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Terugtreden en (her)bevestigen ambtsdragers in Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

In dit document worden de stappen beschreven die gevolgd worden rondom het terugtreden en (her) bevestigen van 

diakenen en ouderlingen (incl. ouderling-kerkrentmeesters) in Open   Hof Ommoord. De stappen beschreven in dit 

document staan in het kader van de bepalingen in de kerkorde m.b.t. het ambt. 

NB: bij ambtsdragers anders dan een predikant spreken we in Open Hof Ommoord liever over terugtreden wanneer 

men afscheid van het ambt neemt, dan over afscheid nemen. De gedachtegang hierbij is dat de term “afscheid” 

oproept dat we afscheid van de betrokken mensen nemen, wat uiteraard niet het geval is. 

Procedure voor verkiezing 

Het minimum aantal ambtsdragers voor de wijkkerkenraad en de regels rondom de verkiezing staan beschreven in 

de Plaatselijke Regeling. 

NB: men lette met name op de regels voor het tijdig informeren en (indien relevant) laten stemmen van de 

wijkgemeente! 

Orde van dienst bij Terugtreden en (her)bevestigen van ambtsdragers 

Voorbereiding 

Voorafgaand aan de dienst vindt, op initiatief van de voorganger die de dienst zal leiden, een voorbereidend gesprek 

met de betrokken ambtsdragers plaats. Dit gesprek heeft tot doel om nieuwe ambtsdragers nader met elkaar kennis 

te laten maken, om met elkaar te spreken over het ambtswerk en om de dienst voor te bereiden. 

Daarnaast dient de coördinator Werkgroep Eredienst te zorgen voor: 

1. Informeren en afstemmen met de dienstdoende koster, met name in verband met het vrijhouden van 

plaatsen voor de leden van de wijkkerkenraad en eventueel het plaatsen van de knielbank. 

2. Met de ambtsdragers die terugtreden of (her)bevestigd worden afstemmen of er plaatsen voor familie en 

bekenden gereserveerd moeten worden. Zo ja dan ook de koster informeren. 

3. Informeren en afstemmen met de kinderdienst, met name in verband met het aanbieden van een attentie 

aan de ambtsdragers die terugtreden of (her)bevestigd worden. 

4. Informeren van de R.K. koster en de voorganger, dat de dienst wat langer dan gebruikelijk zal duren. 

5. Een bos bloemen of andere attentie voor ambtsdragers die terugtreden of (her)bevestigd worden. 

 

Plaats en onderdelen orde van dienst 

Het terugtreden en (her)bevestigen van ambtsdragers 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.  

 

Alle ambtsdragers worden nadrukkelijk uitgenodigd bij deze dienst aanwezig te zijn. Het consistoriegebed vindt, 

samen met alle ambtsdragers, plaats in het Stilte Centrum. De leden van de wijkkerkenraad lopen vervolgens 

gezamenlijk de kerkzaal in en nemen vooraan plaats. 

 

Het gedeelte van het terugtreden en (her)bevestigen van ambtsdragers vindt in de regel plaats na de verkondiging 

en bestaat eveneens in de regel uit de volgende onderdelen (voor specifieke teksten zie evt. Dienstboek – Een 

proeve, deel II Leven Zegen Gemeenschap): 

 

Terugtreden van ambtsdragers 

• Korte inleiding met noemen van de namen. 

• De terugtredende ambtsdragers worden gevraagd te gaan staan. 

• Afscheid en bedanken, met aanbieden van een attentie (b.v. een bos bloemen). 

• Zingen van een lied. 

• De terugtredende ambtsdragers gaan zitten op hun “gewone” plaatsen te midden van de gemeente. 
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(Her)bevestigen van ambtsdragers 

• Toelichting bij de opdracht van ambtsdragers. 

• Presentatie van te (her)bevestigen ambtsdragers. 

• Voorganger nodigt de te (her)bevestigen ambtsdragers uit naar voren te komen. De aantredende 

ambtsdragers komen van hun plek te midden van de gemeente naar voren, de te herbevestigen 

ambtsdragers uit het midden van de kerkenraad. 

• Benoemen van namen en ambt(en), vaststellen (door vraag aan de scriba) dat er geen bezwaren zijn 

ingebracht. 

• Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten. 

• Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden. 

 

Gebeden en zegen 

• Evt. zingen van een lied. 

• De nieuwe ambtsdragers gaan voor de voorganger staan, met hun gezicht naar hem toe. 

• Bevestigingsgebed 

• De nieuwe ambtsdragers knielen, indien dit met hen is afgesproken zo te doen; anders staande 

• Uitspreken van een zegen. 

 

Aanvaarding en verwelkoming 

• De nieuwe ambtsdragers draaien zich om naar de gemeente, waarna een vraag aan de gemeente volgt. 

• Vredegroet. 

• De nieuw bevestigde ambtsdragers gaan zitten bij de overige ambtsdragers. 

• Hierna vervolgt de dienst met de collecte, gebeden en slotlied. 

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. 
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Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juni 2019 door 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. 

 


