
Volgende stap op weg naar één Protestantse Gemeente Ede (PGE) 
 

Al lange tijd heeft u ervaren dat wij als PGE voor moeilijke beslissingen staan. U bent daarover 
geïnformeerd en gehoord aan de hand van drie scenario’s. Daarop heeft u uw mening kenbaar kunnen 
maken tijdens gemeentebijeenkomsten. Op basis hiervan heeft de Algemene Kerkenraad (AK) lang en 
intensief nagedacht. Na alle opties zorgvuldig te hebben gewogen, is de Algemene Kerkenraad van de 
PGE op 30 juni tot een voorgenomen besluit gekomen. 
Dit besluit houdt in dat  vanaf september 2023 verschillende wekelijkse kerkdiensten, parallel aan 
elkaar en bijvoorbeeld ’s middags en/of ’s avonds bijzondere diensten, in de Open Hof gevierd worden. 
De Beatrixkerk, Taborkerk, Noorderkerk en de kerk in Harskamp worden vanaf september 2023 niet 
meer gebruikt voor de zondagse kerkdiensten.  
 

De Open Hof heeft verschillende kerkzalen. We gaan het komende jaar gebruiken om samen te 
bepalen hoe we deze zalen op zondag het beste kunnen gebruiken. Met de bedoeling om samen te 
beleven dat we één PGE zijn en tegelijkertijd het eigene van elke wijkgemeente tot zijn recht laten 
komen.   
We weten nog niet wat we met de Beatrixkerk, de Taborkerk en de kerk in Harskamp gaan doen. Over 
nieuwe bestemmingen gaan we na de zomer van 2022 verder nadenken. Aan de Stichting Kerkelijk 
Waardebeheer is advies gevraagd hoe die gebouwen na die datum zouden kunnen worden ingezet. 
De Emmaüs heeft een aparte status. Het is een samenwerkingsverband van verschillende Edese kerken 
waarvan de PGE onderdeel is. Dit blijkt ook uit het gegeven dat een aanzienlijk deel van de leden van 
de Emmaüs geen lid is van de PGE. Emmaüs onderzoekt momenteel welke vervolgstappen genomen 
kunnen worden.  
 

Een voorgenomen besluit  
De Algemene Kerkenraad vond het niet makkelijk om tot dit voorgenomen besluit te komen omdat 
iedereen gehecht is aan zijn/haar eigen vierplek en wijkgemeente. Maar de al jaren teruglopende 
financiën en ledenaantallen laten ons echt geen andere keuze dan deze. Op de website van de PGE 
staat de jaarrekening 2021 van de PGE. Hierin kunt u lezen dat we in 2021 een negatief resultaat 
hebben van 165.000 euro op een totaal van kosten en uitgaven van 1.015.000 euro. Dit vraagt dat we 
iets moeten doen! Het voorgenomen besluit maakt een sluitende begroting mogelijk. 
 

In de loop van dit jaar ontstaan, door het vertrek van predikanten, verschillende vacatures. Alleen met 
een sluitende begroting kan een nieuwe predikant beroepen worden. Voornemen is om na de zomer 
zo snel mogelijk een interim-predikant aan te stellen zodat het werk van de vertrekkende predikanten 
zo goed mogelijk kan doorgaan. 
 

• Met het bovenstaand voorgenomen besluit lijkt het logisch dat de wijkkerkenraden vanaf 
september 2023 opgaan in één algemene kerkenraad.  

• De werkgroepen/taakgroepen en andere functies in de wijken blijven, zolang als gewenst, bestaan. 
De AK realiseert zich dat de vele gemeenteleden, die zich inzetten voor de kerk, keihard nodig zijn. 
We willen daarom iedereen aanmoedigen om zich te blijven inzetten zodat we ook daarin samen 
zorg hebben en houden voor Gods kerk.  

• De pastorale zorg zal volgens de huidige wijkindeling en hun wijkmedewerkers onveranderd 
worden ingevuld. Daarbij zijn er in het afgelopen jaar al verschillende stappen gezet om het 
pastoraat ‘bovenwijks’ te organiseren.  

• Het jeugdwerk zullen we vanaf september 2022 met alle wijken samen doen. Aan dit gezamenlijke 
plan is vanaf dit voorjaar door jongeren en de leiding van de verschillende clubs enthousiast 
gewerkt. Eind augustus zijn de afrondende gesprekken.  

 

Wat is de volgende stap? 
Het voorgenomen besluit is ingrijpend voor ons allemaal. Dit vraagt dan ook om een zorgvuldig 
besluitvormingsproces. Daarom worden alle gemeenteleden gekend in-  en gehoord over het 
voorgenomen besluit. De wijkkerkenraden organiseren hiervoor in september 
gemeentebijeenkomsten, waarin de AK het voorgenomen besluit en de argumenten daarvoor goed 
uitlegt. Gemeenteleden kunnen hun vragen stellen en hun mening over het voorgenomen besluit 
geven. Daarna zal de AK definitief besluiten. 
Wij hopen, bidden en geloven dat deze besluitvorming ons gaat helpen om een PGE kerk in te richten 
die toekomst heeft. 


