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Draaiboek Dienst in Vieren vieringen in Open Hof Ommoord 

Voorbereiding voor de dienst 

Zoals in de Richtlijnen Dienst in Vieren vieringen in Open Hof Ommoord is vermeld wordt tussen zes tot acht 

weken voorafgaande aan de viering met de voorbereiding begonnen.  

1. Werkgroep en voorganger 

• Thema. 

• Bijpassende lezingen. 

• Bijpassende liederen. Ook afstemmen met de cantor-organist Open Hof Ommoord. 

• Orde van dienst 

2. Orde van dienst 

• De power point versie van de orde van dienst, die door één van de medewerkers van de werkgroep wordt 

opgesteld, is bestemd voor:  

a. De beamer. 

• De verkorte versie van de orde van dienst is bestemd voor: 

a. De kerktelefoon. 

b. De website.  

c. De koster. 

d. De cantor-organist Open Hof Ommoord. 

e. De voorganger. 

3. Activiteiten 

• Drie à vier activiteiten, die op het thema aansluiten, bedenken.  

• De activiteit in de kerkzaal  is een vast gegeven. Hier wordt de Bijbellezing, door de voorganger, in een 

actueel daglicht geplaatst. 

4. Collecte 

• Collectedoel bepalen. 

• Contact opnemen met de organisatie waar het collectedoel voor bestemd is en vragen of er iemand, om 

een korte toelichting te geven, aanwezig kan zijn  

5. Algemeen 

• Afspraak maken met degene die de beamer bedient. 

• Afstemmen met de beheerder of er wijn en druivensap aanwezig is. 

• Matses of brood kopen. 

• Bladen met vermelding van de activiteiten maken. Deze bladen worden opgehangen op de deuren van de 

diverse zalen. 

• Indien van toepassing regelen dat het Stiltecentrum wordt ingericht. 

• Afstemmen met de koster wat er geregeld moet worden. Hierbij denken aan “de maaltijd van de Heer”, 

“Beamer”, “Microfoon(s)”, “collectemandjes” etc.   

• Mensen voor het uitreiken van de maaltijd van de Heer regelen. 

• De coördinator heeft regelmatig  contact met de medewerkers. 

6. PR 

• Zie Richtlijnen Dienst in Vieren vieringen in Open Hof Ommoord. 

• Stukje schrijven Weekbulletin. 

• Stukje schrijven Open Hof Nieuws. 

• Sluitingsdata in de gaten houden. 

• Poster maken. 

a. Ophangen  op één van de publicatieborden in de garderoberuimte en de posterhouders voor de ramen 

in de ontmoetingsruimte en de Vredeszaal. 

b. Kan digitaal gebruikt worden voor de website en voor Social media. 

 

 



Dienst in Vieren vieringen 
 

Versie 23-9-2020 (V1) – 252.3                                                               Pagina 2 van 2 

 

Mensen die op de dag van de viering nodig zijn  

• Uitdelen van het Weekbulletin – Twee. 

• Bezetting van de activiteiten – Drie tot zes. 

• Tijd van de activiteiten in de gaten houden – Eén. 

• Bijbellezing – Eén.  

Deze persoon neemt zowel bij de binnenkomst in de kerkzaal als bij het verlaten van de kerkzaal de bijbel 

mee.  

• Voorbeden – Minimaal drie. 

• Uitreiken van de maaltijd van de Heer – Zes tot twaalf + één coördinator.  

• Fotograaf – Indien van toepassing één. 

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. 

 


