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Missie
De Gereformeerde Kerk Lunteren PKN staat in een (gereformeerde) traditie en koestert die
en wil tegelijk met haar tijd meegaan zonder daarin verzwolgen te worden. Als gemeente van
Christus zijn we een venster op de wereld maar ook een spiegel voor de wereld. In de
Gereformeerde kerk Lunteren PKN wordt getracht om in gemeenschap met elkaar, in woord
en daad te leven vanuit het Christelijk evangelie. Als bijzondere verantwoordelijkheid zien we
het doorgeven van de boodschap van de Bijbel als richtsnoer voor het leven aan volgende
generaties. Samen willen we een levende gemeente van de Heer zijn. In ons beleidsplan
2015 – 2020 (bijgevoegd) is langs drie lijnen uitwerkt hoe wij een gemeente willen zijn waarin
vier generaties zich op God en elkaar betrokken weten. Onze identiteit beschrijven we onder
‘Open en divers’, de traditie waar we in staan onder ‘Geworteld en gegrond’ en onze rol in de
maatschappij onder ‘Verbonden en betrokken’.
Gemeente
De Gereformeerde Kerk Lunteren telt 938 leden, verdeeld over 417 pastorale eenheden. Ca.
de helft van de leden is belijdend lid, de andere helft bestaat voornamelijk uit doopleden. De
leeftijdsopbouw van de gemeente is globaal als volgt: een derde is jonger dan 30 jaar, een
derde is tussen de 30 en de 60 jaar en een derde is ouder dan 60 jaar.
De gemeente bestaat uit 5 wijken met elk een eigen pastoraal team. Dit team bestaat uit 1 of
2 ouderlingen, een diaken en enkele pastoraal medewerkers. De kerkenraad bestaat uit 8
ouderlingen, 8 diakenen, 3 ouderling-kerkrentmeesters, een ouderling-voorzitter, een
ouderling-scriba en de predikant. De kerkenraad komt ca. 10 keer per jaar bij elkaar. Het
moderamen vergadert ook 10 keer per jaar en bestaat uit de voorzitter, scriba, predikant,
voorzitter college van kerkrentmeesters, voorzitter diaconie en een wijkouderling.
Twee maal per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden, waarbij veelal ook een
inhoudelijk onderwerp aan de orde komt. Daarnaast organiseren de huidige predikanten op
eigen initiatief leerhuis- en gespreksavonden over diverse thema’s.
’s Zondags zijn er twee diensten: één om 10:00 uur en één om 19:00. Ca. 5 keer per jaar zijn
dit laagdrempelige Welkomdiensten. Een deel van deze diensten wordt gezamenlijk met de
Maranathakerk gevierd: zomeravonddiensten, Kerstnachtdienst, ZWO-diensten en de
diensten tijdens de Stille Week. Samenwerking binnen Lunteren met de Maranathakerk, de
Oude Kerk, Molukse Kerk en Bethel Kerk (Hersteld Hervormd). De diaconieën werken onder
meer samen in stichting de Vluchtheuvel die zich richt op hulp aan de meest kwetsbaren en
eenzamen.
De gemeente kent verschillende commissies en verbanden waarin gemeenteleden actief
zijn: de ZWO-commissie, Roemenië commissie, Women2meet, Welcomesingers,
seniorencommissie, jeugdwerk, mannen die kampvuuravonden organiseren, bloemschikken.
Daarnaast is er een enthousiast team van organisten en een kostersechtpaar.
De gemeente beschikt over een eigen kerkgebouw met aangrenzende pastorie en
kosterwoning.
Het dorp Lunteren

Lunteren (13.580 inwoners) is een dorp in de gemeente Ede, landelijk gelegen en met een
rijk dorps- en verenigingsleven. Veel leden van onze gemeente zijn actief binnen
verenigingen zoals het Luntersch Buurtbos, muziekvereniging KNA, de Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking, PCOB afdeling Lunteren en toneel- en sportverenigingen. De
kerkelijke gemeenten vormen net als de basisscholen onderdeel van deze gemeenschap.
Ontwikkelingen en toekomst
Dit laat zien dat er veel mensen van jong tot oud zeer actief en enthousiast betrokken bij
activiteiten binnen onze gemeente. Tegelijk bestaan er zorgen over teruglopend kerkbezoek,
met name onder jongere generaties. Het versterken van de verbinding tussen alles wat
binnen onze gemeente aan activiteiten gebeurt en de zondagse kerkdiensten zien we als
richting om een actieve en op elkaar betrokken gemeente te zijn. Een werkgroep uit onze
gemeente heeft hier advies over uitgebracht aan de kerkenraad (de aanbevelingen van deze
werkgroep zijn bijgevoegd). Hierover is de afgelopen periode intensief in kerkenraad en
gemeente gesproken. Met deze aanbevelingen is de gemeente aan de slag. Concreet gaat
het dan over het vormgeven van doelgroepenpastoraat rond jonggehuwden en
mantelzorgers, het zingen van lofliederen (o.a. Opwekking, Sela) en het vormgeven van
themadiensten met groepen uit de gemeente.
Met deze concrete stapjes en stappen willen we als gemeente een langere termijn
ontwikkeling in gang zetten zodat vier generaties zich blijvend thuis voelen in de gemeente.
Als gemeente gaan we zo in vertrouwen en verbinding de toekomst in.
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