
Drie scenario’s voor een PGE met toekomst 

 
 
In de tweede helft van 2021 zijn op tal van bijeenkomsten gesprekken gevoerd over de toekomst van 

de Protestantse Gemeente in Ede. Zorgen zijn geuit, ideeën bedacht en informatie verzameld hoe de 

kerk blijvend van betekenis kan zijn voor volgende generaties en voor de samenleving. Op 19 februari 

2022 hebben de leden van de Algemene Kerkenraad, predikanten en een groep gemeenteleden drie  

scenario’s opgesteld voor een kerk met toekomst. Deze zijn drie weken later, op 12 maart, besproken 

en verder uitgewerkt met alle wijkkerkenraden van de PGE. 

 

De scenario’s zijn het resultaat van een groot aantal bijeenkomsten: gemeentebijeenkomsten, 

gesprekken in AK en wijkkerkenraden, hackathons en input van individuele gemeenteleden. 

Hieronder staan eerst de belangrijkste resultaten van alle gesprekken. Ze vormen het kader voor de 

scenario’s. Daarna volgen de drie scenario’s, die als werktitel hebben: Open Huis, Thuis en 

Tentenkamp. 

 

Resultaten bijeenkomsten en kader scenario’s 

- De Bijbel is de bron van de PGE. Daarnaast zijn er andere bronnen waaraan waarde wordt gehecht, 

zoals bijvoorbeeld de traditie, een voorbeeld hiervan is de traditie die de verschillende wijken 

afgelopen decennia hebben opgebouwd. 

- Ontmoetingen tussen God en mensen, mensen onderling, geloof, bidden, zingen, muziek, zoeken, 

gemeenschap, vieren, stilte, rust, omkijken naar elkaar, jezelf kunnen zijn, respect, gastvrijheid, 

plezier zijn belangrijke woorden waaraan invulling wordt gegeven. 

- De PGE is een gemeenschap met ruimte voor diversiteit. Momenteel wordt die diversiteit vooral 

gekenmerkt door de verschillen tussen de wijken. Ook binnen de wijken is er een grote diversiteit. De 

PGE respecteert de eigenheid van de wijken, biedt hiervoor ook de ruimte, maar organiseer de kerk 

in de toekomst niet meer vanuit de wijken, maar vanuit het geheel van de PGE. 

- De PGE biedt ruimte voor de eigen identiteit van mensen. 

- De kerk wil ook van betekenis  zijn voor niet-actieve leden en zorgdragen voor mensen in de 

samenleving die hulp nodig hebben. Ze werkt hierbij zo nodig samen met andere organisaties. 

- Meer aandacht voor jeugd en jongvolwassenen. Hierbij kan een aan te stellen jeugdwerker een 

belangrijke rol spelen. 

- Werken vanuit de talenten van mensen en niet zozeer vanuit bestaande functies en structuren. 

- Ruimte bieden voor ook andersoortige activiteiten en verschillende soorten vieringen dan de 

huidige. 

- Pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en verschillende andere activiteiten als PGE oppakken en niet 

vanuit wijken organiseren.   

- Streven is een klimaat neutrale en/of duurzame kerk te zijn. 

- Ruimte bieden aan kunst en cultuur. 

- Predikanten en eventuele kerkelijk werker/pastoraal werker/jeugdwerker werken vanuit een team. 

- De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen van leden en verhuurinkomsten. Daarnaast komen 

inkomsten uit gerichte (geldinzameling)acties en activiteiten (subsidies, commerciële activiteiten). 

- Het aantal gebouwen wordt teruggebracht en het streven is gebruik te maken van één (nieuw te 

bouwen) multifunctioneel gebouw. 

- Als er een nieuw gebouw komt is dat iedere dag open en biedt ruimte voor ontmoeting, rust, 

bezinning en tal van activiteiten. 

  



Scenario OPEN HUIS 
 
Het model ‘Open Huis’ rust op twee pijlers, te weten de vieringen van geloof en de gemeenschap. 
Een kerk wordt gevormd door mensen die samen een gemeenschap willen vormen, naar elkaar 
willen omzien en er voor elkaar willen zijn. De kern van een kerkelijke gemeenschap is het samen 
vieren rond het woord van God.  
Een kenmerk is dat de OPEN HUIS kerk open is voor iedereen. Iedereen die wat met of van de kerk 
wil komt naar het kerkgebouw en krijgt antwoord, aandacht en wordt perspectief geboden. Er zijn 
dagelijks mensen in de kerk die dat aanspreekpunt willen en kunnen zijn. 
 
1 gebouw 
Vanaf 1 januari 2023 komt de PGE samen in 1 kerkgebouw. Daar worden elke zondag om 10.00 uur 
twee onderscheidende vieringen gehouden (bijv. klassieke viering naast een viering voor alle 
leeftijden). Deze vieringen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Na de vieringen is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten in de gemeenschappelijke hal. In de middag en/of avond en op andere dagen kunnen er 
als gewenst andere aanvullende vieringen worden gehouden zoals jeugdkerk/vesper/Taizé/etc.). 
 
Het bestaande gebouw waar wij vanaf 1 januari 2023 gaan kerken is De Open Hof, omdat daar twee 
kerkzalen beschikbaar zijn. Maar dit is een tussenoplossing. 
Want het is de bedoeling dat we op het terrein van de Tabor een nieuwe kerk gaan realiseren, die 
voldoet aan onze wensen. Een belangrijke reden om van 2023 in een gebouw bij elkaar te komen is 
dat we snel aan elkaar wennen, van elkaar leren en elkaar waarderen. Daarmee creëren we een 
waardevol uitgangspunt om samen invulling te geven aan de wensen van ons nieuwe kerkgebouw.  
Tot het moment waarop deze nieuwe kerk is gerealiseerd, maken we gebruik van De Open Hof die 
vanaf 2023 een nieuwe naam krijgt: ‘De Tussen Hof’ 
Dit betekent dat alle wijken ‘Noord, Tabor, Beatrix, Harskamp, Emmaüs hun eigen kerkgebouw 
verlaten en naar De Open Hof gaan. En voor de wijk De Open Hof betekent dit ook dat ze geen eigen 
gebouw meer hebben. Vandaar ook het belang van de naamsverandering.  
 
Voordelen om op korte termijn naar 1 kerkgebouw te gaan:  
- Je wordt letterlijk samen 1 kerk omdat alle kerkactiviteiten in hetzelfde gebouw zijn.  
- Alle wijken moeten hetzelfde loslaten en dragen samen dezelfde pijn. 
- Menskracht kan gebundeld worden waardoor je een grote groep vrijwilligers krijgt.  
- Er is 1 kerkbrief nodig, 1 website, 1 donkey-mobile app, 1 ….. 
 
Harskamp 
Vanwege de afstand die er is tussen Harskamp en Ede is, twee ideeën: 
- Zoals Harskamp zelf heeft aangegeven heeft het hun voorkeur dat een kleine groep oudere 

mensen bij elkaar kan komen met een eigen vierplek in Opella. Dit geeft de jongere mensen en 
gezinnen de mogelijkheid en de vrijheid om onderdeel te worden van de kerken in Ede. 

- Er gaat elke zondag een busdienst rijden van Harskamp naar Ede en terug. 
 

De PGE doet zoveel mogelijk de dingen samen  
Samen doen geeft grotere (doel)groepen en meer mogelijkheden voor de individuele wensen. Vanaf 
1 januari 2023 verzorgen alle wijken samen het pastoraat (nadruk op ouderen), het diaconaat (de 
nadruk op de kwetsbaren in de Edese samenleving), Bespreek het Samen en het jeugdwerk. Voor het 
jeugdwerk lijkt het ons noodzakelijk om een fulltime jeugdwerker aan te stellen voor minimaal 5 jaar. 
Deze jeugdwerker krijgt de opdracht om de kerk zo in te richten dat de groep 0-40 ervaart dat het 
hun kerk is zodat zij Gods kerk mee nemen naar volgende generaties.  
 
Wat gaan we in het ene kerkgebouw doen? 
In het ene kerkgebouw vinden – voor zover dat mogelijk is – alle vergaderingen, kringen, jeugdwerk, 
etc. plaats. De kerk is 7 dagen per week open, om even de stilte te zoeken, een kaarsje te branden of 
een kop koffie te drinken. Ook is er altijd iemand voor een gesprek, idealiter een predikant. Het mag 
best voelen als een buurthuis waar ruimte is voor heel diverse activiteiten en waar ieder zich thuis 
voelt en waar je mensen met aandacht voor elkaar kunt ontmoeten.  
 



Het nieuwe PGE kerkgebouw 
Hoe ziet de nieuwe kerk eruit? Uiteraard moeten er twee kerkzalen in. Daarnaast veel variabel in te 
delen ruimten, geschikt voor diverse activiteiten, die het gevoel van een buurthuis versterken.  
Een eigen ruimte voor jongeren. Ruimte voor het kerkelijk bureau. Stilteruimte. Vergaderruimtes. 
Ruimte voor alle 3 de predikanten om te kunnen werken. Een basis plaats voor predikanten, zodat zij 
samen kunnen werken aan de kerk en elkaar als vanzelf ontmoeten. Wellicht ook ruimte voor 
diaconale/maatschappelijke functies? Denk aan voedselbank, samenwerking met een 
uitvaartorganisatie, inloopcentrum, etc. Wellicht ook woonruimte? Denk aan begeleid wonen, 
crisisopvang, kloosteridee, etc. 
Een ding is belangrijk: doe vooral GEEN dingen die andere organisaties al doen. Geen concurrentie 
met wat er al is. Wel zorgen dat mensen verder geholpen worden. Bij voorkeur door te verwijzen 
door de weg te wijzen en waar noodzakelijk te helpen. 
 

Scenario THUIS 
 
Kerngedachte van dit scenario is: hoe kunnen we gemeenteleden die nu kerken op een plek waar zij 
zich thuis voelen zo meenemen in het proces naar een toekomstbestendige PGE dat zij het 
vertrouwen krijgen dat zij kunnen overstappen naar een andere/nieuwe vierplek, wat voor hen een 
nieuw thuis kan worden. Dit scenario wordt daarom bottom-up opgezet.  
 
We gaan uit van de huidige zes vierplekken. Daar voelen gemeenteleden zich thuis, dat is een 
vertrouwde omgeving, waar men zich gezien en gehoord voelt. Vanuit deze plekken gaan we 
gezamenlijk op weg naar een nieuw thuis. Dat doen we door PGE-breed gezamenlijke activiteiten op 
te zetten en organiseren we gemeenschappelijke vieringen op gezette tijden. We gaan met elkaar op 
expeditie en groeien op deze wijze geleidelijk naar elkaar toe.  
 
Terwijl wij op pad zijn naar dit nieuwe thuis wordt na verloop van tijd het aantal vierplekken 
verminderd door gebouwen af te stoten en het huurcontract op te zeggen. Voordat het zover is, gaan 
we in gesprek met de gemeenteleden van die vierplek, zodat er sprake kan zijn van een zo breed 
mogelijk gedragen besluit.  
Dat nieuwe thuis bestaat aanvankelijk uit twee gebouwen, de Open Hof en een nieuw kerkgebouw 
op de plek van de huidige Taborkerk. Indien noodzakelijk doen we als laatste afstand van de Open 
Hof, dit gebouw is immers naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren nog heel goed rendabel te 
exploiteren.  
Dit gehele proces doorlopen wij op zorgvuldige wijze door gemeenteleden nauw bij deze expeditie te 
betrekken en er de tijd voor te nemen, zodat de leden uiteindelijk het gevoel krijgen dat het verlaten 
van een vertrouwde vierplek geen lege plek maar een nieuw thuis oplevert.  
 
Al die tijd blijven wij die activiteiten organiseren waar we als PGE sterk in zijn: Pastoraat, Diaconaat, 
Bespreek het Samen, Muziekavonden, Special Sundays om maar wat te noemen.  
 
We bezinnen ons op nieuwe doelgroepen zoals studenten, mensen die leven aan de rand van de 
samenleving, vluchtelingen. We gaan niet opnieuw het wiel uitvinden, maar sluiten ons aan bij 
maatschappelijke organisaties die zich reeds voor deze groepen inzetten. 
Ook denken wij na over de wijze waarop de PGE in Ede kerk wil zijn, zowel op zondag als 
doordeweeks.  
 
Het nieuwe kerkgebouw moet de beschikking krijgen over twee vierplekken, zodat iedere zondag 
daar meerdere diensten gehouden kunnen worden. 
Dit gebouw moet zeven dagen per week geopend zijn, zodat de PGE-kerk zich iedere dag kan 
manifesteren. Dit gebouw moet multifunctioneel worden en we onderzoeken welke 
maatschappelijke organisaties er ook een onderkomen in kunnen krijgen.  
 
Er moet zo snel mogelijk een financieel plaatje bij deze plannen gemaakt worden. Het moet spoedig 
duidelijk worden of de voorgestelde opzet ook in de toekomst rendabel is.               
 
Uiterlijk 1 januari 2024 komen we samen in één kerkgebouw. 



Scenario TENTENKAMP 
 
Het scenario Tentenkamp heeft als uitgangspunt dat de kerk midden in de wereld wil staan en een 
boodschap heeft aan de wereld. Of, als het om de Protestantse Gemeente Ede gaat, een kerk wil zijn 
voor de Edese samenleving. Dat de betekent dat de PGE wil omzien naar mensen die aan de rand van 
de samenleving leven, eenzaam zijn of anderszins een naaste missen. Daarnaast is de PGE ook een 
plek waar je God kunt ontmoeten, waar je rust vindt en je kunt bezinnen, waar je met jouw verhaal 
terecht kunt, waar nagedacht wordt over een zinvol leven, waar schurende vragen worden gesteld, 
een plek waar je uitgedaagd wordt met elkaar te ontdekken, te bespreken, leren en creatief te zijn. 
 
Het tentenkamp wil midden in de samenleving staan en richt zich daarom ook op doelgroepen buiten 
de kerk. Dit scenario zoekt samenwerking met andere organisaties. Ze realiseert zich daarbij dat haar 
leden onmisbaar zijn om van betekenis te kunnen zijn in de Edese samenleving. 
 
Het scenario Tentenkamp kent verschillende tenten, onder andere de huidige gebouwen van de PGE. 
Deze locaties worden gebruikt voor het vervullen van maatschappelijke functies die passen binnen 
de missie zoals hierboven verwoord. Daarnaast is er een centrale tent, ofwel het kampvuur, voor 
gezamenlijke activiteiten. 
 
De Open Hof is voorlopig de centrale tent of kampvuur. Vanaf 1 januari 2023 gaan we deze locatie 
hiervoor zoveel mogelijk gebruiken. Het is een plek waar verschillende vieringen plaatsvinden en 
andere activiteiten worden georganiseerd. Gelijktijdig wordt nagedacht over de bestemming van de 
andere gebouwen en hoe de centrale tent er in de toekomst uit gaat zien. Of de Open Hof hiervoor 
een geschikte locatie is wordt uitgezocht.   
 
Een van de locaties krijgt de bestemming kloostergemeenschap voor studenten en jongeren. Dit 
wordt met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en International Fellowship of Evangelical Students 
(IFES) opgezet. Het is niet alleen een plek waar studenten wonen en zich terugtrekken, maar ook een 
plaats waar gemeenteleden komen en eten, vieren en andere activiteiten met de jongeren uitvoeren. 
 
Harskamp krijgt een eigen vierplek en onderzocht wordt welke maatschappelijke bestemming het 
gebouw kan krijgen. 
 
Omdat de vaste vrijwillige bijdrage van gemeenteleden terugloopt wordt gezocht naar andere 
inkomsten. Voor de gebouwen wordt een businessplan ontwikkeld. Er zijn verschillende voorbeelden 
van kerkgebouwen die naast een maatschappelijke functie voldoende inkomsten generen om de 
kosten te dekken.  
 
Vanaf 1 januari 2023 werken de predikanten vanuit één team, het pastoraat wordt gezamenlijk 
ingevuld, het jeugdwerk wordt centraal georganiseerd, communicatie centraal opgepakt, etc.  
Streven is zoveel mogelijk samen te gaan doen vanaf die datum. 
 
Er wordt een jeugd-/projectmedewerker aangesteld. 
 
 

 
Maart 2022, Protestantse Gemeente Ede, 
Projectgroep Toekomst PGE. 

 


