Werkplan werkgroep eredienst 2017-2018
Voor de jaren 2017-2018 wil de werkgroep eredienst uitvoering geven aan het beleidsplan
van de PG Damsterboord met het volgende.
1. jaarrooster
doel: variatie in het aanbod van erediensten creëren als bijdrage aan de
kernwaarden ‘verbinding en toegankelijkheid’. Door een gevarieerd aanbod en de
mogelijkheid om zelf mee te werken aan de voorbereiding van kerkdiensten, kunnen
meer mensen zich betrokken voelen bij de eredienst. Bij de variatie kan ook horen:
een andere aanvangstijd die toegankelijker is voor jongeren of andere doelgroepen.
doelgroep: kerkgangers die vaak aanwezig zijn, kerkgangers die af en toe komen en
de kringen daaromheen
rooster 2017
26 mrt
16 april
4 juni
18 juni
9 juli
24 sept
okt
26 nov
kerstavond
kerstochtend

kwartet
pasen met paasontbijt
muzikale pinksterdienst in Middelbert
Prokkeldienst
gemeentezondag (Kliederkerkconcept meenemen)
oogstdienst mmv diakonie
dienst met jongeren
gedachtenis
Engelbert en Noorddijk volgens bestaand concept
met kinderkerst

rooster 2018
40-dagen
1 april
20 mei
10 juni
….
23 september
25 november
kerstavond
kerstochtend

hongerdoek?
pasen met paasontbijt
pinksteren in Middelbert
Prokkeldienst?
gemeentezondag
oogstdienst (of 30 september?) mmv diakonie
gedachteniszondag
Engelbert en Noorddijk volgens bestaand concept
met kinderkerst

werkwijze
voor elk van de genoemde diensten wordt onder verantwoordelijkheid van de wg
eredienst een voorbereidingscommissie samengesteld.

2. reguliere eredienst
doel: het delen van kennis over de inrichting van de kerkdienst binnen de werkgroep
eredienst en het afstemmen van de inrichting van de eredienst op de beleving van
de kerkgangers, met behoud de ‘oecumenisch-protestantse liturgie’ als ruggegraat
van eredienst en kerkelijk jaar.
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doelgroep: leden werkgroep en kerkgangers

bezinning
Na het begin met de “intrede” vervolgt de werkgroep de bezinning op de gedeelten
van de “Schriften”, de “gebeden en gaven” en “zending en zegen” en het gedeelte
“maaltijd van de Heer”. Voorstellen tot variatie in deze gedeelten worden in de
kerkenraad gebracht; gemeenteleden worden via de kerkbladen geïnformeerd.
muziek
Organisten en cantores kijken in onderling overleg naar de invulling van de
kerkmuziek.
andere mogelijkheden
We willen onderzoeken in hoeverre initiatieven die er geweest zijn rond liturgisch
bloemschikken een vervolg kunnen krijgen.
kinderen
Bij de invulling van de diensten komt de plek van kinderen elke keer expliciet aan de
orde in goed overleg met de kindernevendienstcommissie.

3. vergaderingen
De wg eredienst komt elke twee maanden bijeen en overlegt over het genoemde
jaarrooster, de invulling en uitvoering daarvan en mogelijk nieuwe initiatieven daarbij.
In de loop van het jaar worden ook gedeelten uit de reguliere eredienst besproken.
De diensten uit de afgelopen periode worden geëvalueerd waarbij ook aandacht is
voor de reacties en ervaringen van gemeenteleden.
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