Kruispunten, Kerntaken en Koers
Jaarplan 2021-2023
Baptistengemeente Siloam, Ede
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Siloam op weg

Dit jaarplan is gebaseerd op en volgt uit het Gemeenteopbouwplan Siloam op Weg
(november 2020). Uiteraard bevat het onze kerntaken als gemeente – denk aan de
zondagse samenkomsten, pastoraat, toerusting via kringen, jeugd- en kinderwerk en
de oriëntatie op onze betekenis voor de samenleving.
In het seizoen 2021-2022 is dit gemeenteopbouwplan in uitvoering genomen en zijn al
resultaten zichtbaar: in de opzet van vieringen, het kringen- en jeugdwerk,
ontwikkeling in de missionaire insteek en in het beroepen van een nieuwe predikant:
met ingang van 1 september start ds. Harm Jut in onze gemeente. Hiermee wordt ook
een periode afgesloten waarin de gemeente bijgestaan werd door een
gemeenteopbouwwerker vanuit de Unie van Baptistengemeenten (ds. Jan-Martin
Berghuis).

2 Kerntaken in uitvoering
De kerntaken van de gemeente beslaan een aantal taakvelden of werkgroepen.
Daarbij hoort ook de functie van de raad in het leiden en begeleiden van de gemeente
in de uitvoering van deze taken binnen de verschillende taakvelden of werkgroepen.
In principe functioneert elk taakveld met eigen mensen voor de coördinatie en
uitvoering van de relevante taken binnen verantwoording en in goed overleg met
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aanverwante taakvelden. In de nieuwe bestuurscultuur die met de interim-stuurgroep
gestart is (maart 2021) wordt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de
organisatie gelegd: de interim-stuurgroep/raad bestuurt op hoofdlijnen, de ruimte
voor uitwerking is aan de mensen die ‘op de werkvloer’ het uitvoeren. In de interimstuurgroep/raad is voor elk taakveld een aanspreekpunt/overlegpartner.

2.1 Samenkomsten
De eerste kerntaak van Baptistengemeente Siloam is natuurlijk het organiseren en
houden van wekelijkse samenkomsten. Deze kerntaak is gelegd bij een eind 2020 in
het leven geroepen commissie diensten. Deze commissie is verantwoordelijk voor en
draagt
zorg
voor
de
reservering
van
sprekers,
de
inzet
van
samenkomstleiders/muziekgroepen/technische facilitering – hier komt veel
voorbereidingswerk bij kijken.
Nieuw is dat er in 2021 een visie is ontwikkeld op de inhoud en inrichting van de
samenkomsten: ‘Het huis van de zondag van Siloam’. Deze is gebaseerd op het
gemeenteopbouwplan Siloam op weg (november 2020). Daarin hebben we benoemd
dat de zondagse samenkomst een belangrijke rol speelt. We hebben met de 3
fundamenten van Siloam op weg de diensten onder de loep genomen en als het ware
van daaruit opnieuw ‘opgebouwd’. Die 3 fundamenten of principes zijn:
1. Verdiepen van onze relatie met Jezus Christus
2. Verdiepen en delen van het persoonlijke en gemeenschappelijke geloof
3. Versterken van de onderlinge band

Fundamenten

Eerste uitwerking van gemeenteopbouw plan Siloam voor de samenkomst

1.
Verdiepen van onze relatie met
Jezus Christus

C

D

en
Interactie en
Interactie
participatie
participatie

2.
Verdiepen en delen van het persoonlijk
en gemeenschappelijk geloof
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E

Welkome ruimte
voor alle generaties

B

Verbonden met de
samenleving

A

Geestelijke
toerusting

Zondag =
vieren van de ontmoeting met God en met elkaar

Aanbidding

Dragers van de verandering

Doel samenkomst

Het huis van de zondag van Siloam

3.
Versterken van de onderlinge
band

Deze fundamenten zijn de basis voor wat wij hebben genoemd: Het huis van de zondag
van Siloam. Dat huis heeft een dak en doel: zondag mag meer het vieren van de
ontmoeting met God en elkaar gaan worden. Dit dak rust op 5 pijlers (dragers) rusten
die weg in de diensten tot uitdrukking gaan brengen: aanbidding, geestelijke
toerusting, verbondenheid met de samenleving, interactie en participatie
(ontmoeting), welkome ruimte voor alle generaties.
De commissie diensten doordenkt, ontwikkelt en evalueert permanent de inrichting en
uitvoering van onze samenkomsten. Zij bewaakt de rode draad in de uitvoering.
De uitvoering van Het huis van de zondag van Siloam heeft ertoe geleid dat er een
leidraad ligt voor de liturgie van de samenkomsten (opbouw, korter en krachtiger,
eenduidiger) en dat we iets nieuws hebben geïntroduceerd: maandelijkse
familievieringen. Deze samenkomsten zijn informeler en interactiever met ruimte voor
creatieve vormen. Het zijn gemeenschapsvieringen met ruimte voor alle generaties.
Daarom zijn de kinderen ook de hele samenkomst aanwezig. We willen in deze
vieringen echt ruimte geven aan alle generaties. Rondom is ruimte voor ontmoeting
met koffie voorafgaand aan de samenkomst en een lunch (agape-maaltijd) na afloop.
In 2022 is het team dat de uitvoering van wekelijkse samenkomsten voorbereid
vernieuwd c.q. uitgebreid: een echtpaar die als knooppunt liturgie functioneert (en het
overzicht bewaard; dit is een deel van wat voorheen de coördinator eredienst deed),
een nieuwe sprekersregelaar en een nieuwe samenkomstleider (dit aantal is nu
uitgebreid van 2 naar 3 personen).

Voor de samenkomstruimte wordt nu al jaren dankbaar gebruik gemaakt van het
atrium van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), maar ook de ruimtes die gebruikt
worden voor de baby- en peuteroppas en de kinder(neven)diensten.

2.2 Pastoraat, diaconaat en gebed
Geestelijk en praktische zorg voor de gemeente is een kerntaak van de gemeente op
basis van het ‘elkaar dienen’ uit de visie en missie.
In 2022 is door de interim-stuurgroep een Notitie Versterking van de pastorale
organisatie vastgesteld. Daarin is de pastorale zorg organisatorisch herijkt en opnieuw
‘op poten’ gezet.


Rondom het coördinatorenechtpaar is een Pastoraal Team gevormd, waarin
signalen voor pastorale zorg worden besproken en taken worden verdeeld.
M.i.v. juli 2022 is de rol van pastoraal coördinator vacant: Marconieta en
Derk Jan Autsema hebben hun taak na 5 jaar neergelegd. Hier zal nieuwe
invulling voor nodig zijn.
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Het basispastoraat ligt in het kringenwerk (met ook een pastorale functie in
het omzien naar elkaar) en aanvullend in het Bezoekteam dat zich richt op
het bezoeken van mensen die niet deelnemen aan het kringenwerk.
Pastorale zorg dat uitstijgt boven het reguliere ‘omzien’ naar elkaar wordt
verleend door het Pastoraal Team. Zij kunnen daarbij ook de voorganger
inschakelen of doorverwijzen naar het professionele circuit. In de periode
2020-2022 zijn Piet Passchier en Jan-Martin Berghuis hierin achtervang
geweest, m.i.v. 1 september 2022 kan de nieuwe voorganger Harm Jut
ingeschakeld worden als sparringpartner en professional.
Een aantal kleinere pastorale taken zijn verdeeld over aanverwante
personen
(geboorte/opdragen,
nieuwe
leden/vrienden,
doop,
sterven/uitvaart), zodat niet alles bij de pastoraal coördinator of het
Pastoraal Team terecht komt.
In het voorjaar 2022 heeft het Pastoraal Team (+ andere belangstellenden)
een cursus pastoraat doorlopen, verzorgd door Piet Passchier.

2.3 Toerusting
Discipelschap is een belangrijk thema in de gemeente. We willen de gemeente en de
jeugd en kinderen die ons zijn toevertrouwd, toerusten in de vier aspecten van onze
visie en missie qua identiteit in Christus, het volgen van onze Heer, het elkaar dienen
en het evangelie delen. Discipelschap houdt in dat we vanuit de Bijbel en de
actualiteit, met actueel onderwijs, met rolmodellen, in kennis, vaardigheid en houding,
iedereen de kans geven dit te leren toepassen in de dagelijkse praktijk.
Zoals al eerder genoemd bij samenkomsten, wordt er gezocht naar een formule
waarbij de sprekers in de samenkomsten aansluiten bij het jaarthema, waar de
reguliere kringen zich in dit seizoen mee bezig gaan houden. De Werkgroep Onderwijs
& Toerusting bereidt het jaarthema voor en ‘voedt’ sprekers met thema-suggesties en
reikt aan de kringen het bijbelstudiemateriaal aan. Afgelopen jaren stonden de
thema’s in het licht van het gemeenteopbouwproces waarin we ons bevonden. In
2020-2021 was het thema “Dichter bij het vuur”, in 2021-2022 luidde het thema
“Siloam – bron van levend water”. Tezamen met onze nieuwe voorganger Harm Jut
wordt in het seizoen 2022-2023 ingezet op het thema “Geloof, hoop en liefde”.
Ook op taakvelden vindt er toerusting plaats (o.a. jeugdleiders, muziekteam, pastoraal
team).
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2.4 Jeugd- en kinderwerk
Wij verlangen ernaar dat ook onze kinderen en jeugd zich thuis weten en voelen in het
geloof in God de Vader en Jezus Christus én hun plek hebben in de gemeente. Zij
maken er ten volle onderdeel van uit.
Dat willen we blijven doen door kinderprogramma en jeugdclubs aan te bieden en hen
zo te helpen in de weg naar het volgen van Jezus.
Vanwege de verschuiving in de leeftijdscategorieën van kinderen wordt in het seizoen
2022-2023 een kleine verandering in de indeling van de groepen ingevoerd:





Pareltjes: kinderen van 0-2 jaar
Schaapskooi: kinderen van 3 jaar t/m groep 2
Spoorzoekers: kinderen in groep 3 t/m 5;
Schatgravers: kinderen in groep 6 t/m 8.

De bemensing van de leiding van de kinderdiensten blijft een permanent
aandachtspunt.
Kinderen maken ten volle deel uit van onze gemeenschap. Het kinderwerk is geen
veredelde oppas, maar werkt met m.i.v. 2021-2022 met een nieuw en eigentijdser
lesprogramma Bible Basics. Daarnaast is er heel bewust voor gekozen om 1x per
maand bij de familievieringen de kinderen in de samenkomst te laten zijn. De
kerkdienst is dan mede op hun aanwezigheid en deelname afgestemd. Sinds het
voorjaar van 2022 vinden maandelijks familievieringen plaats.
Vanaf de middelbare schoolleeftijd blijven de kinderen, dan tieners en jongeren, in de
dienst en vinden de jeugdactiviteiten op alternatieve momenten plaats. Er zijn 3
leeftijdscategorieën met hun eigen organisatie en leiding: de 12+ (klas 1-3 van de
middelbare school), de 15+ (klas 4-6) en de 18+ (na de middelbare school). In 2021 is
de jeugdleiding van deze 3 groepen meer gaan samenwerken in een
jeugdcoördinatiegroep, waardoor er meer afstemming, doordenking en gezamenlijk
optrekken is.
De coronaperiode heeft ertoe geleid dat de celgroepen een extra impuls hebben
gekregen: er vormden zich celgroepen van 2-4 tieners tezamen met 2 volwassenen die
tweewekelijks samen kwamen. Grotere bijeenkomsten (o.a. soos) waren in die periode
niet mogelijk. Het was een geluk bij een ongeluk: kleinere groepen werken veel beter
uit dan de grote groep voor studie en verdieping. Nu de mogelijkheden voor grotere
groepen zijn verruimd kunnen ook weer grotere bijeenkomsten gehouden worden of
samen activiteiten ondernomen worden (bijvoorbeeld op Opwekking, de EO
Jongerendag, enz.). Vanwege de kleine omvang van de celgroepen zijn er meer dan 20
volwassenen actief in de begeleiding van celgroepen.
De vraag hoe je de tieners en jongeren een thuis biedt in onze gemeente. Het binden
en verbinden van jeugd en jongeren is in het Gemeenteopbouwplan Siloam op weg als
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een van de prioriteiten benoemd. Ten diepste is ook interne ‘missie’ die je bedrijft.
Omdat je ook hen een levendige relatie met Jezus Christus gunt. Bij de invulling van de
samenkomsten, de beroeping van een – creatieve, aansprekende – nieuwe
voorganger, de ruimte die jongeren krijgen in de diverse muziekbands en het ‘ter
beschikking stellen’ van menskracht voor de celgroepen klinkt deze prioriteit mede
door.
Hoge prioriteit is om vorm te geven aan de groep in de leeftijd 18+. Hoe begeleiden we
hen naar de fase van jongvolwassenheid? Hoe staan we hen – ook geestelijk – bij in de
levenskeuzes waarvoor zij staan? Hoe delen we het evangelie met hen? Hier is meer
contact en creativiteit en menskracht in nodig.

2.5 Zending
In het seizoen 2021-2022 is een ontwikkeling ingezet in het denken over het missionair
elan van de gemeente. Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Waar en hoe zouden
we als Siloam betekenis kunnen hebben voor de wereld waarin God ons een plek
gegeven heeft? Op welke manier werpen wij een steen in de vijver van deze wereld?
Als Jezus ons oproept om Hem te representeren in de samenleving, anderen tot
volgeling van Jezus te maken en daarmee onze ‘rijkdom in Christus’ te delen (Mattheüs
28:18-20), dan is dat als het ware een steen in de vijver van deze wereld. Een steen die
het Koninkrijk van God representeert en die concreet te proeven is door mensen in
deze wereld: “..alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan”, zegt
Jezus in de spiegel die Hij voorhoudt in Mattheüs 25:31-46.
Er is een nieuwe koers ingezet, waarbij de focus niet – zoals in de afgelopen jaren –
beperkt blijft tot zendingswerk. Op 19 mei 2022 heeft de gemeenteledenvergadering
de Notitie ‘Dichter bij de missie van Siloam’ vastgesteld. Het missionair beleid richt
zich op een vijftal onderdelen:
Onderdelen van het missionair beleid
Onze directe
samenleving:
Ede

Onderwijs en
toerusting

Interne
‘zending’: onze
eigen jeugd

Support voor
missionaire
werkers

Financiële
ondersteuning

Er is een groeiend verlangen naar missionair actief zijn in Ede. In een tweetal
gemeenteavonden in het najaar van 2021 kwam dit sterk naar voren: het verlangen
om ook samen als gemeente het ‘geloofsavontuur buiten de deur’ aan te gaan en
betekenis te hebben voor in de eerste plaats onze directe omgeving. Er wordt dan
vooral gesproken in termen van: klein, eenvoudig, dichtbij en wederzijds, aansluiten bij
wat er al is.
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Dat is nogal een stap, omdat de missionaire presentie van Siloam in Ede de afgelopen
jaren nihil was. Vandaar ook dat we komende jaren willen investeren in toerusting en
onderwijs op dit punt en daarnaast ook gewoon willen gaan doen: experimenteren,
stimuleren van kleine initiatieven. In de Paascyclus van april 2022 is al eerste ervaring
opgedaan door op Witte Donderdag de samenwerking te zoeken met het Netwerk
‘Dien je stad’ in Ede – ruim 25 gemeenteleden hebben toen een avond doorgebracht
door gezelschap of (tuin)hulp te zijn bij eenzame mensen, een instelling e.d.
Met Harm Jut is ook een nieuwe voorganger aangesteld die ervaring heeft om Siloam
te helpen in/met een missionaire impuls. In onderwijs en mogelijk ook initiatief om
bijv. Alpha cursus, Prayer Course en Marriage Course op te pakken.
Missionair zijn is ook: stimuleren geloofservaring van onze eigen jeugd. We willen hen
meenemen, stimuleren en laten proeven aan geloof door het te doen. Bijv. met
diaconale reis naar het buitenland of diaconaal project in Nederland,
stimuleringsbijdrage om mee te gaan met Operatie Mobilisatie/Mercy Ships etc.
We hebben er bij besluit van 19 mei 2022 voor gekozen om het ‘missionair zijn’ breder
in te steken dan alleen maar de ondersteuning van missionaire werkers. Afgelopen
jaren is het missionair beleid vooral beperkt gebleven tot de ondersteuning (ook en
soms vooral financieel) van ‘zendelingen’ geweest. Het aantal missionaire werkers was
afgelopen jaren teruggelopen van 4 naar 1. De financiering van ‘zendelingen’ wordt
vanaf het seizoen 2022-2023 geschoeid op een andere leest: geen ondersteuning door
een vaste maandelijkse bijdrage (uit de begroting), maar met regelmatige collectes,
ruimte om te presenteren en persoonlijk donateurs te werven e.d.
Onderdeel van het missionair beleid is ook de oriëntatie op een ander gebouw: voor al
onze activiteiten (ook de zondag) of alleen voor doordeweekse. Een plek om met
kleine groepen, voor bijbelstudie of vergaderingen of Alpha, voor jeugdbijeenkomsten
bij elkaar te kunnen komen. En waar je mensen uit Ede of uit de buurt kunt uitnodigen
voor contact en activiteiten. Het is onbevredigend dat onze fysieke bereikbaarheid zich
beperkt tot zondag van 10.00-12.00 uur. Daarbuiten is Siloam niet zichtbaar of
bereikbaar. Hier liggen nog kansen om ‘op geloofsavontuur’ te gaan. Een kleine
onderzoeksgroep brengt de mogelijkheden in beeld en adviseert de interimstuurgroep/raad hierover.

2.6 Beheer en communicatie
Om als gemeente goed te kunnen functioneren is er grote groep mensen die op allerlei
terrein ondersteuning verleent aan de eerder omschreven inhoudelijke taken van de
gemeente. Zonder deze ‘ondersteuners’ zou de gemeente niet kunnen bestaan. Hier
horen natuurlijk ook de kosters, geluidsteam, beamerteam, avondmaalvoorbereiders,
bloemenkopers, welkom en koffieteam e.d. bij, maar zij vallen formeel onder de
7

werkgroep samenkomsten. Onder beheer en communicatie vallen onder meer het
secretariaat, de penningmeester, de financiële commissie, de webmaster, de
emailverstuurder en de jaarlijkse organisatie van het Siloam Kampeerweekend (SKW).
Het zijn allemaal taken die voor het bestaan van de gemeente van belang zijn.

2.7 Raad
Onderdeel van het Gemeenteopbouwplan Siloam op weg was om ook weer
bestuurlijke stabiliteit te bereiken. Daartoe is een interim-stuurgroep in het leven
geroepen die gekozen is door de leden en vrienden van de gemeente en die ook
bestaat uit 10 leden en vrienden, zowel mannen als vrouwen – een groep met een zo
breed mogelijk draagvlak (formeel-juridisch zijn 4 van hen ook oudste). Dit team is
gekozen en aangesteld voor een interim-periode van 2 jaar: van april 2021-april 2023.
Per april 2023 is het de bedoeling dat er weer een reguliere raad gekozen wordt
conform Statuten en Reglement voor het gemeenteleven.
Bestuursfilosofie van dit interim-bestuur is om de verantwoordelijkheden zo laag
mogelijk in de organisatie te leggen. Het interim-bestuur bestuurt op hoofdlijnen en
laat coördinatoren en de uitvoerenden op de werkvloer binnen de kaders (en met
beperkte aansturing) hun werk doen. ‘De raad hoeft niet alles te weten of overal
toestemming voor te geven’. Als leiding blijf je wel eindverantwoordelijk, echter we
geven vertrouwen aan de uitvoerenden en zo geef je de gemeente in samenspel vorm.
Uiterlijk in het voorjaar 2023 zal er een verkiezing van een nieuwe oudstenraad
georganiseerd moeten worden, zodat per april 2023 er een nieuwe raad van start kan
gaan. Voor deze raad zijn alleen mannelijke leden verkiesbaar. De reglementswijziging
die op 1 juni 2022 aan de leden is voorgelegd om ook de mogelijkheid te openen dat
vrouwen verkiesbaar zouden zijn heeft niet de benodigde 2/3 e meerderheid gehaald
(55% voor, 45% tegen).
De nieuwe voorganger Harm Jut zal ook deel uit gaan maken van de raad.
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Bijlage Hoofdpunten Begroting 2022-2023
2022/2023 2021/2022

Begroting

8.800
500
600
750
1.400
1.750
3.650
64.300
1.800
34.900
5.550
1.000

16.150
900
950
13.000
1.350
1.900
4.750
30.500
1.600
35.650
7.425
600

125.000

114.775

106.500
0
0
0

112.000
2.000
3.500
-225

INKOMSTEN - TOTAAL

106.500

117.275

RESULTAAT

-18.500

2.500

Samenkomst
Pastoraat / Diaconaat en Gebed
Onderwijs en Kringen
Missionair werk
Kinderwerk
Jongerenwerk
Beheer en Communicatie (Bureaukosten)
Personele lasten
Gemeente zijn : Senioren / SKW / cadeaus enz.
Zaalhuur
Contributies
Onvoorzien

UITGAVEN - TOTAAL

Structurele vrijwillige bijdrage
(extra) giften
Collecten -/- Werelddiaconaat p.m.
Divers
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