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Richtlijnen Dienst in Vieren 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). Voor de richtlijnen van deze vieringen 

verwijzen wij u naar de Richtlijnen rond Oecumenische/Gezamenlijke vieringen in Open Hof Ommoord. 

 

In 2006 zijn ideeën ontstaan bij jongeren om een andere vorm van vieren mogelijk te maken. Op 25 februari 2007 

was het zover. De Oecumenische “Dienst in Vieren” deed zijn intrede in Open Hof Ommoord. Die ochtend zorgden 

veel jongeren en Pastor Toussaint tezamen met het toenmalige jongerenkoor OJKO en het Oecumenisch 

Ouderenkoor Open Hof ervoor dat het een groot feest was. Het thema was: zand in je ogen? Het zand verwees hier 

naar de woestijn en de 40 dagentijd. De ogen verwezen naar het collectedoel van het vastenproject: Dark and Light 

voor blinde en slechtziende kinderen in Cambodja 

 

Na een uitgebreide evaluatie is besloten de diensten voort te zetten en ieder jaar minimaal twee keer te laten 

terugkomen. Door de jaren heen zijn er uiteraard elementen wat veranderd, maar de opzet van de dienst van 2007 is 

nog altijd een succes. In dit document leest u de verdere richtlijnen die wij met elkaar hebben afgesproken. 

Dienst in Vieren vieringen 

Jaarlijks zijn er zijn twee “Dienst in Vieren” vieringen met één voorganger. Dit is om en om een R.K.- of een PKN-

voorganger. In deze vieringen worden de kerkgangers naar aanleiding van een actueel thema aan het werk gezet. 

De dienst duurt ongeveer 1 ½ uur en ziet er als volgt uit: 

We beginnen in de kerkzaal met een verrassend welkom. Na zingen, bidden en het lezen uit de Bijbel, kan iedereen 

kiezen om het thema op haar/zijn eigen manier te beleven. In de kerkzaal wordt de Bijbellezing in een actueel 

daglicht geplaatst. In de andere zalen is er een gesprek of discussie en wordt er muziek gemaakt, geschilderd of 

geknutseld. Soms is er ook een Taizé halfuurtje waar het thema op een meditatieve wijze wordt behandeld. Er zijn 

dus in totaal vier à vijf activiteiten waar een ieder zich op haar/zijn manier het thema eigen kan maken. 

Na een half uur ontmoet iedereen elkaar weer in de kerkzaal. Daar komt iemand vertellen over het, door de 

werkgroep gekozen, collectedoel, zingen we samen, horen de voorbede, wensen elkaar de vrede en delen tot slot in 

een grote kring de maaltijd van de Heer. Na de zegen en het slotlied krijgt iedereen een verrassing om mee naar 

huis te nemen en kunnen we, onder het genot van een kop koffie, thee of limonade, in de ontmoetingsruimte met 

elkaar napraten. 

Werkwijze 

• De vieringen worden door de werkgroep “Dienst in Vieren” voorbereid.  

• Tussen zes tot acht weken voorafgaande aan de viering wordt er met de voorbereiding begonnen. 

• Zitten/staan wordt kenbaar gemaakt via de beamer. 

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

• Voor de algehele voorbereiding verwijzen wij  naar het Draaiboek Dienst in Vieren vieringen in  Open Hof 

Ommoord. 

Orde van dienst 

De werkgroep “Dienst in Vieren” stelt in samenwerking met de voorganger en de cantor-organist Open Hof 

Ommoord de orde van dienst, zoals thema en bijpassende liederen, op en zorgt voor verspreiding. De werkgroep en 

de voorganger komen in ieder geval één keer gezamenlijk bij elkaar. De verdere communicatie loopt veelal via e-

mail en telefoon. Mocht het nodig zijn wordt nog een overleg ingepland tussen twee of meerdere leden van de 

werkgroep. 
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Binnenkomst 

• De werkgroep komt samen met de voorganger naar binnen. 

• Een lid van de werkgroep draagt de bijbel naar binnen; 

Koor 

De werkgroep heeft overleg met de verantwoordelijken binnen de beide geloofsgemeenschappen om vast te stellen 

of er tijdens de viering(en) een koor aanwezig kan zijn.  

Collecte 

• Er worden twee collectes gehouden. Eén voor het, door de werkgroep, gekozen doel en één voor de 

gezamenlijke kerken. 

• De gegevens m.b.t. de bestemmingen van de collectes worden aan de penningmeester van de Wijkraad van 

Kerkrentmeesters doorgegeven. De penningmeester zorgt dat de collectes op de juiste wijze worden 

overgemaakt naar de betreffende bestemmingen. 

PR 

• Via het Open Hof Nieuws. 

• Via de Website. 

• Via het Weekbulletin. 

• Via Social media.  

• Via een poster. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, augustus 2020 door Anneke Barendrecht en Alex Barendrecht. 

Dd. 17 september 2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad. 

 

 


