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Evangelisch-Lutherse gemeente Ede

Van de kerkenraad
Dit jaar is de kerkenraad flink gewijzigd qua samenstelling. Drie
nieuwe ambtsdragers treden aan. We nemen ook afscheid van drie
leden, waaronder de voorzitter.
Van de predikant
In 2017 ga ik in onze gemeente 30 maal voor in de eredienst en 3
maal namens onze gemeente in een viering in Emmaüs. Vier diensten
staan centraal in de Lutherweekenden, waarvan ik met name de
oecumenische dienst en de Bachcantatedienst wil noemen. Met de
laatste feestelijke dienst hebben we het Lutherjaar in onze gemeente
op bijzondere wijze afgesloten. Gedurende dit jaar hebben we in de
erediensten de lezingen gevolgd uit het zogenaamde ‘Lutherrooster’,
dat is het rooster van de heel oude kerk dat ook Luther volgt. Ik
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geniet van de kracht en de schoonheid van met name de
samenstelling van lezingen uit Thora en Profeten, Epistel en Evangelie
van dit leesrooster.
Begroting en kerkelijke bijdragen
Zie Jaarrekening 2017
Van de jeugdouderling
Sinds februari 2017 heb ik de rol van jeugdouderling in de Lutherse
gemeente op me genomen. Een dankbare taak, want zoals iedereen
kan zien, worden de voorste banken van de kerk elke zondagmorgen
gevuld met een groeiende groep enthousiaste kinderen.
Van de ouderling pastoraat
Ook in 2017 komen de contactpersonen pastoraat driemaal bij
elkaar, in januari, april en september. We bespreken wat er in de
gemeente leeft, wie misschien extra bezoek nodig heeft en hoe we
er kunnen zijn voor gemeenteleden die rouw dragen. Ook wordt een
keer een artikel besproken, waarin een moeilijke situatie wordt
beschreven.
Het is geweldig om te merken dat er altijd gemeenteleden zijn die
naar elkaar omzien, en zorgen en verdriet van anderen willen delen.
Dat ‘omzien naar elkaar’ vertaalt zich ook in een hechte
gemeenschap, waar iedereen er bij mag horen.

Van de diaconie

Zie Jaarverslag 2017

Lutherse Cantorij
In 2017 zingt de cantorij zeventien maal in erediensten.
Gemiddeld eens in de drie weken gaat de cantorij de gemeente voor
in de lofzang. Wekelijks wordt er gerepeteerd op maandagavond van
acht tot tien in de kerk.
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De cantorij werkt aan een zeer gevarieerd repertoire uit heden en
verleden: antifonen, antwoord-psalmen (onberijmd), liedzettingen,
motetten, Johannes-passie, tafelgebeden, anthems, chants, carols.
Een aantal van deze werken worden, naar hun liturgische aard, in
dialoog met de voorganger en/of de gemeente uitgevoerd.
Kinderoppas 0-4 jaar
Afgezien van de zomervakantie was er in 2017 iedere week oppas. Dit
dankzij de groep van negen 'oppasvrijwilligers'.
Kinderkerk
De kinderkerk start haar dienst in de kerk samen met de andere
gemeenteleden. De ouderling van dienst steekt de kaarsen op de
altaartafel aan en een kind het kaarsje in de lantaarn van de
kinderkerk die op de altaartafel staat. Na het zondagsgebed richt de
predikant regelmatig even het woord tot de kinderen. Vervolgens
wordt de lantaarn opgehaald en lopen we allemaal achter “het licht
van de Paaskaars” de kerk uit. In onze eigen ruimte vervolgen wij
onze dienst met een verhaal, het zingen van liederen, een gesprek
en/of knutselactiviteit.

Luther 500
Wie niet weet dat het in 2017 500 jaar geleden is dat Maarten Luther
zijn 95 stelling bekend maakte, mag een vreemde in Jeruzalem heten.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede begint eind 2016 met de
viering van het Lutherjaar. Het programma bestaat uit vijf
weekenden, verspreid over een periode van een jaar.
We starten rond de eerste zondag van Advent 2016. Het laatste
weekend is in oktober 2017.
Verjaardagen
Ieder jaar ontvangen alle leden van onze gemeente een
verjaardagskaart. Een foto met een tekstje aan de achterzijde. Vanaf
1 januari 2018 krijgt iedereen eenzelfde kaart. Behalve de kinderen
van de kinderkerk, die krijgen een kinderkaart.
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Dauwtrappen
Op donderdag 25 mei 2017 is het Hemelvaartsdag. Dan is het weer
zover! Het jaarlijkse lutherse dauwtrappen voor jong en oud. Voor
dag en dauw staan de deelnemers op om met elkaar een frisse
wandeling te maken in de mooie omgeving van Ede.
De ook inmiddels gebruikelijke beloning is een heerlijk
'Hemelvaartsontbijt’.
Adventsmaaltijd

Op vrijdag 15 december verzamelen ongeveer 80 personen zich voor
de traditionele Adventsmaaltijd, dit jaar voorbereid door de lectoren.
Het thema van de avond is 'Op weg'. Op weg naar vrede, maar wordt
er nog geluisterd?
De maaltijd is verzorgd door een uit Syrië gevlucht echtpaar en
bestaat uit diverse heerlijke gerechten uit die streek.
Werkgroep Hongarije
De kerkelijke hoogtijdagen rondom Pasen en Kerst krijgen ook dit
keer een accent dat met Szekszárd te maken heeft.
Bespreek 't Samen
Sinds vele jaren biedt Bespreek het Samen een programma aan rond
de 5 hoofdgroepen samenleving, leerhuis, Bijbel en geloof, geloof en
leven, spiritualiteit en kunst.
Raad van Kerken Ede
De Raad van Kerken Ede is in 2004 opgericht en is een
samenwerkingsverband van plaatselijke christelijke kerken en
geloofsgemeenschappen. De RvK Ede is in het afgelopen jaar vijf keer
bij elkaar geweest. Drie van deze bijeenkomsten vonden plaats in ons
gemeentecentrum.
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Kerkgebouw
In 2017 is het druk met verhuur van onze kerk. De verhuur is ten
opzichte van 2016 weer toegenomen.

Gemeentecentrum
Ook dit jaar is de diversiteit van de eenmalige huurders groot.
Daarnaast worden er in het gemeentecentrum diverse vergaderingen
en bijeenkomsten gehouden.
En natuurlijk blijft het centrum een belangrijke ontmoetingsplek na
de zondagse kerkdienst.
Naast de eenmalige verhuur maken diverse vaste huurders wekelijks
ruik van het gemeentecentrum.
Ledenadministratie 2017
Doopleden
Belijdende leden
Gastleden
Totaal aantal leden in 2017
Overige geregistreerden - niet leden
Blijkgevers van verbondenheid (Vrienden)
Ongedoopten
Meegeregistreerden

155
177
1
____
333
====

Totaal

2
12
16
____
30

Totaal aantal geregistreerden in 2017

363
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