
 
 
 
 
 
Jaarverslag van de Protestantse Gemeente Ede 2018 
 
Algemeen                                                                                                                                                                                                 
De Protestantse Gemeente Ede is lid van de Protestantse Kerk in Nederland.  
Op 1 januari 2017 is de Protestantse Gemeente Ede(PGE) gestart. 
  
De Algemene Kerkenraad is 8x bijeen geweest. De Algemene Kerkenraad houdt haar bijeenkomsten 
afwisselend in  verschillende kerkgebouwen. Het moderamen van de AK is 9x bijeen geweest. 
 
De wijken worden geleid door de wijkkerkenraden en de Protestantse Gemeente Ede door de 
Algemene kerkenraad (AK), het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.  
 
De Protestantse Gemeente Ede bestaat uit 5 wijken en het kerkelijk centrum Emmaüs, die 
gezamenlijk prima hebben gefunctioneerd en de wijzigingen na de fusie goed hebben opgepakt. 
 
Bijzonderheden. 

• In januari 2018 hebben de predikanten de leden van de AK ontmoet. 

• De Aktie Kerkbalans is in januari samen met de PKN kerken van Ede met klokgelui gestart. 

• In het kerkelijk centrum Emmaüs wordt 2x per jaar een 4- of 3 kerkenoverleg gehouden. De 
Evangelisch Lutherse Gemeente heeft haar medewerking per 31 december 2018 opgezegd. 

• Het Protestants beraad is 2x bijeen geweest. Hierin hebben alle PKN kerken zitting in de 
plaats Ede. 

• Er is een beleidsplan gemaakt, dat  in 2018 verder is uitgewerkt voor de komende jaren. 

• De Plaatselijke Regeling behorende bij de PGE is aan de hand van de nieuwe kerkorde 
gewijzigd.  

• Met de predikant van de Hartenberg en onze vertegenwoordiger in de ambtsdrager- 
commissie is overleg gepleegd over de samenwerking en het voorgaan van predikanten van 
de PGE. 10x  verzorgt de PGE een kerkdienst. 

• De kerkelijke jaarrekening 2018 van het CvK sloot met een tekort. 

• De diaconale jaarrekening 2018 van het CvD heeft een overschot. 

• Beide jaarrekeningen zijn gecontroleerd door KKA accountants. 

• In juni is er een ambtsdrageravond geweest met alle ouderlingen en diakenen van de 
Protestantse Gemeente Ede om te spreken over het diaconaat, waarin een  PKN consulent 
een toelichting heeft gegeven over het diaconaat dichtbij en veraf. 

• Aangezien er meer naar de wijken gedelegeerd gaat worden is er een begin gemaakt met 
richtlijnen voor wijkbudgetten. Daarbij is een procedure en taakomschrijving voor organisten 
opgesteld, die voor alle wijken geldt. 

• Het Project Zin op Zondag, dat zondagmiddag in de Luthers Kerk wordt gehouden is 
succesvol en wordt via Kerk met Stip vanuit de Open Hof gecoördineerd. 

• Met het bestuur van Bespreek het Samen zijn goede gesprekken gevoerd en afspraken 
gemaakt. 

• Verheugend is, dat na gesprekken het met CCBB in juni de wijk Open Hof een predikant mag 
beroepen en dat ds. A. Gilles het beroep heeft aangenomen.  
 



Tenslotte 
Wij zijn God dankbaar voor het afgelopen jaar, waarin vele mensen zich actief hebben ingezet voor 
het  werk van de Protestantse Gemeente Ede. 
 
Ede, mei 2019 
Scriba AK Protestantse Gemeente Ede                                                                                                                          

Greet Vink-Schouwstra 


