in Nederland

Gereformeerde Kerk
Ermelo
Uitnodigend,

Inspirerend,

Actief

Gereformeerde Kerk te Ermelo in de burgerlijke gemeente Ermelo in een korte profielschets
Als kerkgemeenschap willen wij met elkaar, in onze directe omgeving en in de wereld herkend en
ervaren worden als Uitnodigend, Inspirerend en Actief.
Missie
Wij geloven in een levende God en willen in navolging van onze opgestane Heer Jezus met Hem
bouwen aan een gemeente die uitnodigend, inspirerend en actief is in liefde voor elkaar en onze naaste.
Deze missie is Bijbels gezien gebaseerd op wat Jezus ons leert volgens Matteüs 22: 37-39.
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het
grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Visie
Uitnodigend willen wij zijn vanuit liefde en belangstelling voor elkaar. Daarnaast zoeken wij de
verbinding met elkaar en met allen die met ons het geloof in God willen delen. Ook zij die onze hulp
kunnen gebruiken of nodig hebben mogen rekenen op onze aandacht en inzet.
Inspirerend is de Heer die ons voorleeft. Door hem geraakt bewandelen wij als pelgrims de weg van
het leven. Tijdens het bewandelen van deze weg willen wij groeien in geloof, verdraagzaam zijn naar
elkaar en een ieder die wij op deze pelgrimsroute ontmoeten.
De veelkleurigheid van onze gemeente koesteren wij en geven wij ruimte. Geïnspireerd door deze
veelkleurigheid staan wij ook open voor de diversiteit die van binnen en buiten op ons levenspad komt.
Actief willen we zijn als gemeente en als individueel lid. Als gemeente van Christus staan we midden
in deze wereld. Diaconaal en missionair willen wij samen met velen zichtbaar zijn voor hen die niet
zonder hulp kunnen en zij die het Woord willen horen. Als individu zetten wij onze talenten in ten
behoeve van het vele werk binnen onze gemeente en de samenwerking met andere
geloofsgemeenschappen. Dit doen wij door samen te werken aan de vierende kerkdiensten, de
pastorale aandacht voor elkaar en anderen met wie wij, soms tijdelijk soms jaren lang, als pelgrim
optrekken. Wij hebben speciaal oog en oor voor de kinderen en jongeren in onze gemeente door hen
aan te spreken in de taal die zij verstaan. Wanneer eenzaamheid dreigt door ouderdom of beperkingen
bieden wij de aandacht die nodig is. Mensen in de groei en bloei van hun leven laten wij weten dat zij
de drijvende kracht mogen zijn binnen onze gemeente.
Binnen de gemeente zijn verschillende stromingen vertegenwoordigd en deze vullen elkaar aan. In die
zin is de gemeente veelkleurig, zonder dat er sprake is van denominaties of een
oververtegenwoordiging van een stroming. De diversiteit bestaat uit zowel confessioneel,
oecumenisch, orthodox als licht evangelisch. Pluriformiteit wordt benadrukt. Als gemeente willen we
groeien in ons missionaire karakter. Dit komt ook naar voren in ons beleidsplan, waarin we ons richten
op een uitnodigend, inspirerend en actief karakter.
De gemeente telt ca 2800 leden, waarvan 1/3 doopleden en 2/3 belijdende leden. De betrokkenheid is
merendeels goed te noemen. Naast een grote groep ouderen is de “tussengroep” ook goed
vertegenwoordigd. Een flink deel van deze leden zet zich actief voor de kerk in. Zowel in de ambten
als in de diverse taakgroepen en voor vele activiteiten wordt een beroep gedaan op een grote groep
vrijwilligers.
We zijn gezegend met een mooie groep jeugd en jongeren. Een deel van de jongeren is actief en
betrokken. Zij hebben naast de reguliere kerkdiensten ook eigen diensten en activiteiten. Er is een
taakgroep Jeugd, jeugdouderlingen en een 0,25 fte predikant voor de jeugd.

Er is veel aandacht voor pastoraat. De gemeente is voor de pastorale bearbeiding sinds 2014 ingedeeld
in drie secties (geografisch bepaald) met elk een eigen sectiepredikant/predikantenechtpaar, ouderlingen, -diakenen en -pastoraalmedewerkers. Ook is er een specifieke taakgroep Pastoraat.
Daarnaast wordt via de taakgroep Leren (met daarin onder andere het Leerhuis en catechese)
verdieping en toerusting geboden. De taakgroep Vieren houdt zich bezig met de erediensten, liturgie
en kerkmuziek. Naast de al eerder genoemde taakgroep Jeugd is er als vijfde een taakgroep
Communicatie. Het vele diaconale werk wordt gecoördineerd via het College van Diakenen.
In de gemeente zijn mannelijke en vrouwelijke ambtsdragers actief. Er wordt gebruik gemaakt van de
Nieuwe Bijbelvertaling en gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (NLB 2013) en
andere liedbundels. De gemeente beschikt ook over een eigen katern met liederen uit diverse bundels.
De huidige vacature betreft een 0,8 fte predikantsplaats. Daarnaast is een fulltime-predikant werkzaam
(waarvan 0,25 fte voor de jeugd) en een predikantenechtpaar (ieder voor 0,5 fte). Er is een pastorie
beschikbaar. Het is het voornemen van de kerkenraad om binnen afzienbare tijd een kerkelijk werker
(0,4 fte) te benoemen ter ondersteuning van het pastoraat
In Ermelo is een grote verscheidenheid aan kerkelijke gemeenten. Als kerkelijke gemeente is de
Gereformeerde Kerk van Ermelo lid van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente komt bijeen
in twee gebouwen: de Immanuelkerk en de Maranathakerk. Als kerk werken we regelmatig samen met
de Hervormde Gemeente van Ermelo (eveneens PKN). Op de terreinen van de zorginstellingen worden
eveneens kerkdiensten gehouden.
In de beide kerkgebouwen wordt zes keer per jaar de Maaltijd van de Heer gevierd, waarbij zowel
belijdende als doopleden van harte welkom zijn. Voor mensen voor wie het om gezondheidsredenen
niet mogelijk is om de ochtenddienst mee te vieren is er ‘s middags een korte viering rond de Maaltijd
van de Heer. Voor hen die aan huis gekluisterd zijn is het mogelijk om thuis (www.kerkomroep.nl)
de Maaltijd van de Heer mee te vieren.
De gemeente Ermelo heeft bijna 27.000 inwoners en is gelegen aan de rand van de Noordwest Veluwe.
Een deel van de gemeente grenst aan het Randmeer. De economische en maatschappelijke dragers van
Ermelo zijn de zorginstellingen, het toerisme en de legerbasis. Ermelo is goed bereikbaar, zowel via de
weg (A28) als via het spoor. Er is al sinds 1882 een spoorwegstation met tegenwoordig een halfuur
dienst met Amersfoort en Zwolle.
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