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1. Inleiding 
De kerkorde schrijft voor dat elke wijkgemeente een beleidsplan heeft. Per 4 jaar wordt dit 
beleidsplan herzien en geëvalueerd, en opnieuw in samenspraak met de gemeente 
vastgesteld. 
Binnen de wijkgemeente De Open Hof zijn er veel veranderingen geweest en staan er ook 
veel op stapel. Te denken valt hierbij aan het gemis gedurende 2,5 jaar van een 2e 
predikant, de fusie van de gereformeerde kerk en de Taborgemeente, de organisatorische 
eenheid ‘De Open Hof en Emmaüs’. En nu in 2018 de start voor het zoeken naar een 
nieuwe predikant. 
De Wijkkerkenraad van De Open Hof heeft dan ook in dit bijgaande document meer 
beschreven wat de lopende activiteiten en de momenteel gehanteerde uitgangspunten van 
het beleid zijn, als dat er een feitelijk beleidsplan ligt.   
De Wijkkerkenraad heeft het conceptbeleidsplan voorgelegd aan de gemeente onder de 
voorwaarde, dat in de komende jaren jaarlijks een evaluatie plaatsvindt op de gehanteerde 
beleidsuitgangspunten. Daar waar beleid kan worden geschreven, dit vervolgens in een 
nieuw document op te nemen. 
 

2. Het profiel 

Geschiedenis 
In 1969 werden de voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een centrum in de wijk 
Veldhuizen ten dienste van kerkelijke activiteiten en ten dienste van maatschappelijke 
functies. In 1972 werd het Kerkelijk Centrum “De Open Hof “als een multifunctioneel 
gebouw in gebruik genomen. Voor twee denominaties met een eigen kerkzaal, de 
Hervormde Taborgemeente en de Gereformeerde kerk.  
In 1995 werd in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de Hervormde 
Taborgemeente en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Veldhuizen besloten om 
beide wijkgemeente te federeren. 
Op 1 januari 2017 is de Protestantse Gemeente Ede ontstaan door een fusie van de 
Gereformeerde Kerk Ede en de Hervormde Taborgemeente Ede. De Protestantse 
Gemeente Ede is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland en bestaat uit zes 
wijkgemeenten.  
 

Wegwijs in de woonplaats 
De wijkgemeente “De Open Hof” bestrijkt voornamelijk de wijk Veldhuizen (jaren 70 wijk) en 
Kernhem (nieuwbouwwijk; veel jonge gezinnen). Door wijkperforatie wordt aan leden van de 
Protestantse Gemeente Ede de mogelijkheid geboden om een keuze te maken in welke wijk 
men zich wil laten inschrijven. De protestantse wijkgemeente “De Open Hof” wil graag een 
open hof zijn waar eenieder zich welkom weet.  
 

3. Bestuur en organisatie 
Met ingang van de fusie (1 januari 2017) is de ‘Federatieraad’ wijkkerkenraad geworden. 
Door de jarenlange samenwerking via de hier genoemde Federatieraad kon de structuur 
ongewijzigd blijven.  
In organisatorische zin ligt de leiding van de gemeente bij de wijkkerkenraad, bestaande uit 
de vertegenwoordiging van een aantal vaste werkgroepen. Pastoraat, Diaconaat, Jeugd, 
Vieringen en Zorgzame Kerk. In alle werkgroepen zit(ten) (een) ambtsdrager(s), die de 
wijkkerkenraad vertegenwoordigen.  
 
Vanwege het feit dat het vinden van ambtsdragers steeds lastiger wordt, heeft de 
wijkkerkenraad in het najaar van 2017 een nieuwe structuur gekozen. In de nieuwe structuur 
worden de wijkkerkenraadsleden uitgenodigd door het moderamen op basis van de 
voorliggende agenda.  
Indien er besluiten moeten worden genomen, dan dient de helft van het aantal leden van de 
wijkkerkenraad, met stemrecht, aanwezig te zijn. Wanneer in een vergadering het quorum 
niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit 
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worden genomen op een volgende vergadering, die tenminste twee weken later wordt 
gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is. (Bron: Kerkorde PKN). 
 
Dat betekent dat niet alle ambtsdragers altijd aanwezig hoeven te zijn, maar mag natuurlijk 
wel, op een wijkkerkenraadvergadering. Binnen de werkgroep pastoraat en diaconaat kan 
onderling afgestemd worden wie de vergadering bezoekt. Uiteraard ontvangen alle 
wijkkerkenraadleden wel de agenda, onderliggende documenten en de notulen. 
Indien een thema wordt behandeld, zijn in basis alle leden van de wijkkerkenraad aanwezig. 
 
In praktische zin kent De Open Hof vijf pastorale secties, met minimaal 1 sectieouderling per 
sectie.  
Binnen elke sectie zijn ter ondersteuning van de sectieouderling een aantal contactpersonen 
actief. In pastorale zin worden de sectieouderlingen en contactpersonen ondersteund door 
de wijkpredikant.  
 
Tijdens de zondagse kerkdienst zijn twee ambtsdragers aanwezig.  
 

Het Moderamen 
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur en heeft tot taak het voorbereiden, 
samenroepen en leiden van de wijkkerkenraad, de uitvoering van de besluiten van die 
vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van 
formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.  
Samenstelling Moderamen: voorzitter WKR, scriba, predikant en assessor.  
 

Wijkkerkenraad de Open Hof 
De wijkkerkenraad maakt begin 2018 een regeling over de wijze van werken, waarin 
structureel ruimte wordt gecreëerd voor inhoudelijke besprekingen o.a. over de 
visieontwikkeling van de ‘De Open Hof’, naast de behandeling van actuele zaken vanuit o.a. 
de predikant, het moderamen en de werkgroepen. 
 

Gemeenteavonden 
‘Bruggen moeten worden gebouwd, verschillen gekoesterd en vernieuwing gestimuleerd’. 

Binding en verbinding staan centraal binnen de ‘kleurrijke’ gemeente de Open Hof. 
 
De wijkkerkenraad organiseert twee keer per jaar een gemeenteavond met als doel: de 
gemeente te betrekken bij het beleid, het kerkelijk gebeuren en activiteiten in de wijk in het 
kader van zorgzame kerk. 
Dit is één van de manieren waarop een bijdrage geleverd wordt aan het betrekken van de 
gemeente bij de ontwikkelingen, het signaleren van ervaren knelpunten en creëren van 
draagvlak. 
 

4. Eigenheid en sfeer van De Open Hof gemeente 
Onze kernwaarden: ‘Bijbel, Vader, Zoon en Heilige Geest’ staan centraal. In een sfeer van 
openheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, en in het spoor van Jezus en geïnspireerd door 
die Bijbel, ‘wandelen‘ we als gemeente in Handelingen 2018 en volgende op zoek naar 
datgene waardoor we als gemeenschap geraakt worden.  
Iedereen mag er zijn.  Met plaats voor jong en oud. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 
1100 leden, die over alle leeftijd groepen verdeeld zijn.  
 
Elke zondagmorgen hebben wij een viering in onze kerk, waarbij verkondiging en liturgie 
veelal in samenwerking met de werkgroep vieringen is samengesteld. Tijdens de dienst 
worden alle liederen geprojecteerd via een beamer en alle vieringen zijn ook via 
Internetkerkradio te volgen. 
We zijn blij met een cantorij en vakbekwame organisten. Gemiddeld vieren we 8x per jaar 
de ‘Maaltijd van de Heer’ waar iedereen voor uitgenodigd is, van jong tot oud. En voor wie 
zichzelf of zijn/haar kind wil laten dopen bestaat geen drempel. 
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Tijdens de dienst hebben we een kindernevendienst voor diverse leeftijd groepen (4-12 
jaar).  
Voor de jongeren van de middelbare school hebben we 1x per maand een ‘Jeugdkerk’. 
Momenteel denken we na op welke wijze we op een eigentijdse wijze jongeren, 
jongvolwassenen en gezinnen nog beter een plaats kunnen geven. 
 

5. Vrijwilligers 
De Open Hof kent zeer veel vrijwilligers die in allerlei verbanden actief zijn. Naast de 
hiervoor al genoemde activiteiten betreft het gastheer -vrouw op de zondagochtend tot 
contactpersonen in de wijk. Van Kerken met Stip, omzien naar met name ex-gedetineerden, 
tot contacten en taalondersteuning van vluchtelingen/statushouders. Van WMO-
ondersteuning tot elke maand een wandeling voor wie dat wil, buurtkringen en eetkringen en 
gezamenlijk oud en nieuw vieren. 
Veel van dit werk is naar binnen gericht. Het betreft bijvoorbeeld de contactpersonen in de 
wijk. In organisatorische zin vallen zij onder het pastoraat.  
Het vrijwilligerswerk dat naar buiten gericht is, is voor het grootste deel ingebed in de 
structuur van de werkgroep ‘Zorgzame Kerk’. Vandaaruit worden initiatieven opgepakt en 
wordt vorm en inhoud gegeven.  
 

6. Communicatie 
Vrijwel alle ‘dagelijkse’ informatie wordt gepubliceerd in het wekelijkse ‘lijfblad’ van de Open 
Hof, de ‘Kijk op de Wijk’ (KodW). Structurele zaken worden op de website van de Open Hof, 
www.openhof-ede.nl, gepubliceerd.  
Indien het van belang is de gemeente snel te betrekken, is een praktische oplossing de 
gemeente direct aan het einde van een kerkdienst te informeren. Parallel hieraan zal dit dan 
ook plaatsvinden via de KodW, de website en/of het kerkblad.  
 
Elke zondag wordt na de dienst ‘koffie’ gedronken, en waar tijd is actueel lief en leed met 
elkaar te delen. Ter versterking van de onderlinge band van gemeenteleden worden naast 
de genoemde gemeenteavonden tevens groothuisbezoeken met specifieke thema’s 
georganiseerd, en zijn er speciale avonden voor nieuw- ingekomen leden.  
Parallel hieraan organiseert de jeugd met regelmaat van de klok speciale avonden en 
activiteiten voor alle gemeenteleden in relatie tot een bepaald project.  
Verder kunnen gemeenteleden na- en meeluisteren met de zondagse diensten via de 
internet kerkradio.  
De PGE organiseert samen met andere Edese kerken een uitgebreid programma van 
vorming en toerusting dat jaarlijks wordt aangeboden onder de titel: ‘Bespreek het Samen’. 
 

7. Predikant 
Aan de wijkgemeente De Open Hof is een 0,8 fte predikant verbonden voor onbepaalde tijd. 
In aanvulling daarop is tot tenminste 2021 een 0,2 fte functie beschikbaar. Over de invulling 
hiervan vindt nog nader overleg plaats. 
De wens van de gemeente staat centraal. De kwaliteiten en talenten van de predikant moet 
daarop aansluiten.  
De predikant geeft, naast het mede vorm en inhoud geven samen met de verschillende 
werkgroepen, Pastoraat, Diaconaat, Jeugdwerk en de werkgroep Vieringen, in het bijzonder 
aandacht aan de ‘Middengroep’. Onze nadruk ligt op de ‘middengroep’, personen die vallen 
in de leeftijdsgroep van 25-45 jaar. Een keuze die in 2016 en 2017 via gemeenteavonden is 
gemaakt. Voor 2018 en verder staat op basis hiervan centraal waar hun behoefte ligt. 
Bijvoorbeeld de vorm en inhoud rond de zondagse viering. Een en ander met hen samen 
verder uit te werken. 
 
 
 

http://www.openhof-ede.nl/
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8. Wijkkerkenraad  
Een belangrijk aandachtspunt voor 2018 is het beroepen van een predikant. Daarnaast 
vraagt de middengroep van onze gemeente (25-45 jaar) om structuur en ondersteuning. 
Een belangrijk agendapunt voor zowel de wijkkerkenraad als de nieuwe predikant.  
Een ander belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is hoe we in de ruimste zin van 
het woord missionaire kerk kunnen zijn. Een kerk die staat in de wereld. In ons geval in de 
wijk Veldhuizen en Kernhem in Ede en via de werkgroep Zorgzame kerk betrokken is met 
diverse activiteiten als WMO-participatie en ex-gedetineerden (Kerk met Stip).  
 
Het valt binnen de Open Hof niet mee ‘ambtsdragers’ te vinden. Tot nu toe is het nog steeds 
gelukt. De wijkkerkenraad zoekt naar nieuwe vormen waarop er toch op deugdelijke wijze 
vorm en inhoud kan worden gegeven aan het bestuur en de organisatie. 
 

9. Werkgroep Vieringen  
De Werkgroep Vieringen ondersteunt de predikant bij de wekelijkse vieringen in 
voorbereiding en uitvoering. Met veel creativiteit heeft de werkgroep in de afgelopen jaren 
samen met gemeenteleden zelfstandig invulling gegeven aan een aantal themadiensten. 
Samen met de predikant wil zij hier graag mee verder.  
 

Samenstelling 
- Predikant 
- Afgevaardigden van organisten/cantorij 
- Afgevaardigden van jeugdkerk/kindernevendienst 
- Afgevaardigden namens de gemeente (minimaal 3) 
  

Doelstelling 
De Werkgroep ondersteunt de betreffende predikant in het vormgeven van de liturgie, 
alsmede het vormgeven van muzikale invulling binnen de vieringen. De werkgroep 
assisteert bij bijzondere vieringen en in de afgelopen jaren heeft de werkgroep aan een 
aantal diensten naast de organisatie hieraan ook zelfstandig vorm en inhoud gegeven. 
 
De werkgroep geeft vorm en inhoud aan een stilteruimte in het kerkgebouw en waar onder 
meer voorafgaande aan de zondagse dienst een kort moment van persoonlijke bezinning 
kan plaatsvinden. Eveneens kunnen gebeden worden opgeschreven in het gebedenboek, 
dat tijdens de dienst van de gebeden wordt voorgelezen aan de gemeente en waarvoor 
centraal gebeden wordt. 
 
Een parallelle uitvoerende taak is invulling geven aan het dienstrooster van predikanten 
(vast en gast), alsmede het informeren van gastpredikanten.  
De werkgroep functioneert als thermometer voor de wijkkerkenraad. 
 

10. Werkgroep Pastoraat 
De werkgroep pastoraat ziet primair om naar degenen binnen de gemeente die pastorale 
zorg nodig hebben of dat vragen. De werkgroep wordt bijgestaan/ondersteund door een 
grote groep contactpersonen. De predikant is in directe en ondersteunende zin permanent 
in dit proces betrokken. De werkgroep pastoraat is verantwoordelijk voor de reeds 
genoemde groothuisbezoeken. 
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11. Werkgroep Diaconaat 
Het diaconaat is verdeeld in een viertal hoofdactiviteiten, te weten, hulp op 

- plaatselijk niveau 
- regionaal niveau 
- landelijk niveau 
- wereld niveau. 

 
Het diaconaat vult dit in door  

- het verlenen van concrete hulp  
- het verlenen van bijstand  
- het signaleren van knelpunten in de gemeente 
- het bevorderen van de zorg voor mensen. 

 
In de praktijk betekent dit 

- het inzamelen en besteden van de gaven 
- het zorgdragen voor een goede bestemming van de collectegelden.  
- altijd ruimte voor noodhulp. 

 
Momenteel heeft de werkgroep Jeugd een project geadopteerd in Azië. Samen met de 
werkgroep diaconaat zoeken zij naar vormen waarop, binnen de gestelde beleidslijnen van 
de PGE, de gemeente eveneens betrokken wordt in deze diaconale uiting. En dat naast de 
bij ‘Werkgroep Kerken met Stip’ genoemde plaatselijke activiteit ‘Zin op Zondag’.   
 

12. Werkgroep Jeugd 
De jeugd en haar begeleiders (leiding, ouders, jongeren) hebben in 2016 / 2017 een 
beleidsplan gemaakt. 
Een van de kernpunten is dat de Open Hof wil investeren in kinderen en jongeren om met 
hen het geloof en leven te delen en te beleven op een manier die bij hen past en waarbij zij 
zich thuis voelen (Handelingen 2018 e.v.).  
Gevoel voor humor en aanstekelijk enthousiasme zijn onontbeerlijk, evenals het gebruik van 
‘social media’. 
 

‘Onze overtuiging is dat je als kerk in jonge mensen nooit genoeg kan 
investeren!’ 

 
Met als centrale thema’s: 
Onderling verbinden met een ‘eigentijdse en belevingswereld’ aansluitende inhoud, alsmede 
het bereiken van niet in beeld zijnde doelgroepen. 
 
Verbinden tussen deelnemers van een jeugd-activiteiten, tussen deelnemers van 
verschillende jeugd-activiteiten, tussen de jeugd en de rest van de kerkelijke gemeente en 
de ‘buitenwereld’. Waarbij Social Media een belangrijke rol speelt. 
 
Het aspect: ‘Inhoudelijke toetsing’, waarbij items als eigentijdsheid, aansluiten bij de 
belevingswereld van de deelnemers en het voldoen aan de behoefte van de ouders, een 
plek krijgt en besproken kan worden. Een toetsing waarbij vermoedelijk een professional 
onontbeerlijk is. 
 
Bereiken van op dit moment niet in beeld zijnde doelgroepen zoals 16+. Maar ook de 
doelgroep ouders met jonge kinderen (momenteel 0 t/m 8 jaar) neemt sterk af door 
demografische ontwikkelingen. 
Met vraagstukken: ‘Kun je dit instandhouden of vernieuwen?’. 
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Toekomst jeugdwerk  
1. Meer samen doen!  
2. Onderlinge betrokkenheid (jeugdwerk) vrijwilligers vergroten.  
3. Communicatie verbeteren.  
 
Ad 1. Meer samen doen!  
Dit wordt vormgegeven in activiteiten als een jaarfeest, een gezamenlijke lunch op de hei of 
een uitgebreidere startzondag. Dit overstijgt de activiteiten die we nu organiseren en 
overstijgt soms ook jeugdwerk, omdat dit activiteiten voor iedereen kunnen zijn. Dit vraagt 
eveneens om meer vrijwilligers.  
 
Ad 2. Onderlinge betrokkenheid (jeugdwerk) vrijwilligers vergroten  
De kern ligt hier op het afstemmen van elkaars activiteiten.  
 
Ad 3. Communicatie verbeteren  
Communicatie is een vak. Zeker in deze tijd waarin er zoveel manieren van communicatie 
zijn. De werkgroep Jeugd wil onderzoeken of voldoende gebruik wordt gemaakt van de 
(sociale) media en de website om elkaar en de jeugd te informeren over de activiteiten.  
 

13. Beheersraad 
De beheersraad is belast met het beheer en exploitatie van het kerkelijk centrum De Open 
Hof. 
De beheersraad valt onder het college van kerkrentmeesters. De wijkkerkenraad kan de 
beheersraad uitnodigen voor een vergadering van de wijkkerkenraad om te rapporteren 
over zaken die de wijkgemeente aangaan. 
 

14. Werkgroep Zorgzame Kerk 
De Protestantse wijkgemeente De Open Hof profileert zich als ‘knooppunt voor 
levensvragen’ en functioneert als een laagdrempelige kerkgemeenschap in de 
participatiesamenleving. Dit doet zij samen met partnergemeenten in de wijk. In de kerk en 
diaconie staan mensen en relaties centraal. Zorgzame kerk zijn, kan op verschillende 
manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld door tijd en aandacht te geven aan zorg afhankelijke 
mensen of mantelzorgers die in een isolement dreigen te raken. Of door het organiseren 
van enkele laagdrempelige bijeenkomsten voor wijkbewoners (Veldhuizen en Kernhem) 
waar levensverhalen kunnen klinken, (inloopochtenden of doelgroepenavonden). Het gaat 
om ruimte maken voor ontmoeting en het creëren van netwerken.  
Zorg, en dan niet uitsluitend zorg voor ouderen, wordt door vele instanties geboden. Veelal 
gaat het om praktische (medische) hulp, verleend door mantelzorgers of door de 
professionele zorg. Geestelijke verzorging vindt veelal plaats vanuit een 
geloofsgemeenschap waarbij men is aangesloten. Dat geldt niet voor diegene die daar geen 
deel van uitmaakt. Hier kan de Open Hof een rol spelen. 
Samenwerking met welzijnsorganisaties, jeugdzorg en wijkteams kan als katalysator dienen 
voor deze vorm van ondersteuning en kan leiden tot een duidelijke signaalfunctie richting 
wijk Veldhuizen. Dit geldt voor leden- en niet leden van de wijkgemeente. Het pastoraat is 
daar de ogen en oren. 
 

15. Werkgroep Kerk met Stip 
De Open Hof is lid van het landelijke initiatief ‘Kerken met Stip’.  
De werkgroep ondersteunt kerkdiensten in de PI Arnhem zuid. Parallel hieraan start in de 
tweede week van januari 2018 het project ‘Zin op Zondag’, een en ander geïnitieerd vanuit 
De Open Hof. Wat kortgezegd inhoudt dat aan alle dak- en thuislozen als ex-gedetineerden, 
vooreerst in 2018, elke zondag een luisterend oor wordt gegeven en warme maaltijd wordt 
verstrekt.   


