
 

Veel gestelde vragen 

Is dit voorgenomen besluit definitief? 

Nee, de komende maanden vinden er verschillende wijkbijeenkomsten plaats om met elkaar in gesprek te 

gaan over het voorgenomen besluit. Alle reacties worden verzameld en meegenomen. Uiterlijk eind van het 

jaar neemt de Algemene Kerkenraad een definitief besluit. 

Waarom moeten er kerkgebouwen dicht? 

Het voornemen is om kerkgebouwen te sluiten. Een teruglopend aantal gemeenteleden en toegenomen 

onderhouds- en energiekosten hebben ertoe geleid dat er tekorten zijn ontstaan in de begroting. Liever steken 

we energie in mensen en in activiteiten dan in stenen en gebouwen. Door kerkgebouwen af te stoten ontstaat 

een sluitende meerjarenbegroting. Hiermee kunnen we een nieuwe predikant beroepen en met elkaar 

investeren in (nieuwe) kerkelijke activiteiten. 

Wanneer sluiten de kerkgebouwen? 

Er is sprake van een voorgenomen besluit. Als de Algemene Kerkenraad eind van het jaar besluit om dit 

voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit, dan gaan de vijf gemeenten in september 2023 

samen in één gemeente. Vanaf dat moment zijn de Beatrixkerk en De Open Hof beschikbaar als kerkgebouw. 

Tegelijkertijd wordt onderzocht of de Beatrixkerk zo kan worden verbouwd dat deze in de nabije toekomst het 

enige kerkgebouw is voor vieringen en kerkelijke activiteiten. 

Hoe verloopt het proces verder? 

Het voorgenomen besluit is veel meer een vertrekpunt dan een eindpunt. De komende maanden vinden er 

wijkbijeenkomsten plaats over het voorgenomen besluit waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Deel uw 

aandachtspunten en ideeën, maar ook uw zorgen en verlangens. Alle reacties worden verzameld en 

meegenomen bij de verdere besluitvorming. Uiterlijk eind van het jaar neemt de Algemene Kerkenraad een 

definitief besluit. 

Hoe kan ik mijn stem laten horen? 

Neem contact op met de contactpersonen in uw wijk en gebruik de mogelijkheid om de wijkbijeenkomsten 

over het voorgenomen besluit te bezoeken.  

Wat gebeurt er als ik het niet met de besluitenvorming eens ben? 

Laat uw stem horen! Alleen door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we samen invulling geven aan een 

gemeente met ruimte voor meerdere vormen van geloofsbeleving. De uitgangspunten die eerder in de 

wijkbijeenkomsten zijn opgesteld laten zien dat we elkaar op fundamentele onderwerpen vinden: De bijbel is 

onze bron, we willen ontmoetingen tussen mensen stimuleren en er is ruimte voor pluriformiteit. 

Is dit plan voldoende toekomstbestendig? 

Ja, door invulling te geven aan de plannen uit het voorgenomen besluit ontstaat een sluitende 

meerjarenbegroting. Dit biedt de ruimte om een nieuwe predikant aan te stellen en geeft de mogelijkheid om 

samen te werken aan een toekomstbestendige geloofsgemeenschap. 

Hoe kan ik een bijdrage aan dit proces leveren? 

Deel uw verlangens en ideeën voor een levendige geloofsgemeenschap tijdens de wijkbijeenkomsten. U bent 

van harte uitgenodigd! Daarnaast zijn uw talenten nodig om waar u wilt en kunt bij te dragen aan een 

levendige geloofsgemeenschap.  

Wat zeg ik tegen mensen in mijn omgeving die twijfels hebben? 

Ga het gesprek aan en nodig mensen uit om de wijkbijeenkomsten te bezoeken. Verwijs naar de documenten 

op https://www.protestantsegemeente-ede.nl/ en maak gebruik van de informatie bij deze veel gestelde 

vragen.  

 

https://www.protestantsegemeente-ede.nl/


Kunnen we leren van andere gemeenten? 

Ja, dat kan en dat gaat ook gebeuren. Zo zal er in overleg met het landelijk bureau een interim predikant 

worden aangesteld die ervaring heeft met soortgelijke processen waarin wijken in één gemeente zijn 

samengevoegd. 

Zijn er andere kerkgemeenschappen waarbij we kunnen aansluiten? 

Daarvan is op dit moment geen sprake. De komende jaren zullen we, ervan uitgaande dat uiterlijk eind van dit 

jaar een definitief besluit volgt, alle energie inzetten om de voorliggende plannen op een goede manier 

invulling te geven. 

Waarom ben ik niet eerder geïnformeerd? 

In het afgelopen jaar zijn in verschillende bijeenkomsten ideeën opgehaald en gesprekken gevoerd over de 

toekomst van de wijkkerken. Dit heeft geleid tot een voorgenomen besluit dat vorige maand door de 

Algemene Kerkenraad is aangepast. Er is bewust voor gekozen om de communicatie over dit proces vanuit de 

wijkgemeenten te laten plaatsvinden. De komende tijd zullen we regelmatig berichten publiceren, zowel via 

de wijkgemeenten als ook op https://www.protestantsegemeente-ede.nl/.  

Wat is er gedaan met alle input die tijdens de eerdere meetings is opgehaald? 

In alle eerdere bijeenkomsten met bestuursleden en gemeenteleden zijn uitgangspunten geformuleerd. Deze 

geven richting aan de toekomstige keuzes die we met elkaar gaan maken en laten zien dat we elkaar vinden 

op fundamentele zaken: De bijbel is onze bron, we willen ontmoetingen tussen mensen stimuleren en er is 

ruimte voor pluriformiteit. Deze uitgangspunten vormen de kaders waarbinnen het voorgenomen besluit is 

opgesteld. 

Waarom blijven de Beatrixkerk en De Open Hof open en de andere gebouwen niet? 

Deze beide kerkgebouwen kunnen het beste worden ingezet voor kerkelijke vieringen en voor alle andere 

activiteiten die vanuit de kerkelijke gemeente die plaatsvinden. Het rapport van de Stichting Kerkelijk 

Waardebeheer, te vinden op https://www.protestantsegemeente-ede.nl/, geeft hiervoor een onderbouwing. 

Er vindt nog nader onderzoek plaats of het op termijn mogelijk is om alle activiteiten in de Beatrixkerk te 

organiseren. 

Wat gebeurt er met het geld van de verkoop van de gebouwen? 

Dankzij de verkoop ontstaat een sluitende meerjarenbegroting. Hiermee is het mogelijk om een nieuwe 

predikant aan te stellen en kunnen we ook in de nabije toekomst invulling geven aan de activiteiten die 

bijdragen aan een levende kerkgemeenschap. 

Kunnen we geen andere creatieve ideeën bedenken die een kerksluiting kunnen voorkomen? 

Alle ideeën hiervoor zijn welkom. In de afgelopen jaren is helaas gebleken dat het ondanks nieuwe plannen, 

verhuur van ruimte en slimme vondsten niet is gelukt om tot een kostendekkende begroting te komen. Dat 

maakt dat we op korte termijn keuzes zullen moeten maken om de inkomsten en de uitgaven in evenwicht te 

brengen. 

Hoe zorgen we voor verbinding tussen mensen in de nieuwe gemeente? 

Iedereen draagt hieraan bij; vrijwilligers, beroepskrachten en gemeenteleden. In de afgelopen jaren zijn 

goede ervaringen met samenwerking tussen de wijken opgedaan op het gebied van pastoraat, diaconaat, 

gezamenlijk jeugdwerk en diensten. Vanaf 1 januari 2023 volgt meer samenwerking onder andere in het 

vormgeven van de Erediensten, denk aan oa kosters, opnameteams, liturgie, roosters. Daarnaast is ‘Bespreek 

het Samen’ een geslaagd voorbeeld van samenwerking. Vanaf volgend jaar zullen we elkaar meer ontmoeten 

en zullen we met elkaar invulling gaan geven aan één nieuwe kerkgemeente. 

Ik ben gehecht aan mijn kerkgebouw en vertrouwde vieringen. Gaan deze nu verloren? 

Mogelijk dat uw kerkgebouw op termijn sluit. We realiseren ons dat dit voor veel mensen geen goed bericht is 

en heftige gevoelens kan losmaken. Tegelijkertijd biedt de samenvoeging tot één gemeente nieuwe 

mogelijkheden. Samen met alle Eredienstraden wordt er gekeken naar de invulling van de verschillende 

vieringen, waarin ruimte is voor verschillen zoals we die nu ook kennen. 
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