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Eredienst Vieringen in Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

Het is in Open Hof Ommoord gebruikelijk dat op de zondag en op kerkelijke feest- en gedenkdagen de gemeente 

samen komt in de Eredienst. Tijd, plaats en aantal van de reguliere Erediensten worden vastgesteld door de 

kerkenraad.  

Visie op de Eredienst 

Wanneer wij als gemeente samenkomen om te vieren (op zondagmorgen, donderdagmiddag, op feestdagen of bij 

bijzondere momenten in het leven, bij rouw en trouw) hechten wij eraan dat de opbouw van de dienst ruimte creëert 

om samen met anderen God te ontmoeten. Muziek en woorden (in gebeden, zegen en verkondiging) worden gekozen 

om te inspireren, enthousiasmeren en verrassen. De Bijbelse verhalen worden verbonden met de actualiteit van het 

dagelijks leven. 

 

Er wordt bewust creatief gespeeld met de elementen van een traditionele orde van dienst, waarbij de balans tussen 

vertrouwd en verrassend gezocht wordt. Kennis en kunde bij voorgangers en cantor-organist is belangrijk om in dit 

spel een leidende rol te spelen. Er wordt altijd samengewerkt met gemeenteleden (kinderen, koren, lectors, musici, 

kinderdienstleiding etc.) om gezamenlijk de vieringen vorm te geven. 

Algemeen 

De gemeente komt tevens samen: 

• in de Eredienst op oudejaarsavond; 

• in Erediensten ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden en van de 

gemeente zoals zegeningsdiensten van huwelijken en andere levensverbintenissen en uitvaartdiensten. 

 

De Erediensten worden geleid door predikanten en hen die daartoe volgens de kerkorde bevoegd zijn. De inrichting 

van de Eredienst wordt vastgesteld door de kerkenraad met inachtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid van 

de voorgangers en hen die zorg dragen voor de kerkmuziek. 

 

De Erediensten op zondagmorgen volgen meestal een vast schema, waarvan de onderdelen elke zondag een eigen 

invulling krijgen. Deze onderdelen vindt u in de Eredienst wegwijzer Protestantse wijkgemeente Open Hof 

Ommoord. 

Oecumene 

Samenwerking met de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof (onderdeel van de Sint Christoffel Parochie) 

is een wezenlijk kenmerk van de Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord (onderdeel van de Protestantse 

gemeente Rotterdam-Noordrand). Deze samenwerking wordt ook gevierd, door enkele keren per jaar een 

oecumenische viering te houden. Voor de beschrijving van de oecumenische vieringen verwijzen wij u naar de 

Richtlijnen rond Oecumenische/Gezamenlijke vieringen in Open Hof Ommoord. 

Preek- en dienstrooster ambtsdragers en overige vrijwilligers 

Voor het opstellen c.q. invulling van het preekrooster verwijzen u naar de Richtlijnen preekrooster Open Hof 

Ommoord. 

 

De secretaris van de Werkgroep Eredienst overlegt met de cantor-organist Open Hof Ommoord en de contactpersoon 

van de Kindercantorij Open Hof over de inzet van de diverse koren. Voor het opstellen van het koorrooster verwijzen 

wij u naar de Richtlijnen koorrooster Open Hof Ommoord. 

 

Eén van de ambtsdragers maakt op basis van het preekrooster een dienstrooster, voor de diaken(en) van dienst en 

voor de collectant(en), voor een periode van een halfjaar. Naast datum en aanvangstijd van de Erediensten wordt het 

dienstrooster aangevuld met eventuele bijzonderheden van de Eredienst en de namen van de dienstdoende 

ambtsdragers en vrijwilligers. Onderling ruilen van diensten is mogelijk. Als hier sprake van is, dient de diaken die 

heeft geruild de redactie van het Weekbulletin uiterlijk een week voorafgaand aan de Eredienst op de hoogte te stellen. 
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Identiek aan het opstellen van het diaken(en)/collectant(en) dienstrooster wordt door één van de ambtsdragers een 

dienstrooster, voor de ouderling van dienst, voor een periode van een half jaar opgesteld.  

 

Door de secretaris van de Werkgroep Eredienst wordt het lectorenrooster opgesteld. Voor verdere informatie verwijzen 

wij u naar de Richtlijnen lectorenrooster Open Hof Ommoord. 

Gastvoorganger 

Voor het regelen van een gastvoorganger en de informatie voor een gastvoorganger verwijzen u naar de Richtlijnen 

preekrooster Open Hof Ommoord. 

Kerkmuziek 
• Het Liedboek – Zingen in huis en kerk (2013) is binnen Open Hof Ommoord de basis-liedbundel; echter er kan 

zeker ook gebruik gemaakt worden van muziek en liederen uit andere bundels. 

• Het pastores-team onderhoudt nauw contact met de cantor-organist Open Hof Ommoord en/of vervangende 

organist over de liederen en muziek in de Erediensten. 

• De Eredienst met Kerst wordt voorbereid in overleg met een vertegenwoordiging van gemeenteleden. 

Opstellen en verspreiden van de orde van dienst 

De (gast)voorganger stelt de orde van dienst op, in samenspraak met de (cantor-)organist en eventuele andere 

betrokkenen. De orde van dienst voor een zondagmorgen wordt, bij voorkeur, uiterlijk dinsdagavond, voorafgaande 

aan de viering, verstuurd aan: 

- De (cantor-)organist. 

- De dienstdoende lector. 

- De maker van de beamer-presentatie. 

- De coördinator van de Werkgroep Pastoraat (voor verspreiding onder meeluisteraars). 

- De redactie van de website (voor het plaatsen op de website). 

Een gastvoorganger stuurt de orde van dienst aan de secretaris van de Werkgroep Eredienst, die op zijn/ haar beurt 

zorgt voor de verdere verspreiding van de orde van dienst. 

Beamer 

De orde van dienst wordt wanneer “eigen” voorgangers voorgaan, geprojecteerd met behulp van een beamer. De 

presentatie wordt, in principe, gemaakt door de leden van de beamercommissie. Voor de inhoud van de presentatie 

is de dienstdoende voorganger verantwoordelijk.  

 

De coördinator van de beamercommissie stelt een rooster met beamerbedieners op en deelt dit met de voorgangers. 

In het rooster staan de contactgegevens van de beamerbedieners. 

 

De voorganger informeert de beamerbediener uiterlijk op donderdagavond, voorafgaand aan de Eredienst op 

zondagmorgen, over de liturgie en stuurt eventuele bijlagen op.  

Weekbulletin 

Om het aantal afkondigingen tijdens de Eredienst te beperken, wordt er wekelijks een Weekbulletin uitgegeven. De 

voorgangers, colleges en werkgroepen kunnen kopij inleveren bij de redactie van het Weekbulletin. Deze kopij moet 

uiterlijk de woensdag, voorafgaande aan de uitgifte van het Weekbulletin, voor 14.00 uur per e-mail worden ingeleverd. 

Het e-mailadres is: weekbulletin@openhof-ommoord.nl.   

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Reglement Weekbulletin. 

 

 

 

 

 

mailto:weekbulletin@openhof-ommoord.nl
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Ambtsdragers 

De verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de Erediensten wordt tot uitdrukking gebracht door de aanwezigheid 

van twee of drie ambtsdragers, naast de voorganger. 

 

De volgorde van binnenkomst is:  

• ouderling van dienst; 

• voorganger; 

• dienstdoende ambtsdrager(s), collectant(en) en leiding kinderdienst. 

Ouderling van dienst 

De pastorale ouderlingen vervullen afwisselend de functie van ouderling van dienst. De taken van de ouderling van 

dienst staan beschreven in het protocol Ouderling van dienst. 

Collecteren 

In de wekelijkse Eredienst worden er, in principe, twee collectes gehouden. Eén voor de diaconie en één voor het 

eigen kerkenwerk Het kan voorkomen dat er een extra collecte, b.v. bij een Eredienst met Heilig Avondmaal, is. Deze 

extra collecte is de derde collecte. De volgorde van de collectezakken is: rood, zwart, blauw. 

 

De diaconie en het college van kerkrentmeesters zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Het 

collecterooster wordt jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld. Voor het collecterooster wordt zoveel mogelijk het 

landelijke collecterooster van de PKN aangehouden.  

 

Collectes vinden doorgaans plaats voor het dankgebed en de voorbede. De ambtsdragers c.q. collectanten spreken 

onderling af wie in welke vakken collecteert. De twee of drie collectes worden gedaan in één rondgang, waarbij eerst 

die voor de diaconie, dan die voor het eigen kerkenwerk en dan, indien van toepassing, de extra collecte. De 

collectezakken worden doorgegeven van de achterste naar de voorste rij. De ambtsdragers c.q. collectanten 

begeleiden het doorgeven. Aan het einde wachten de ambtsdragers c.q. collectanten totdat allen met de collecte 

gereed zijn. De collectezakken worden op de tafel aan de raamkant van het liturgisch centrum gelegd.  

Crèche en Kinderdienst 

Bij de Erediensten op zondagmorgen, feestdagen en Oecumenische/Gezamenlijke vieringen is er Crèche voor 

kinderen van 0 t/m 4 jaar en Kinderdienst voor kinderen van ongeveer 4 t/m ongeveer 12 jaar. Tijdens de mei-, zomer- 

en kerstvakanties is er geen Kinderdienst. Met uitzondering van de zomervakantie kan hier, als er een medewerker 

aanwezig is, voor de overige twee vakantieperiodes vanaf geweken worden. Ook de zondagen als er ’s middags 

Kliederdienst is, is er geen Kinderdienst. 

Verdere betrokkenen bij een Eredienst 

• Kosters (Zie de Instructies zondag Koster). 

• Medewerkers buffetdienst (Zie de Richtlijnen buffetrooster zondagochtend (09.30 uur en 11.15 uur) Open 

Hof Ommoord). 

• Welkomheters (Zie de Richtlijnen rooster welkomheters zondagochtend (09.30 uur en 11.15 uur) Open 

Hof Ommoord). 

• Vervoer (Zie de Richtlijnen vervoer Open Hof Ommoord). 
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Privacy – AVG 

a) Conform de AVG is bij de binnenkomst in de garderobe naast de spiegel en naast het wel en wee bord een 

bord aangebracht met de tekst: ‘Hier worden opnamen gemaakt’.  Deze opnamen worden in de kerkzaal 

tijdens vieringen via Kerk TV gemaakt. 

 

b) Op de plattegrond van de vluchtroutes in de kerkzaal  is aangegeven van welk gedeelte van de zaal geen 

beelden worden gemaakt of uitgezonden. Hierop geldt een uitzondering bij uitvaarten op de momenten dat de 

kist wordt binnengedragen en wordt uitgedragen. 

 

c) Bij opnamen van speciale diensten kunnen personen of familie herkenbaar in beeld worden gebracht; in detail 

of in een overzichtsbeeld. Betreffende personen en hun familie kunnen het als een positieve herinnering 

ervaren dat zijzelf of hun dierbare in beeld zijn. Als betreffende personen niet herkenbaar in beeld gebracht 

willen worden, dienen bezwaren omtrent het niet in beeld willen komen tijdens de voorbereiding van de dienst 

aan de voorganger gemeld te worden door middel van een formulier. De voorganger informeert daarna het 

Kerk TV team over de ingediende bezwaren. Het Kerk TV team neemt hiervan nauwgezet kennis. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Protocol Kerk TV in Open Hof Ommoord. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, april 2019 door ds. Fulco Timmers en Joost Barendrecht. 

V1 – Dd. 27.06.2019 vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

Wijzigingshistorie 

V2 – Dd. 10.06.2020, door Joost Barendrecht, één keer collectante gewijzigd in collectanten. Gezien de beperkte 

omvang van de wijzigingen, is het niet noodzakelijk V2 voor te leggen voor goedkeuring aan Werkgroep Eredienst. 

 

V3 – Dd. 01.02.2021, door Joost Barendrecht, bij het hoofdstuk “verdere betrokkenen bij een Eredienst” de 

aanvangstijd van de oecumenische vieringen gewijzigd. 

 

V4 – Dd. 26.08.2021, door Joost Barendrecht, het hoofdstuk “Privacy-AVG” toegevoegd. Vastgesteld door Werkgroep 

Eredienst. 


