
 
 
 
 
 
Jaarverslag van de Protestantse Gemeente Ede 2020 
 
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(AK) is 6x bijeen geweest. De Algemene Kerkenraad houdt haar 
bijeenkomsten afwisselend in  verschillende kerkgebouwen.  Echter door corona is er 3x fysiek en 3x 
digitaal vergaderd. Het moderamen van de AK is 10x bijeen geweest, waarvan  5x digitaal. 
 
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 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 2020  heeft de Commissie Toekomst haar rapport met  aanbevelingen 
gepresenteerd aan de leden van de AK en predikanten. Het traject voor de Commissie 
Toekomst is in 2 delen gesplitst. In het 1e deel staat bezinning op de betekenis van het 
gemeente-zijn centraal.  In het 2e deel zijn voorstellen inzake financiën en gebouwen gedaan.  

• Het “Voornemen tot besluiten”, zoals de AK die heeft besloten vanuit het rapport van de 
Commissie Toekomst,  is uitgebreid gepubliceerd in het kerkblad, vanwege corona.  

• Er zijn verkennende commissies ingesteld, die Harskamp, Tabor- en Beatrixwijk bekijken.  

• In het kerkelijk centrum Emmaüs wordt 2x per jaar een kerkenoverleg gehouden.  Echter 
vanwege corona heeft dit digitaal plaatsgevonden. 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 niet bijeen geweest. 

• Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de classispredikant, moderamen en predikanten. 

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

• De PGE verzorgt 8x  per jaar een kerkdienst in de Hartenberg, al dan niet door een PGE-
predikant. 

• De kerkelijke jaarrekening 2020 van het CvK sloot met een tekort. In oktober is een oproep 
gedaan om extra bij te dragen, dat door veel mensen is gedaan.   

• De jaarrekening 2020 van het CvD heeft een overschot. Het CvD heeft diverse doelen extra 
gesteund in verband met corona en leed in de wereld. 

• 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 bestuur van Bespreek het Samen heeft medio maart alle geplande bijeenkomsten 
opgeschort in afwachting van. 

• Er zijn twee personen die zich beschikbaar hebben gesteld als vertrouwenspersonen; één 
man en één vrouw. Gesprekken hebben plaatsgevonden. Zij hebben de cursus van de 
Protestantse Kerk gevolgd. Door corona is dit nog niet verder uitgewerkt. 

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

• De penningmeester en de voorzitter van het CvK hebben hun werkzaamheden per 1 juli 
beëindigd. Deze functies zijn weer opgevuld. 

• In 2021 zal de scriba haar werkzaamheden neer leggen. Naar een opvolger wordt 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 2021 
Scriba Algemene Kerkenraad van de                                                                                                         

Protestantse  Gemeente Ede                                                                                                                          

Greet Vink-Schouwstra 


