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Wereldgebedsdag vieringen in Open Hof Ommoord 
 
 
 
 
 
 

 

Historie en doel 

De Wereldgebedsdag is de oudste Oecumenische beweging ter wereld en bestaat in Nederland al sinds 1929. Elke 

eerste vrijdag in maart is de Wereldgebedsdag, die overal ter wereld wordt gevierd. Elk jaar stellen vrouwen uit een 

ander land, waar ook ter wereld, de orde van dienst op. Tijdens de internationale conferentie, die eens in de vier jaar 

plaatsvindt, wordt vastgesteld welk land aan de beurt om de orde van dienst op te stellen. 

Viering in Open Hof Ommoord 

De vrijdagavond bleek voor Open Hof Ommoord geen geschikt tijdstip. Derhalve is besloten om de Wereldgebedsdag 

op de eerste zondag in maart te vieren. Aangezien het aantal Oecumenische diensten gelimiteerd is, is de viering om 

09.30 uur.  

Orde van dienst 

Het Nederlands comité zorgt voor de vertaling en de verspreiding van het materiaal, zoals b.v. de orde van dienst. Dit 

comité bestaat uit ongeveer tien vrouwen van verschillende geloofsgemeenschappen uit heel Nederland. 

Voorganger 

De preekvoorziener zorgt ervoor dat er een vrouwelijke voorganger, die bereid is de aangeleverde orde van dienst 

zoveel mogelijk te volgen, op het rooster staat. Voor informatie m.b.t. de preekvoorziener en een gastvoorganger 

verwijzen wij u naar de Richtlijnen preekrooster Open Hof Ommoord. 

Medewerking 

Veel kerken werken met plaatselijke comités die bestaan uit verschillende geloofsgemeenschappen uit dorp of stad 

maar dit is voor Open Hof Ommoord alweer lang geleden. Wel worden er meerde vrouwen (Protestant en R.K.) 

gevraagd om aan de viering mee te werken.  

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. 

Extra collecte 

Tijdens de viering wordt er, via een extra (derde) collecte, gecollecteerd voor doelen die met vrouwen en kinderen, uit 

het land waar de orde van dienst is opgesteld, te maken hebben. Deze doelen worden voor Nederland, door het 

Nederlands comité, gezocht. 

 

 

 

Stichting Nederlands Comite

Wereldgebedsdag
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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, juni 2019 door Anneke van Wijngaarden 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. 

 


