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Gedachtenis der Namen-vieringen in Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

Het is in Open Hof Ommoord gebruikelijk dat er begin november op zondagochtend een speciale Eredienst viering, 

Gedachtenis der Namen-viering, is. Deze zondag is de eerste zondag na ‘Allerheiligen’, traditioneel de dag waarop 

de kerk allen gedenkt, die eeuwig leven bij God. Dat maakt deze dag tot een bijzondere gelegenheid om de namen 

te noemen van degenen, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen door de dood. Wij weten ons dan verbonden 

met alle mensen, die door de eeuwen heen, in geloof gedragen, door de apostel Paulus ‘heiligen’ zijn genoemd. 

Voorbereiding van de Gedachtenis der Namen-viering 

De onderstaande werkzaamheden, die betrekking hebben op de voorbereiding van de Gedachtenis der Namen-

viering, worden verzorgd door de scriba. 

• Begin oktober de uitnodigingsbrief, die is opgenomen in het document Richtlijnen m.b.t. Taizé-kruisjes, 

voor de Gedachtenis der Namen-viering opstellen. Het betreft de uitnodiging van de Wijkkerkenraad Open 

Hof Ommoord aan de familie van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden. Een concept van de 

uitnodigingsbrief wordt aansluitend, per mail, ter controle gestuurd naar de (oud)predikanten wiens namen 

onder de brief komen te staan. Zodra de uitnodigingsbrief akkoord is bevonden kan deze, ondertekend door 

de scriba naar de families worden verstuurd. De uitnodigingsbrieven worden ca. 2 weken voorafgaand aan 

de Gedachtenis der Namen-viering, midden oktober, verstuurd. 

• De contactadressen van de families opvragen bij de coördinator van de Taizé-kruisjes die de adressen in de 

loop van het jaar heeft verzameld. 

• Ca. 3 weken voorafgaand aan de Gedachtenis der Namen-viering aan de ledenadministrateur een lijst van 

alle overleden gemeenteleden, sinds de vorige Gedachtenis der Namen-viering, opvragen. In de 

Gedachtenis der Namen-viering worden de namen genoemd van de overledenen tot aan de datum van de 

Eredienst viering. Kort voor de datum van de Gedachtenis der Namen-viering het een en ander nog 

afstemmen met de ledenadministrateur. 

• De lijst met namen, die tijdens de Gedachtenis der Namen-viering wordt gebruikt, opstellen. Op de lijst staan 

de datum van overlijden, de namen van de overledenen (voluit) en de leeftijd bij overlijden. 

• Het aantal te noemen namen doorgeven aan degene die voor de lichtjes zorgt en aan degene die voor de 

rozen zorgt. 

• Zorgen voor een tijdige aankondiging in het Open Hof Nieuws en het Weekbulletin. 

Orde van dienst 

De Gedachtenis der Namen-viering vormt onderdeel van een reguliere Eredienst. Voor het opstellen en verspreiden 

van de reguliere orde van dienst verwijzen wij u naar het Protocol Eredienst in Open Hof Ommoord en naar de 

Eredienst wegwijzer Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord.  

 

Het gedeelte van de Gedachtenis der Namen-viering vindt in de regel plaats in plaats van het gedeelte Kyrie en 

Gloria in de reguliere Eredienst en bestaat eveneens in de regel uit de volgende onderdelen: 

• Inleiding op het gedeelte van de Gedachtenis der Namen-viering. 

• Zingen van een (deel van) een lied. 

• Eén of meerdere rondes van noemen van de namen, afgewisseld met (delen van) een lied. Per ronde 

ongeveer 15-20 namen. Na het noemen van de namen komen nabestaanden die dit wensen naar voren om 

een kaars aan te steken voor degene van wie de naam genoemd is; dit deel wordt begeleid door passende 

muziek. 

• Na de ronde(s) met namen volgt een ronde waarbij iedereen die dat wenst een kaarsje aan kan steken voor 

een dierbare. Ook bij deze ronde klinkt passende muziek. Omdat veel mensen van deze gelegenheid 

gebruik willen maken neemt deze ronde vaak enige tijd in beslag. 

• Het geheel wordt afgesloten met een (gedeelte van een) lied. 
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Preek- en dienstrooster ambtsdragers en overige vrijwilligers 

Voor dit item verwijzen wij u naar het Protocol Eredienst in Open Hof Ommoord. 

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, mei 2019 door Bea Cox, Aria van Ballegoie, ds. Fulco Timmers en Joost Barendrecht. 

Dd. 27.06.2019 vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

Wijzigingshistorie 

V2 – Dd. 26.08.2021, door Joost Barendrecht, het hoofdstuk “Privacy-AVG” toegevoegd. Vastgesteld door 

Werkgroep Eredienst. 

 


