Jaarverslag 2016 van de Algemene Kerkenraad van
de Hervormde Taborgemeente te Ede

Algemeen
De Hervormde Taborgemeente te Ede is lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
De wijken worden geleid door een wijkkerkenraad en de Hervormde Taborgemeente te Ede
(HET) als geheel door de
Algemene Kerkenraad (AK),
het College van Diakenen (CvD)
het College van Kerkrentmeesters (CvK).
De AK heeft dit jaar 7 keer vergaderd. Het aantal aanwezige leden was altijd voldoende om
geldige besluiten te nemen.
In oktober is het moderamen en CvK extra bijeen geweest om de laatste zaken voor het
fusieproces te bespreken.
De samenstelling van de AK is in de loop van het jaar gewijzigd.
In het voorjaar hebben we afscheid genomen van Mechelien van den Broek. In de zomer
werd waarnemend scriba Jaap de Bree ernstig ziek. Wim Koenen heeft toen zijn taak
overgenomen.
Onderwerpen AK
Het fusie proces
In 2016 stond de fusie met de Gereformeerde Kerk te Ede (GKE) centraal in alle
vergaderingen. In elke vergadering werd de voortgang in het fusieproces besproken. Vier
leden werden aangesteld om in de voorbereidingscommissie deel te nemen. Het
meerjarenperspectief 2016-2021 van het gezamenlijke CvK en de Plaatselijke Regeling
werden besproken en vastgesteld. Op 10 april werd de gemeente gehoord over de
voorgenomen fusie. Men was positief over dit proces.
Op 13 juni werd in beide Algemene kerkenraden (GKE en HTE) het verenigingsbesluit
genomen en werden in een gezamenlijke bijeenkomst de handtekeningen gezet.
De reactie van het moderamen van de Classis op de fusiestukken werd besproken.
Het moderamen kreeg het mandaat om in de fusieregiecommissie besluiten te nemen.
In november werd de samenstelling van de nieuwe AK besproken. De Classis heeft groen
licht gegeven voor de fusie.
Op 29 november kwam de nieuwe AK PGE i.o. voor het eerst bijeen.

De notariële akte i.v.m. de vereniging van GKE en HTE werd op 29 december getekend bij de
notaris.
Personele bezetting pastoraat
Vanwege de langdurige ziekte van ds. Reedijk gaf de AK in mei toestemming aan de
wijkgemeente De Open Hof/Emmaüs om voor het pastoraat tijdelijk tot 1-1-2017 een
predikant in te huren voor maximaal 1 fte.
I.v.m. de fusie werd Emmaüs geadviseerd het verzoek om een beroepingsprocedure te
starten ter invulling van de vacature Emmaüs, die ontstaan is door het met emeritaat gaan
van ds. Van der Linden, in januari 2017 bij het nieuw AK PGE in te dienen.
Financiën
In januari werden de begrotingen voor 2016 van CvK en CvD goedgekeurd. In april en mei
werden respectievelijk de jaarrekeningen 2015 van het CvK en CvD vastgesteld. In de
septembervergadering werden de gezamenlijke begrotingen 2017 (GKE en HTE) van CvK en
CvD vastgesteld.
De jaarrekeningen 2016 van CvK en CvD sloten af met een klein positief resultaat.
De inkomsten uit vaste vrijwillige bijdragen zijn in 2016 gedaald. Doordat de vacature van ds.
Van der Linden tijdelijk gedeeltelijk werd ingevuld, kon de jaarrekening van het CvK dit
kleine positieve resultaat boeken.
In november kwam de AK HTE voor de laatste keer bij elkaar.
Tenslotte
Wij zijn God dankbaar voor dit jaar, waarin vele mensen zich actief hebben ingezet voor
onze gemeente en het tot stand brengen van de fusie van beide kerken.

Ede, mei 2017
Wim Koenen
Waarnemend Scriba Algemene kerkenraad

