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Scholendienst vieringen in Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

Periodiek wordt er samen met één van de scholen in Ommoord en omgeving een Eredienst voorbereid en gevierd. 
In deze diensten is er veel ruimte voor inbreng en actieve deelname vanuit de school (kinderen en leerkrachten). 

Werkwijze 

- Een datum voor deze Eredienst wordt in samenspraak met de school en met de Werkgroep Eredienst 

vastgesteld. Er dient ruim vooraf, tenminste 2 maanden, voldoende tijd te zijn om de dienst voor te bereiden. 

Ruim de tijd nemen betekent dat er veel ruimte is voor inbreng vanuit de leerlingen (aankleding verzorgen, 

lied/toneel voorbereiden, etc.). 

- De dienstdoende voorganger heeft contact met één of meerdere vertegenwoordigers van de school. Deze 

laatste(n) houdt(en) contact met het team van leerkrachten van de school. Samen stemmen zij thema, lezingen 

en muziek/liederen af. 

- De voorganger bezoekt de diverse groepen, om kennis te maken met de leerlingen, het thema vast te 

bespreken en om samen de voorbeden voor te bereiden. 

- Tijdens de voorbereidingsgesprekken, i.v.m. de privacy, aangeven dat de viering via Kerk TV uitgezonden 

wordt. 

- De cantor-organist bezoekt, indien relevant, ook de groepen om liederen/muziek voor te bereiden. 

- Eventuele bijzonderheden i.v.m. de aankleding/gebruik van de kerkzaal worden door de voorganger 

afgestemd met de dienstdoende koster(s) en dienstdoende ambtsdrager(s). 

PR 

• via het Open Hof Nieuws; 
• via de Website; 
• via het Weekbulletin; 
Belangrijk is om in het Weekbulletin, tenminste een week voorafgaande aan de viering, aandacht te vragen voor het 

bijzondere karakter van deze vieringen. 

Opstellen en verspreiden van de orde van dienst 

Voor dit item verwijzen wij u naar het Protocol Eredienst in Open Hof Ommoord en naar de Eredienst wegwijzer 

Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord.  

Preek- en dienstrooster ambtsdragers en overige vrijwilligers 

Ook 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. 
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Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, mei 2019 door 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  “Werkwijze” gewijzigd en het hoofdstuk “Privacy-AVG” 

toegevoegd. Vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

 


