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Nieuwe Liefde Vieringen  

Historie en doel 

De naam van deze vieringen is afkomstig van dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Deze nieuwe liefde gaat verder 

dan de vriendelijkheid, vriendschap en liefde tussen mensen, maar omvat in zijn visie ook ‘alles wat ten goede is, alles 

wat zingt en in vervoering brengt, alles wat troost en tot bezinning leidt en alles wat bijdraagt tot iets meer recht en 

vrede voor zoveel mogelijk mensen’. 

 

In de vieringen staan muziek, poëzie (van Oosterhuis en geestverwanten) en maatschappelijke betrokkenheid 

centraal. Voor de vieringen worden diverse sprekers, vaak van buitenaf, uitgenodigd. De vieringen zijn bedoeld voor 

iedereen die op zoek is naar inspirerende vormen van liturgie en Bijbeluitleg. Iedereen is, ongeacht zijn/haar 

(kerkelijke) achtergrond, van harte welkom.  

Viering  

De vieringen worden ’s avonds om 19.00 uur gehouden. Voor de locatie(s) van de vieringen verwijzen wij u naar het 

bijgaande addendum.  

Werkwijze 

• De werkgroep bespreekt per seizoen mogelijke voorgangers, koren, thema’s en data (een keer in voorjaar en 

een keer in najaar).  

• Ca. 2 maanden voorafgaande aan een viering komt de werkgroep samen met de voorganger bij elkaar om het 

thema van de viering, de liturgie, liederen en film passend bij het thema te bespreken. 

Orde van dienst 

De werkgroep stelt in samenwerking met de voorganger en eventueel de dirigent van een meewerkend koor de orde 

van dienst op en zorgt voor verspreiding 

Voorganger 

De preekvoorziener zoekt, in overleg met de werkgroep, naar een geschikte (gast)voorganger en geeft de gegevens 

door aan de werkgroep om contact te leggen.  De voorganger hoeft niet persé predikant te zijn maar past wat betreft 

maatschappelijke betrokkenheid goed bij de opzet van de vieringen. Tevens zorgt de preekvoorziener ervoor dat, via 

de secretaris van de Werkgroep Eredienst, de gegevens in het preekrooster worden opgenomen. 

Koor 

De werkgroep regelt een koor voor de viering. Dit kan naast een koor van buitenaf ook de Open Hof Cantorij of een 

projectkoor zijn. Er zijn niet veel koren met een uitgebreid Oosterhuis repertoire. Als de Open Hof Cantorij wordt 

gevraagd wordt de datum, door de secretaris van de Werkgroep Eredienst, in het koorrooster opgenomen. 

Collecte 

De collecte wordt gehouden bij het uitgaan en wordt gebruikt om de onkosten van de Nieuwe Liefde Viering te dekken. 

PR 

Via het Open Hof Nieuws en andere kerkbladen in de Noordrand, via de website en eventueel andere websites in de 

Noordrand, via het weekbulletin en via een digitale flyer die wordt gemaild aan een bestand van personen die 

aangegeven hebben daar prijs op te stellen. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 
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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. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juni 2019 door Marleen Teeuwen, Edith van Dam 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. 

V3 – Dd. 01.02.2022 Hoofdstuk “Viering” de locatie aangepast. Gezien de beperkte omvang van de wijziging, is het 

niet noodzakelijk V3 voor te leggen voor goedkeuring aan Werkgroep Eredienst. 

 

 


