
 

Beleidsplan Evangelisch-Lutherse gemeente Ede 2021-2024 

De lofzang gaande houden 
 

 
 
 
 
Ede, april 2021 

 

 

 

 

 

 

Beheer 

  

Vieren 

De lofzang gaande 
houden 

 Dienen  Leren 

 Verbinden 



1 

 

Vieren staat centraal 
We hebben bemoedigende lutherse vieringen met een oecumenische liturgie waarin vorm en inhoud 
samen komen. Kerkzang, instrumentale en vocale muziek, lezingen en gebeden, sacramenten, 
symboliek en overdenking vormen een zinvol geheel. De liturgie nodigt alle aanwezigen uit deel te 
nemen aan de dienst. Het liturgisch jaar is bij dit alles belangrijk. Het is ‘de adem van het jaar’.  
 
Wat doen we nu? 

− Verzorgde erediensten met ondersteuning van een professionele kerkorganist en een vrijwillige 
cantrix 

− Eens per maand en op de hoogtijdagen ondersteuning door een muzikale cantorij 

− Bijzondere vieringen: Festival of Lessons and Carols, cantatediensten eens per jaar, vieringen in de 
Stille Week. 

− Doordeweekse middagdiensten met de Maaltijd van de Heer voor ouderen 
 
Voornemens 

− Realisatie professionele cantor/organist (kerkmusicus) 

− Verkennen van behoefte aan en mogelijkheden voor vespers op een vast moment in week 

− Verkennen mogelijkheden voor een kindercantorij op projectbasis 

− Een grotere rol voor kinderen en jeugd in de erediensten 

 Verbinden 
We zijn een open en gastvrije gemeente voor Ede en de regio. De eigenheid van ieder mens wordt 
gerespecteerd en we zien om naar elkaar. In het kerkelijk jaar organiseren we diverse activiteiten die ons 
verbinden. 
 
Wat doen we nu? 

− Adventsmaaltijd, gemeentezondag, dauwtrappen, cantorij, bloemendienst, oogstdankdienst, 
palmpaasstokken maken, actieve kinder- en jongerenkerk 

− Koffiedrinken na de dienst, samen onderhoud uitvoeren, boekenmarkt  

− Werkgroep Hongarije 

− Mededelingenblad (maandelijks), Nieuwsbrief (wekelijks, digitaal), Whatsappgroepen 
 
Voornemens 

− Verbinding ondersteunen door beschikbaar stellen van informatie 

− Een beroep doen op jongeren en hun stem laten tellen  

− Kennismaking vergemakkelijken voor nieuw ingekomenen 

− Communicatie op actuele wijze met de mensen om ons heen (o.a. social media) 

− Gemeenschappelijke maaltijden organiseren 

   

Dienen 
‘Waar de liturgie van de viering eindigt, begint de liturgie van het leven’ (Andreas Wöhle) 
 
Wat doen we nu? 

− Pastoraat (bezoek van nieuw ingekomen, bezoeken van mensen boven de 80 jaar, etc.) 

− Diaconale ondersteuning van regionale, landelijke en wereldwijde doelen 

− Deelname aan Diaconaal Platform Ede 

− Ondersteuning van initiatieven zoals Zin op Zondag en de Voedselbank  
 
Voornemens 

− Een beter zichtbaar pastoraat, voor de gemeente en de buitenwereld 

− Vergroten van betrokkenheid tussen diaconie en gemeente 

− Verkennen van mogelijkheid een centrum voor liturgie en kerkmuziek op te richten, met andere 
gemeentes in het land 

 Leren 
We willen een lerende gemeente zijn, in het bijzonder gericht op inwijding en verdiepen in de lutherse 
traditie. We verbinden leren met het liturgisch jaar. 
 
Wat doen we nu? 

− Participeren in Leren van Luther 

− Participatie in Bespreek het Samen 

− Leesgroep predikant rond de lezingen in de eredienst 
 
Voornemens 

− Commissie toerusting die verantwoordelijk is voor organiseren van inspirerende, verdiepende 
activiteiten voor jong en oud, waar mogelijk verbonden aan momenten in het liturgisch jaar 

− Toeleiding naar de belijdenis 

− Doorlopende lijnen tussen kinder- en jongerenkerk, aansluiten bij jongerenactiviteiten van PKN en 
lokaal 

− Waar mogelijk aansluiten bij activiteiten van de Lutherse Wereld Federatie 

   

Beheer 
Om de inhoud van het beleidsplan te organiseren zijn verschillende scenario’s mogelijk. Gedacht wordt aan:  
1) We blijven zelfstandig en moeten dan meer inkomsten zien te genereren 
2) We zoeken samenwerking met (een) andere Evangelisch-Lutherse gemeente(s) in de regio 
3) We zoeken samenwerking met (een) andere gemeente(s) in Ede 
De scenario’s zullen worden verkend (kansen, bedreigingen, consequenties). Vervolgens wordt het meest kansrijke scenario verder uitgewerkt en gerealiseerd binnen de looptijd van het beleidsplan. 

 


