
 
 
 
 
 
Jaarverslag van de Protestantse Gemeente Ede 2019 
 
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 7x bijeen geweest, waarvan één met de predikanten om van gedachten 
te wisselen over wat ons bindt in het samen kerkzijn. 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(CvK) en het College van 
Diakenen(CvD).  
 
De Protestantse Gemeente Ede bestaat uit 5 wijken en werkt nauw samen met de Oecumenische 
Geloofsgemeenschap Emmaüs. 
In de wijken en Emmaüs zijn in totaal 5 predikanten, 1 hulppredikant en 1 pastoraal medewerker 
werkzaam. Naast deze personen wordt alleen het kerkelijk bureau en worden de beheerders/kosters 
van de kerken betaald. Alle andere werkzaamheden worden door meer dan 500 personen gedaan in 
welke vorm dan ook. Deze vrijwilligers zorgen ervoor, dat we gezamenlijk kerk kunnen zijn. 
 
Bijzonderheden. 

• In januari 2019 zijn we in de 1e vergadering van de AK gestart met een 
nieuwjaarsbijeenkomst van AK-leden en predikanten. 

• In het kerkelijk centrum Emmaüs wordt 2x per jaar een kerkenoverleg gehouden. De 
Evangelisch Lutherse Gemeente heeft haar medewerking per 1 januari 2019 opgezegd. De 
Nederlandse Protestantenbond is gestopt met haar bijeenkomsten per 1 juli 2019. 

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

• De Plaatselijke Regeling behorende bij de PGE wordt elk jaar is aan de hand van de nieuwe 
kerkorde bekeken. 

• Met de predikant van de Hartenberg en leden van de Nederlands hervormde kerk is overleg 
geweest over het nieuwe convenant.  Een lid vanuit wijk Noord is toegetreden tot de 
ambtsdragerscommissie, zodat de PGE hierin door 2 personen wordt vertegenwoordigd. De 
PGE verzorgt 10x  per jaar, al dan niet door een PGE-predikant, een kerkdienst. 

• De kerkelijke jaarrekening 2019 van het CvK sloot met een tekort. In december heeft er een 
gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Gelderland. Ook is er door het CCBB een nieuwe vorm 
van indienen van jaarrekeningen ontwikkeld.  

• Het rapport van de Commissie Geld wordt als uitgangspunt genomen voor de Commissie 
Toekomst. De Commissie Toekomst is ingesteld door de Algemene kerkenraad.  Het traject 
voor de Commissie Toekomst wordt in 2 delen gesplitst. In het 1e deel staat bezinning op de 
betekenis van het gemeente-zijn centraal. Aan de wijken wordt aan de hand van diverse 



vragen gevraagd, hoe zij de visie van hun wijk zien. Dit document is in de AK besproken. In 
het 2e deel zullen voorstellen inzake financiën en gebouwen worden gedaan. Hiertoe is een 
commissie samengesteld waarin zitting hebben voorzitter en scriba AK, voorzitter CvK, 
bijgestaan door de penningmeester, voorzitter CvD en 4 gemeenteleden vanuit Harskamp, 
Beatrix, Tabor en Emmaüs. Begin 2020 wordt dit afgerond. 

• De diaconale jaarrekening 2019 van het CvD heeft een overschot. In het jaar 2019 is er een 
nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris a .i. gezocht en gevonden. De voorzitter en 
penningmeester hebben zitting in de AK. 

• Beide jaarrekeningen zijn gecontroleerd door KKA accountants. 

• Aangezien er meer taken naar de wijken zijn gedelegeerd, is hiervoor een richtlijn gemaakt 
voor  de wijk diaconieën en de wijken.  Daarbij is het collecterooster met afspraken over het 
doel van de  1e (staat vast) en 2e collecten vastgesteld. 

• 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 heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden. 

• Per 1 februari 2019 is ds. A. Gilles bevestigd als predikant in de wijkgemeente Open Hof. 

• In het kader van “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een protocol 
opgesteld en door de AK akkoord bevonden en op de website geplaatst. 

• “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG). Alle wijken zijn hierover geïnformeerd en aanvragen 
voor het omgaan met kwetsbare personen, zoals kinderen, zijn door het kerkelijk bureau 
verzameld en doorgestuurd naar het centrale bureau van de Protestantse Kerk 
Nederland(PKN). Er is een begin gemaakt om gesprekken te voeren met 2 personen om als 
vertrouwenspersonen te gaan fungeren; één man en één vrouw. Dit wordt in 2020 verder 
uitgewerkt. 

• Er wordt gewerkt aan een “Privacy”-protocol. 

• In 2020 zullen de penningmeester en de voorzitter van het CvK hun werkzaamheden 
beëindigen. Hiervoor worden opvolgers gezocht. 

 
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, april 2020 
Scriba Algemene Kerkenraad van de                                                                                                         

Protestantse  Gemeente Ede                                                                                                                          

Greet Vink-Schouwstra 


