
Nieuwe Kerk – rekent zichzelf tot de Gereformeerde Bond binnen de PKN.
Kapel Staverden – sinds 01-01-2022 een zelfstandige wijkgemeente. Wat betreft identiteit zijn er
overeenkomsten met zowel de Nieuwe Kerk als ook Kerkelijk Centrum,
Oude Kerk – typeert zichzelf als hedendaags confessioneel met gevoel voor klassieke liturgie.
Westerkerk – typeert zichzelf als laagdrempelige, gastvrije en veelkleurige gemeente in de breedte van de
PKN met een evangelische inslag.
Zendingskerk – bijzondere wijkgemeente die zichzelf typeert als hebbende een meer oecumenisch en
liberaal karakter.

Van de wijkgemeente ‘Kerkelijk Centrum’ van de Hervormde Gemeente Ermelo.

De wijkgemeente
Het Kerkelijk Centrum heeft de volgende missie:
Wij zijn een gemeenschap van gelovigen, door Jezus Christus geroepen en met Hem verbonden. Wij geloven
dat Jezus Christus, Gods Zoon, is gestorven voor onze zonden en dat Hij is opgestaan en leeft. In
gehoorzaamheid aan Gods Woord en gedreven door de Heilige Geest willen wij met hart en handen Zijn
volgelingen zijn en dat ook uitstralen naar anderen toe.

Wij geloven in de drie-enige God: de almachtige Vader en Schepper, de Zoon die verlossing bewerkstelligt en
de Geest die vernieuwt. Het Kerkelijk Centrum kenmerkt zich door een op Christus gecentreerde prediking.
Hij staat centraal als onze Verlosser, en als Overwinnaar. Als christenen naar Zijn naam genoemd, proberen
we met vallen en opstaan Hem na te volgen in alle facetten van ons leven. Het doel van de liturgie is Hem
eren en loven om wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. De gemeente wordt opgeroepen tot bekering en een
leven in gehoorzaamheid en navolging.

Als gemeente zijn we ons ervan bewust dat we geroepenen en gezondenen zijn om het Koninkrijk van God
handen en voeten te geven. We leven in de spanning van het ‘alreeds’ en ‘nog niet’ van dit Koninkrijk. In
Christus’ overwinning is het Koninkrijk realiteit geworden en mogen we ons ernaar uitstrekken en voor
inzetten. Tegelijkertijd zal er gebrokenheid blijven en zal Gods Koninkrijk ten volle gestalte krijgen bij Zijn
wederkomst. In die verwachting willen we leven en staan we hoopvol in de wereld. 

De gemeente vindt een gedegen uitleg van het Woord die aansluit bij het dagelijks leven van de hoorders
belangrijk waarbij wij eveneens hechten aan het staan in de gereformeerde traditie. 
In de breedte van Hervormd Ermelo zijn er 6 wijkgemeentes. Hoewel je bij ‘labels’ plakken nooit de nuance
kunt schetsen past in grote lijnen de volgende indeling bij de overige wijken:

Statistiek
Per juni 2022, had het Kerkelijk Centrum 637 pastorale eenheden (PE) met in totaal 1183 leden. Hiervan zijn
er 171 PE van buiten de geografische grenzen van de wijk en ongeveer 61 PE van omliggende plaatsen (o.a.
Putten, Uddel). In 2018 lag het aantal leden op 1427. Een teruggang van 254 leden, of te wel 17% in vijf jaar. 
Van de 1183 leden zijn er 631 doopleden (53.3%) en 493 belijdende leden (41,6%).

Sinds 2015 staan de ambten (ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester) open voor vrouwelijke
gemeenteleden.

Erediensten
Tweemaal per zondag wordt er een eredienst gehouden (om 09:30 uur en 17:00 uur). Gemiddeld 
bezoeken 350 gemeenteleden (vóór corona) de morgendienst. Dit aantal is nu nog significant lager. In de
middagdienst loopt het bezoekersaantal al jaren gestaag terug tot maximaal 50. 
In 2021 is besloten om per 01-01-2023 te stoppen met de middagdiensten. Samen met andere wijken wordt
gekeken naar een gezamenlijk alternatief.

Profielschets



De kerkenraad bezint zich op een nieuw gemeentemodel waarin er een kleiner team is dat beleidszaken
voorbereidt en uitvoert zodat de vergaderdruk voor de overige leden minder wordt en zij zich meer op
hun eigen taak in pastoraat, diaconie etc. kan richten. 
De kerkenraad bezint zich op homoseksualiteit en relaties. Hoe verstaan we Gods woord in dit opzicht en
hoe kunnen we op een goede manier betrokken zijn op gemeenteleden die zich aangetrokken voelen tot
mensen van hetzelfde geslacht? Hoe geven we invulling aan de spanning tussen Gods heiligheid en
barmhartigheid?
Op 8 juli 2021 heeft de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ermelo (AK HGE) definitieve
besluiten genomen met het oog op een vitale en financieel gezonde Hervormde Gemeente Ermelo in
2030.
Een onderdeel van dit plan is de reductie in de predikantsformatie in de wijken Oude Kerk, Westerkerk
en Kerkelijk Centrum van 3fte naar 2fte in 2030. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de
genoemde wijken heeft een plan gemaakt dat medio 2022 in de wijkkerkenraden is besproken. De
hoofdpunten zijn: Mogelijkheden voor samenwerking op korte termijn en een routekaart tot 2030.
De krimp heeft enerzijds te maken met de algehele teruggang als gevolg van de secularisatie, anderzijds
heeft Ermelo als burgerlijke gemeente bijna geen nieuwbouw gehad de laatste 10 jaar, waardoor er ook
geen aanwas is. Voor 2030 wil de burgerlijke gemeente wel 1060 extra woningen bouwen bovenop op de
huidige 11.200 (zo’n 9,5% groei). Dat biedt ook weer kansen voor de kerk. 

In de liturgie wordt de gemeente wekelijks de spiegel van Gods bedoelingen met het leven voorgehouden
door verschillende schriftlezingen uit het Oude of Nieuwe Testament. Veelal is er een moment van
verootmoediging en leggen we onze tekortkomingen bij God neer. Als kanselbijbel wordt de NBV21 gebruikt.

Wat betreft muziek is er een evenwichtige mix van psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. Naast
psalmen en gezangen uit het LvK 1973 heeft het de voorkeur dat de (gast)predikant ook twee eigentijdse
liederen opneemt in de liturgie uit de bundel Op Toonhoogte.  De eigen predikant kan ook passende
liederen uit andere bundels kiezen. Begeleiding is meestal een combinatie van orgel, piano en zanger(s). Alle
liederen worden in de morgendienst getoond op de beamer. In de middagdienst wordt alleen het Liedboek
gebruikt en is er geen projectie van de liederen. 

Voor de Schriftlezing gaan de kinderen van de basisschool naar de Kindernevendienst (KND). Bij voorkeur is
er vooraf een kindermoment, waarin de kinderen naar voren komen en de predikant hen door middel van
een illustratie een Bijbelse boodschap meegeeft, vaak gerelateerd aan het onderwerp van de preek. Voor de
zegen komen de kinderen weer terug bij hun ouders. 

Vijfmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Vier keer zittend en in de avonddienst op Goede
Vrijdag staande in een kring. Op verzoek kunnen gemeenteleden die de dienst niet (meer) kunnen bezoeken
het avondmaal thuis ontvangen. Dit doet de predikant met de ouderling van dienst.

Doopdiensten worden gepland al naar gelang de behoefte.

Tweemaal per maand is er koffiedrinken na de kerkdienst, dit om de onderlinge band te versterken.

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 12 ouderlingen, 4 diakenen en 3 kerkrentmeesters. Er zijn 9 secties in het KC die
ieder een eigen ouderling en één of meerdere pastoraal medewerker(s) hebben. 

Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit de predikant, voorzitter, scriba, één diaken, één
kerkrentmeester en 4 ouderlingen die vier verschillende werkgroepen representeren: jeugd, pastoraat,
eredienst en gemeenteopbouw. 

De kerkenraad vergadert 9 keer per jaar, waarvan 3 bezinningsvergaderingen. Het moderamen vergadert
ook 6 keer per jaar, meestal 1 à 2 weken voor de kerkenraadsvergadering. 

Aandachtspunten in de kerkenraad



Eredienst
Pastoraat
Gemeenteopbouw
Jeugd

De werkgroepen werken binnen de kaders die de kerkenraad heeft vastgesteld.
Het maken van een jaarplan.
Voorstellen tot beleid(wijzigingen) moeten worden voorgelegd aan de kerkenraad.
De diaconie en het College van Kerkrentmeesters werken vanuit de algemene kerkenraad.
Van iedere vergadering wordt schriftelijk verslag gedaan aan de kerkenraad (via de scriba).

Werkgroepen
De kerkenraad heeft een aantal aandachtsgebieden belegd bij onderstaande werkgroepen.

Alle werkgroepen bestaan uit minimaal 1 ambtsdrager en gemeenteleden. 1 ambtsdrager maakt deel uit van
het moderamen. Iedere werkgroep krijgt een opdracht van de kerkenraad om een deel van het beleid uit te
voeren.

Taken

Zie voor meer algemene informatie en werkgroepen: Beleidsplan 2021-2024 (https://www.hervormd-
ermelo.nl/uploads/files/kerkelijk-centrum/KC_Beleidsplan%202021-2024.pdf)

Hervormde Gemeente Ermelo
Algemene Kerkenraad (AK)
Vanuit elke wijkkerkenraad hebben de predikant, een ouderling, een ouderling kerkrentmeester en een
diaken zitting in de algemene kerkenraad. Naast leden uit de wijkkerkenraad maakt de centrale
jeugdambtsdrager deel uit van de algemene kerkenraad en zijn er twee adviserende leden, te weten de
voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de diaconie. De algemene kerkenraad
neemt op centraal niveau besluiten die de gemeente in zijn geheel aangaan. 

De voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het moderamen, bestaande uit de preses (voorzitter),
de assessor (vicevoorzitter), de scriba (secretaris) en één vertegenwoordiger van elke wijkgemeente, ook lid
van de algemene kerkenraad in de functie van ouderling, ouderling kerkrentmeester of diaken.

De centrale Hervormde Gemeente te Ermelo telt 4 voltijds predikantsplaatsen voor de wijken Nieuwe Kerk,
Westerkerk, Oude Kerk en Kerkelijk Centrum en één deeltijd predikant voor Staverden en Leuvenum. Deze
laatste wijkgemeente komt samen rondom de Kapel in Staverden. 

Overeenkomsten van samenwerking 
Met de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk en de kerkenraad van de wijkgemeente Zendingskerk. 

Met de Opstandingsgemeenschap ‘s Heerenloo-Lozenoord 
tussen 
de Hervormde Gemeente, 
de Gereformeerde Kerk en 
de Stichting Veluwse Alliantie ’s Heeren Loo (’s Heerenloo-Lozenoord en Groot Emaus)

Het karakter van de centrale gemeente komt daarin ook tot uiting dat de predikant van elke wijkgemeente
tenminste éénmaal per jaar in de andere wijkgemeenten voorgaat. 
 
Per juni 2022 had de Hervormde Gemeente Ermelo een totaal van 6766 leden verdeeld over 3658 pastorale
eenheden. 

https://www.hervormd-ermelo.nl/uploads/files/kerkelijk-centrum/KC_Beleidsplan%202021-2024.pdf


Gereformeerde kerk in Nederland (Immanuel kerk en Maranathakerk)
Christelijk gereformeerde kerk (De Voorhof)
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Rehoboth)
Nederlands Gereformeerde kerk (Harderwijk, Ermelo, Putten)
Gereformeerde Gemeente 
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
Evangelie Gemeente Ermelo (komt samen in scholengemeenschap Groevenbeek)
Christengemeente Berea Gemeente (komt samen in Maranathakerk van de GKN)
Vergadering van Gelovigen (komt samen in scholengemeenschap Groevenbeek)
Maranatha Gemeente (komt samen ‘s avonds in de Opstandingskerk, terrein ‘s Heerenloo)

Burgerlijke gemeente
Ermelo heeft ongeveer 27 duizend inwoners. Het huisvest een kazerne, diverse instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en daarnaast veel campings. De beroepsbevolking is in hoofdzaak
onder te verdelen in middenstanders, agrariërs, militairen, verplegend- en onderwijzend personeel. Als
gevolg van de instellingen hebben zich in de loop van de jaren veel mensen van buiten Ermelo zich in Ermelo
gevestigd. Het is daarmee geen traditioneel dorp op de Veluwe. 

Het dorp is in ruime mate omgeven door heide en bossen terwijl aan de westzijde een akker- en
weidegebied is gelegen, dat wordt begrensd door het Veluwemeer.

Plaatsen als Amersfoort, Apeldoorn, Utrecht en Zwolle zijn goed bereikbaar. Het NS-station is gelegen in het
centrum aan de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Voor ziekenhuisverpleging is Ermelo overwegend aangewezen
op Harderwijk.

Scholen
Ermelo biedt voortgezet onderwijs tot en met het VWO, terwijl men voor (middelbaar) beroepsonderwijs is
aangewezen op Harderwijk en voor hogere opleidingen op Amersfoort, Utrecht en Zwolle.

Kerken
De volgende kerkgenootschappen zijn ook in Ermelo vertegenwoordigd:


