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Richtlijnen rond Oecumenische/Gezamenlijke vieringen in Open Hof 

Ommoord 

Historie en doel 

Al sinds het ontstaan van Open Hof Ommoord wordt er, door de geloofsgemeenschappen in Open Hof Ommoord, 

gezamenlijk gevierd (destijds Rooms-Katholiek, Gereformeerd en Hervormd). Gedurende de jaren zijn richtlijnen 

overeengekomen rondom Oecumenische/Gezamenlijke vieringen in Open Hof Ommoord. In dit document worden de 

meest actuele richtlijnen weergegeven.  

Heden – wanneer zijn er Oecumenische/Gezamenlijke vieringen? 

1. De tweede zondag van “De Week van de Eenheid”.  

- twee voorgangers. 

2. De tweede zondag van “De Vredesweek”.  

- twee voorgangers. 

3. 1e Pinksterdag.  

- twee voorgangers. 

4. Witte donderdag en Goede vrijdag. Deze twee vieringen worden om-en-om, het ene jaar op initiatief van 

de parochie het andere jaar op initiatief van de wijkgemeente, vormgegeven met daarbij aandacht voor 

het gezamenlijk karakter van vieren.  

- In principe één voorganger. De mogelijkheid bestaat om hiervan af te wijken. 

5. Hemelvaartsdag. Dienst van het Woord. Deze viering wordt om het jaar gevierd. 

- één voorganger. Dit kan afwisselend een R.K.- of een PKN-voorganger zijn,   

6. Er zijn twee “Dienst in Vieren” vieringen.  

- één voorganger. Dit is om en om een R.K.- of een PKN-voorganger. 

7. Bij onverwachte gebeurtenissen is er altijd ruimte voor een extra Oecumenische/Gezamenlijke viering. 

Algemeen 

• Wanneer er een viering van Woord en Tafel is en er twee voorgangers zijn en één van deze voorgangers 

een R.K. pastoraal werker is dan verzorgt hij/zij de Verkondiging. De PKN-voorganger gaat voor bij het Tafel 

gedeelte. De overige taken zullen in onderling overleg verdeeld worden. 

• Tijdens de Oecumenische/Gezamenlijke vieringen zijn er twee collectes en wordt er met mandjes 

rondgegaan. De eerste collecte is voor het, door de werkgroep, gekozen doel. De tweede collecte is voor de 

eigen kerkgemeenschap. 

• De kosters zullen afwisselend van R.K.- of Protestantse huize zijn. 

Voorbereiding van een viering 

• De voorbereiding vindt samen met de voorganger(s) en de desbetreffende werkgroep plaats. Ook de 

kinderdienst zal hiervoor worden uitgenodigd. 

• Een lid van de werkgroep doet, aan het begin van de viering, het welkomstwoord. 

• Zitten/staan wordt kenbaar gemaakt in de liturgie of via de beamer. 

• Als de beamer gebruikt wordt moeten er vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden.  

• Zo mogelijk worden de mensen die helpen, bij het uitreiken van de maaltijd van de Heer, vooraf gevraagd. 

• Indien van toepassing zal er een lector gevraagd worden. 

• De gekozen liederen moeten allereerst op de inhoud worden beoordeeld. Een zeker evenwicht in R.K. en 

Protestantse liederen heeft de voorkeur. 

• Als er een koor aanwezig is moet er tijdig een afspraak met de desbetreffende dirigent gemaakt worden. 

• Afhankelijk van het thema, na de viering, een kleine herinnering meegeven. 

• Let op de huishoudelijke zaken zoals wijn, sap, matses of brood etc. 
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Tijdstip van aanvang van een viering 

• Als de Oecumenische/Gezamenlijke viering een ochtend viering is dan is het tijdstip van aanvang 11.15 

uur. 

• Voor b.v. de Witte donderdag en de Goede vrijdag viering gelden afwijkende tijdstippen van aanvang. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, mei 2019 door Dori Heijmans, Rolf Timmers, Hans Schutte, ds. Fulco Timmers, Alex Barendrecht 

en Joost Barendrecht. 

Dd. 16.01.2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad. 

Extra bekrachtigd 

Dd. 27.01.2020 door Werkgroep Eredienst. 

Dd. 03.02.2020 door KKO 


