenteleden, en natuurlijk ook de
sterke en zwakke kanten van de gemeente van invloed zijn op de uitkomst.
3.
(Zelfstandig) verder
Veel gemeenteleden zijn er diep in hun hart niet rouwig om dat we als gemeente zelfstandig
verder zijn gegaan. Belijden wij niet dat onze hulp in de naam van de Heer is? Dat is
inderdaad onze laatste zekerheid, maar dat geloofsvertrouwen is misplaatst zolang wij ons
niet tot het uiterste inspannen er het beste van te maken. In het algemeen kan gesteld
worden dat de fondsenwerving actiever ter hand genomen zal moeten worden om een
sluitende begroting te kunnen garanderen.

Openbare prediking van het evangelie en bediening van Doop en Avondmaal. De vieringen
vormen het hart van de gemeente. Liturgie en kerkmuziek vormen een wezenlijk onderdeel
van ons kerkelijke profiel. De komende jaren zal er veel veranderen in kerkelijk Ede, met
name in de gemeenten die deel uitmaken van de Protestantse Kerk. De EvangelischLutherse gemeente heeft alleen bestaansrecht wanneer zij iets toevoegt aan het kerkelijk
'aanbod'. In de achter ons liggende jaren is gebleken dat er van onze manier van vieren en
de plaats die de kerkmuziek daarbij inneemt een wervende kracht uitgaat. Het is van belang
dit profiel verder uit te bouwen.
In het licht van het gewijzigde aantal classes, is het van des te groter belang als zelfstandige
Evangelisch-Lutherse Gemeente ons geluid te laten horen en vertegenwoordigd te zijn op dit
niveau.

4.

Algemeen priesterschap van alle gelovigen

Verkondiging en viering van de sacramenten is niet alleen gericht op de gemeente, maar
wordt ook gedragen door de gemeente. Dit veronderstelt een actieve participatie van de
gemeente en van individuele gemeenteleden (cantorij, lectoren, kosters, leiding kinderen jeugdkerk en dergelijke) in de liturgie.

5.

Predikantsplaats

Het gegeven van een streekgemeente vereist een relatief zware predikantsbezetting. Ook
het profiel van de gemeente (een lutherse kerngemeente) en het gegeven dat onze
gemeente de enige lutherse gemeente in de classis (en omgeving) is, vraagt een meer dan
modale predikantsbezetting in relatie tot het ledental.
5.1 Cantor-organist
De gemeente prijst zich gelukkig met haar cantor-organist. Een professionele, hoog
gekwalificeerde cantor-organist vormt een speerpunt in het profiel van de gemeente.
Enerzijds is het wenselijk met elkaar te overleggen hoe wij, juist met het oog op de uitstraling
van de gemeente, nog beter gebruik kunnen maken van de talenten van Dick Troost, aan de
andere kant zal nagedacht moeten worden over de situatie die ontstaat na zijn pensionering.

5.2 Cantorij
De cantorij functioneert in het kader van de eredienst en stimuleert de gemeente de lofzang
gaande te houden. Daarmee vervult de cantorij een vitale rol in het gemeenteleven. Naar
buiten toe is ook de cantorij gezichtsbepalend voor onze gemeente. Zij gaat door — en niet
ten onrechte! —voor de beste cantorij van Ede! Het is een visitekaartje dat wij als gemeente
graag afgeven. Onze inspanningen zullen erop gericht dienen te zijn dit hoge niveau te
handhaven. Met inachtneming van het karakter van de cantorij kan de vraag gesteld worden
of het van goed rentmeesterschap getuigt wanneer de gemeente er naar zou streven deze
'parel' helemaal alleen voor zichzelf te behouden. Met inzet van de cantorij kan een bijdrage
worden geleverd aan de (lutherse) kerkmuziek in het algemeen.

6.

Samenwerking

De gezamenlijke diensten met de Taborkerk en de Noorderkerk in de zomertijd worden
gecontinueerd. Er is overleg over data en plaats. Plaatselijk zijn er ook de contacten via het
Protestants Beraad en natuurlijk de regionale/landelijke Lutherse contacten.

7.

Missionaire arbeid

Zending is met het kerk-zijn als zodanig gegeven. De kerk richt zich per definitie niet alleen
op de eigen kring, maar is kerk-in-de-wereld, geroepen om in woord en daad het evangelie
te verkondigen aan iedereen, want Gods liefde gaat uit naar alle mensen. Het zal er niet
alleen om gaan meer mensen te bereiken, maar ook om die mensen te 'binden' aan de
gemeente. Dat laatste is van direct belang voor de toekomst van de gemeente. De gemeente
zal op termijn niet in staat zijn het hoofd boven water te houden, tenzij wij met z'n allen in
staat zijn het draagvlak van de gemeente — ook, maar niet uitsluitend het financiële – te
verbreden.

8.

Public relations

Goede P.R. is een probaat middel om buitenstaanders te bereiken. De website kan daarbij
een belangrijke rol spelen evenals inzet van social media. Ook ons maandblad Mededelingen
is een onmisbare schakel in de onderlinge relaties én in de contacten met niet-lutheranen.
De kerkenraadsleden kunnen (nog) nadrukkelijker contacten leggen met (vaste) kerkgangers
en gasten vóór en na de dienst.

9.

Diaconaat

Diaconaat is 'geloven met je handen', de daad bij het woord voegen. Daarbij kan het gaan
om stille hulp aan individuele gemeenteleden, maar evenzeer om het lenigen van nood
wereldwijd, bijvoorbeeld bij een ramp. Kortom: present zijn bij mensen in nood. Diaconaat
is niet alleen hulp, maar ook opkomen voor gerechtigheid: opkomen voor mensen.
Meewerken aan een rechtvaardiger samenleving die onze schepping niet langer vervuilt en
verziekt. Diaconaat is niet alleen een taak voor bepaalde ambtsdragers (diakenen), maar
een functie van de gemeente in z'n totaliteit. Er zijn voor de medemens. Juist onze daden
van barmhartigheid en gerechtigheid kunnen getuigen van ons geloof in een trouwe,
liefdevolle God.
De diakenen publiceren regelmatig stukjes in Mededelingen. Ook via de diaconale hoek in
het voorportaal van de kerk worden brochures en andere informatie onder de aandacht
van kerkgangers gebracht.

10. Pastoraat
Ook pastoraat is een functie van de gemeente als geheel. Gemeenteleden kijken naar elkaar
om, zoeken elkaar op. Het pastoraat is als het cement in de gemeente. Zonder pastoraat
geen onderlinge betrokkenheid. In het algemeen kan gezegd worden dat die betrokkenheid

in onze gemeente groot is. De goede sfeer en de overzichtelijkheid zijn een sterk punt. Het
gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de dienst is een 'natuurlijk' trefpunt, dat met name
in een streekgemeente als de onze niet weg te denken is. Het valt op dat een toenemend
aantal gemeenteleden dit ontmoetingspunt aangrijpt voor het vieren van persoonlijke
gedenkdagen als een verjaardag, een huwelijksfeest en dergelijke door iets mee te nemen
voor bij de koffie.
Pastoraat is niet alleen een 'spontaan' gebeuren. Er zijn altijd mensen die aan de kant staan
en gemakkelijk uit het zicht raken, over het hoofd worden gezien. Daarom is naast het
spontane pastoraat een vorm van georganiseerd pastoraat onontbeerlijk. Ieder mens wil op
z'n tijd zijn verhaal kwijt.
Doelgroepen waar het georganiseerd pastoraat zich in het bijzonder op richt zijn (chronisch)
zieken en ouderen, gemeenteleden die aan huis gebonden zijn of in een verpleeghuis zijn
opgenomen. Maar ook gemeenteleden die een naaste verloren hebben en nieuwingekomenen worden bezocht. En, niet te vergeten, zijn er allerlei vormen van
crisispastoraat.
Het georganiseerde pastoraat is allereerst een verantwoordelijkheid van de predikant en de
ouderling-pastoraat. Meer in het algemeen is de vraag of wij met de beschikbare menskracht
degenen bereiken die we willen bereiken. Het team van huisbezoekers zal worden uitgebreid
en de nieuwelingen zullen worden toegerust voor hun taak.
In een tijd dat het ledental van de kerken massaal terugloopt en wij desalniettemin willen
groeien, is het vasthouden absoluut noodzakelijk. Een aparte categorie vormen de
lutheranen en belangstellenden die buiten Ede wonen.
De pastorale zorg richt zich niet alleen op de eigen leden, maar strekt zich uit tot over de
grenzen van de eigen gemeente. Pastorale zorg is gericht op 'alle mensen die de Heer op
onze weg brengt' (Dienstboek). Anderen het oor lenen is een niet te onderschatten dienst
van de kerk aan de samenleving.

11. Onderricht en toerusting
Onderricht en toerusting vormen van oudsher eveneens een belangrijke sector in het
kerkelijk werk. Een klassieke taakomschrijving voor de predikant als 'herder en leraar' laat
dit uitkomen. Zoals op tal van andere terreinen, hebben anderen deze taak geheel of ten
dele overgenomen. De leiding van kinderkerk verdient in dit opzicht alle lof.

11.1 Jeugd- en jongerenwerk
Bij scholing komt allereerst het jeugd- en jongerenwerk in beeld, al gaat het natuurlijk in dit
werk om meer dan 'scholing' alleen. Het kindertal is de laatste jaren geleidelijk toegenomen.
De kinderkerk is gesplitst in twee leeftijdsgroepen en binnen afzienbare tijd zal de
doorstroom naar een vervolg een feit zijn. We hopen in het najaar 2018 te kunnen starten
met een jongerenkerk.
Met het aantrekken van nieuwe leiding is de continuïteit van de crèche weer gewaarborgd.

11.2 Bespreek 't Samen
Het kringwerk voor volwassenen is sinds jaar en dag ondergebracht in Bespreek 't Samen,
een samenwerkingsverband met Edese zusterkerken. leder jaar presenteert Bespreek 't
Samen een zeer gevarieerd, omvangrijk en interessant programma-aanbod. Voor onze
gemeente een goed platform om ons te laten zien.

12. Oecumene (Interkerkelijke samenwerking)
Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en alleen al om die reden zijn
goede betrekkingen van essentieel belang. Ook onze participatie in de Raad van Kerken
dient gehandhaafd te worden en onze deelname aan het Protestants Beraad in Ede.

Kerkelijk Centrum Emmäus
Onze relatie met Emmaüs wordt bezien, nu zij beschikken over een (forse) eigen
predikantsplaats. De gesprekken over een mogelijke vorm van samenwerking worden
voortgezet.
Szekszárd
De banden met onze zustergemeente in Szekszárd dateren van een halve eeuw geleden.
Aanvankelijk gestart als een diaconaal project, is het karakter van het partnerschap
geleidelijk veranderd en is de relatie van gever en ontvanger meer een partnerschap op
basis van gelijkwaardigheid geworden. De persoonlijke banden — en daarmee de banden
tussen beide gemeenten — zijn in de loop der jaren zeer hecht geworden; zo hecht dat de
naam Szekszárd in dit beleidsplan niet mag ontbreken. Verdieping van het partnerschap is
een permanente opgave.

Oecumene (Dienst van de kerk in de samenleving)
Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet alleen een taak die
overgelaten kan worden aan individuele gelovigen. Ook de gemeente als collectief heeft
hier een taak. De dienst van de kerk in de samenleving wordt vooral gezien als een
taak die in samenwerking met andere gemeenten vorm gegeven dient te worden.
Aan de Raad van Kerken wordt hierbij een belangrijke rol toegekend.

13. Beheer en financiën
Beheer en financiën zullen de komende jaren zeer veel aandacht vragen. Nog steeds streeft
de kerkenraad naar een situatie, waarin sprake is van een financieel duurzame, gezonde
gemeente. D.w.z. dat deze gemeente op middellange termijn over de nodige financiële
middelen kan blijven beschikken, die zij nodig heeft om haar taken, zoals bij 2. genoemd, uit
te voeren.

Onze gemeenteleden hebben gemiddeld genomen veel over voor hun gemeente.
Wat dat betreft kunnen we niet anders concluderen dan dat het aantal gemeenteleden te
klein is om de benodigde financiële middelen te generen. Dat betekent enerzijds dat er naar
gestreefd moet worden dat de gemeente getalsmatig groeit, anderzijds dat er externe
bronnen aangeboord moeten worden. Het is te vroeg om nu al kant en klare plannen te
presenteren met betrekking tot de wijze waarop de financiering sluitend gemaakt kan
worden.
Het jubileumjaar 2018 wordt in ieder geval aangegrepen om extra gelden te verwerven.

