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Werkplan werkgroep eredienst 2020-2022 
 
Voor de jaren 2020-2022 wil de werkgroep eredienst uitvoering geven aan het beleidsplan van de 
PG Damsterboord met de volgende aandachtspunten. 
 
1. invulling kerkdiensten op zondagmorgen en rond Pasen en Kerst  

De werkgroep eredienst bereidt samen met gemeenteleden of andere betrokkenen een 
aantal kerkdiensten in het liturgisch jaar voor, rekening houdend met gegroeide tradities en 
met afspraken die er zijn: 

- de zondagen in advent 
- Kerst (met de dorpen Engelbert en Noorddijk // kerstmorgen met kinderen) 
- de zondagen in de veertig dagen voor Pasen 
- Pasen en de Goede Week voor Pasen 
- Pinksteren (muzikale dienst in Middelbert) 

 
Daarnaast zorgt de werkgroep ervoor dat de volgende diensten in het rooster opgenomen 
worden en voorbereid worden: 

- oogstdienst (in samenwerking met de werkgroep diakonie) 
- gedachtenisdienst 
- dienst met kinderen 
- themadienst(en), waar mogelijk in combinatie met andere activiteiten 

(in samenwerking met de werkroep eredienst) 
 
Ook voor andere gerichte diensten kan de werkgroep eredienst initiatieven nemen. 

 
2. andersoortige diensten 

In het beleidsplan worden ook “andersoortige diensten” genoemd. Dan gaat het om 
kerkdiensten met een minder liturgische invulling en een ander muziekregister. In het 
beleidsplan is de vraag geformuleerd of de behoefte daaraan onderzocht kan worden en ook 
of de werkgroep eredienst daarin een rol zou kunnen spelen. 
De werkgroep eredienst zal deze vraag aan de orde stellen en kijken wat haar taak in dezen 
kan zijn. 

 
3. oecumenische diensten 

De planning en voorbereiding van oecumenische diensten is de taak van de (gemengd RK 
en Prot) projectgroep oecumene. Deze projectgroep is niet verankerd in onze organisatie. 
De werkgroep eredienst rekent het tot haar taak de oecumenische diensten jaarlijks te 
evalueren en de protestantse inbreng daarin te ondersteunen. 
 

4. werkwijze voorbereiden erediensten 
Voor elk van de onder 1 genoemde diensten kan onder verantwoordelijkheid van de 
werkgroep eredienst een voorbereidingscommissie worden samengesteld.  

 
5.niet in beleidsplan genoemd 

De werkgroep ziet het ook als haar taak kennis over de inrichting van de kerkdienst binnen 
de werkgroep eredienst en binnen de gemeente te delen uitgaande van de ‘oecumenisch-
protestantse liturgie’ als ruggengraat van eredienst en kerkelijk jaar. 

 
6. vergaderingen 

De werkgroep 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. 


