Jaarverslag Gereformeerde kerk van Ede 2016.
Algemeen
De Gereformeerde Kerk van Ede is lid van de Protestantse Kerk in Nederland
De wijken worden geleid door een wijkkerkenraad en de Gereformeerde Kerk van Ede als
geheel door de
Algemene Kerkenraad(AK),
het College van Diakenen (CvD)
het College van Kerkrentmeesters(CvK).
De samenstelling van de AK is in de loop van het jaar gewijzigd, doordat wijken een ander
kerkenraadslid hebben afgevaardigd.
De AK kwam zesmaal bijeen. Ook is er een extra AK vergadering gehouden in verband met
het benoemen van een nieuwe wijkpredikant voor de Beatrixwijk. In het kader van het
fusieproces heeft medio juni een AK vergadering plaatsgevonden, waarin de Gereformeerde
Kerk zich heeft uitgesproken om de vorming van de Protestantse Gemeente Ede samen met de
Hervormde Taborgemeente te gaan starten.
Het overlijdensbericht van mevr A.H. Lunshof-Wolting, echtgenote van emerituspredikant
ds. B. Lunshof heeft ons met droefheid vervuld.
De Protestantse Kerk, waar wij lid van zijn, is gereorganiseerd, doordat steunpunten zijn
samengevoegd en er grotere regio’s zijn gevormd.
Onderwerpen AK
 Voor 2016 is wat betreft de indeling van wijken afgesproken, dat de kazernetrreinen
bij Noord horen en het ENKA terrein bij de Beatrix. De wijkkerkenraden hebben een
grote mate van zelfstandigheid bij het besturen van de wijken.
 Inzake de pastorale bezetting zijn in 2016 meerdere besluiten genomen. Pastoraal
medewerker mevr. J. Bron is op 3 januari in Emmaüs ingezegend. Ds. K.J. Santing is
op 27 juni met emeritaat gegaan en heeft in mei afscheid genomen van de
wijkgemeente Beatrixkerk. De Beatrixkerk heeft een beroepingscommissie
samengesteld voor het aantrekken van een fulltime predikant. Ds. T.P. de Jong is
bevestigd op 2 oktober 2016.
 In het bestand met kerkgebouwen zal op korte termijn geen wijziging plaatsvinden.
Er is afgesproken dat er de eerste 10 jaar geen kerkgebouw verkocht wordt.
 In de begroting is rekening gehouden, dat wijkgemeente Noord tot 1-1-2021 kan
blijven kerken in de Noorderkerk.
 Met de Raad van Kerken van Ede wordt contact onderhouden over verschillende
onderwerpen.

 Jongeren en leden van de Beatrixkerk hebben in samenwerking met World Servants
in juli 2016 in Malawi een ziekenhuis verder afgebouwd.
 Bespreek het Samen heeft vele bijeenkomsten georganiseerd, met vele verschillende
onderwerpen.
 Op verzoek van de Nederlandse Hervormde Kerk zijn er afspraken gemaakt over het
houden van het Protestants Beraad Ede samen met de Evangelisch Lutherse kerk.
Financiën.
De kerkelijke jaarrekening (CvK) sloot in 2016 met een positief saldo.
Het aantal leden t.o.v. 2015 is licht gedaald.
De inkomsten uit vaste vrijwillige bijdragen zijn in 2016 gedaald. De toezegging was hoger,
dan dat er uiteindelijk is binnengekomen. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door
het wegvallen van leden, die in ruime mate de kerk financieel ondersteunden. Een legaat met
de bestemming Emmaüs is op de balans opgenomen.
De diaconale jaarrekening (CvD) heeft een overschot. Verder heeft CvD nog reserves voor de
toekomst, die deze zal gaan inzetten.
Fusieproces met Hervormde Taborgemeente (HTE)
Eind november 2015 hebben beide kerken besloten om weer te gaan praten. In januari 2016 is
er een regiecommissie benoemd met leden vanuit beide AK’s om te komen tot de Protestantse
Gemeente van Ede. De voorzitters van destijds hebben hun medewerking verleend met het
overhandigen van de stukken, die reeds gereed waren. Dit was de basis om verder te gaan.
Vanuit de Gereformeerde Kerk hebben de voorzitters van de AK, CvK, Open Hof, scriba en
penningmeester CvK zitting genomen in de regiecommissie. Er is intensief vergaderd door de
regiecommissie en veel werk is er verzet. Een tijdspad is opgesteld. In de maand april zijn de
gemeenteleden gehoord in een bijzondere gemeentemiddag. Hieraan voorafgaande zijn de
wijkkerkenraden gehoord en geïnformeerd. Op 12 mei heeft de Classis voorlopige
toestemming verleend tot de fusie van beide kerkgenootschappen en wordt de Kerkorde
verder gevolgd.
Op 13 juni 2016 is besloten, dat de fusie doorgaat. Daarop is de definitieve aanvraag naar de
Classis gegaan en op 12 september 2016 hebben de preses en scriba de getekende verklaring
teruggestuurd. Op 29 december 2016 is de akte van de Protestantse Gemeente van Ede bij de
notaris getransporteerd en is per 1 januari 2017 de Protestantse Gemeente van Ede(P.G.E.)
een feit. Ter voorbereiding is de nieuwe Algemene kerkenraad van de PGE voor de eerste
keer op 29 november bijeen gekomen.
Tenslotte
De Algemene Kerkenraad wist zich bij al het werk afhankelijk van de zegen van God:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Ede, mei 2017
G.H. Vink-Schouwstra
Scriba Algemene kerkenraad Gereformeerde Kerk Ede

