Besluiten over de liturgie in de Westerkerk (per november 2016)
Begin- en eindpunt
• Omdat besloten is (najaar 2015) bij samengaan van beide wijken ‘blanco’ te beginnen (‘de
teller op nul’), zijn de verschillende liturgische praktijken door de werkgroep Liturgie*
doorgelicht en uitgebreid besproken. Hieruit zijn onderstaande voorstellen geboren.
• Alle besluiten zullen na ca. een (half) jaar worden geëvalueerd, tenzij anders is afgesproken.
Onderstaande voorstellen zijn aangeboden op de Gemeenteavond 2 november 2016 (na
Dankdagdienst) en kregen grote instemming, evenals van de Klankbordgroep.
Suggesties zijn erbij vermeld.
De beide kerkenraden hebben aldus besloten op hun vergadering van 14 november 2016.

Voorstel 1 : Audio-visuele ondersteuning
Uitgangspunt
Hoewel de kerkdiensten heel lang diensten van het gesproken woord zijn geweest, blijken audiovisuele middelen niet meer weg te denken in de verspreiding van het evangelie, in het betrekken van
hoorders op afstand en bij het efficiënt organiseren van informatie over de dienst en het
gemeentewerk. Wij willen als wijkgemeente hier graag gebruik van maken, zowel voor wat
momenteel (dringend) nodig is alsook anticiperen op wat in de toekomst een verrijking kan zijn.
Doelen:
1. Het verzorgen van beamer-presentaties om betrokkenheid op en volgen van de dienst te
versterken bij
- Zingen van liederen (uit meerdere liedbundels), zowel met teksten als notaties
- Lezen uit de Bijbel
- Preek (kernpunten, illustraties)
- Mededelingen/afkondigingen
2. Aanschaf van een professionele geluidsinstallatie t.b.v.
- Eredienst m.n. bij het gesproken woord (prediking)
- Muzikale bijdragen zoals bij Jongerendiensten (band)
3. Onderzoeken naar mogelijkheden van KerkTV
Middelen:
- Aanbrengen van meerdere beamerschermen
- Instellen van beamerteam
- Onderzoek naar een nieuwe geluidsinstallatie
- Aanstellen van geluidstechnicus
Opmerkingen gemeenteavond 2 november jl.
• Kies bij projectie een goede kleurbalans tekst/achtergrond
• Plaats foto’s van personen die in afkondigingen worden vermeld bijv. van overledenen
• Overleg dit vooraf met betrokken families i.v.m. privacy.

Voorstel 2: Kinderen en jeugd
Uitgangspunt

Omdat de ochtenddienst een echte ‘gezinsdienst’ wil zijn – een dienst voor alle leeftijdsgroepen –
hebben de kinderen hun specifieke plaats. Zij beleven de dienst en uiten hun geloof op hun niveau,
maar we willen hun geloof ook voeden en hen daarom een legitieme plaats verschaffen in de KND en
de tienerkerk. Tevens zal dit het gemeenschapsgevoel doen versterken door ouders en kinderen
thuis stof voor gesprek over de dienst(en) te bieden.
Middelen
1. De kinderkerk/kindernevendienst (KND)
2. De tienerkerk (TK)
Procedure
1. De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan naar hun dienst na het antwoordlied op genadeverkondiging & wetslezing (‘regel van dankbaarheid’) en vòòr het gebed om de opening van
het Woord.
- Optie: Vooraf is er met de kinderen in het liturgisch centrum een ‘kindermoment’: de
predikant (of leider KND) heeft met hen een gesprekje over het thema van de dienst.
- De ouderling van dienst – of de leiding KND – brengt hen naar hun ruimte.
- Kaarsen worden ontstoken aan het licht van de Paaskaars en meegenomen naar de
nevenruimten (zie ook Voorstel 4).
- Een kind neemt dan ook het gebedenboek mee: daarin noteert de leiding gebedsintenties die
de kinderen aandragen.
- De kinderen komen terug in de kerkzaal onder het naspel van het antwoordlied op de preek.
- De predikant reageert op hun dienst en neemt het gebedenboek in ontvangst.
- De predikant verwoordt hun gebedsintenties in de voorbeden.
2. Voor de tienerkerk (11 t/m 15 jr.) gaan deze jongelui 1x/maand reeds vanaf de begintijd van
de dienst naar hun eigen ruimte en komen eveneens onder het naspel van het antwoordlied
na de preek terug in de kerkzaal.
Organisatie
• Werkgroep KND
- Medewerkers (m/v) aan de KND
- Opstellen van een protocol met namenlijst, afspraken enz.
• Werkgroep tienerkerk
- Medewerkers (m/v) aan de KND
- Opstellen van een protocol met namenlijst, afspraken enz.
Opmerkingen gemeenteavond 2 november jl.
• Organiseer de juiste momenten waarop kinderen en hun ouders de kerk verlaten en weer
terugkomen.
• Laat kinderen onder geleide in rust de kerk verlaten en daar weer terugkeren
• Informeer bij de bezochte scholen welke chr. liederen vaak worden gezongen en laat die ook
in de diensten zingen.
• Kinderen tussen 11 en 15 jaar zijn niet verplicht naar de Tienerkerk te gaan en mogen ook
met hun ouders de gewone dienst beleven.

Voorstel 3: Gezongen ‘Amen’ na de zegen
Uitgangspunt

De gemeente ‘beaamt’ zingend de zegen. ‘Amen’ wil zeggen: het is waar en zeker dat God ons
zegent. Hij heeft het laatste woord in de dienst en stuurt ons als gemeente de wereld in om een
zegen te zijn.
Middel
De gemeente zingt 1x ‘Amen’ volgens lied 431b
Motivatie
Lied 431b is een kort, maar melodisch sterk getoonzet ‘Amen’ en voor beide wijkgemeenten nieuw.
Een mooie moment om dit samen te gaan doen.
Opmerkingen gemeenteavond 2 november jl.
• Wissel de Amen-zangen af.
• Lied 415:3 is niet als ‘Amenlied’ op de zegen bedoeld.

Voorstel 4: Liturgische voorwerpen als kaars, kleed e.d. (zgn. Antependia)
Uitgangspunt
Calvinistische erediensten zijn nogal sober van opzet. Kern is de Woordverkondiging.
Toch hebben de symbolen water, wijn en brood wel grote betekenis in de sacramenten, omdat ze
verwijzen naar verbond en vergeving.
Maar we hebben ook ontdekt dat andere symbolen en liturgische voorwerpen veelzeggend kunnen
zijn en hun ‘sprekende’ betekenis kunnen hebben in de eredienst.
Voorstel
1. Het gebruik van kleden op de liturgische tafel conform de vier kleuren van het kerkelijk jaar.
De kleur zal steeds bij de bepaalde tijd van het jaar worden toegelicht.
2. Het branden van de Paaskaars.
Opmerkingen gemeenteavond 2 november jl.
• De keuze voor liturgische kleden in de kleuren van het kerkelijk jaar moet steeds duidelijk
worden toegelicht, zodat de betekenis als op den duur meerwaarde wordt beseft.
• De Paaskaars is symbool voor het licht van Christus, aan Wie wij ook ontstoken kunnen
worden. Ook dit teken zal beter en frequent moeten worden toegelicht.

Voorstel 5: Vorm en locatie herdenken dopelingen
Uitgangspunt
In de Doop verbindt Christus ons met zijn beloften van vergeving en roept ons op tot nieuwe
gehoorzaamheid. Het is het oudste symbool van afwassing der zonden.

We willen niet alleen de doopouders iets tastbaars meegeven als herinnering aan dit heilig
sacrament, maar ook als gemeente de herinnering aan deze gebeurtenis concretiseren door een
symbool (voorwerp) aan te brengen in de kerkzaal.
Voorstel:
- De Klankbordgroep (Kbg) bedenkt een symbolisch voorwerp
- De Kbg doet een voorstel voor een geschikte plaats in de kerkzaal om dit op te hangen(?)
- De Kbg bericht hierover aan de kerkenraad die deze voorstellen bespreekt om ze vervolgens
de gemeente aan te bieden.
- Daarna neemt de kerkenraad een besluit.
Opmerkingen gemeenteavond 2 november jl.
• Geen
• De gemeente kan zelf ook suggesties indienen

Voorstel 6: Vorm en locatie herdenken overleden gemeenteleden
Uitgangspunt
Het is respectvol wanneer er tijdens de ochtenddienst wordt stilgestaan bij het overlijden van een
gemeentelid. Vaak heeft de overledene lang bij ons gekerkt, soms taken vervuld en zijn ook nog hun
kinderen en familie bij ons bekend.
Vooral mogen wij in onze overleden gemeenteleden ook kinderen van God zien, die dierbaar zijn in
Zijn oog. Daarom willen wij hen gedenken, zowel tijdens de eredienst als ook daarna met een
symbool, een voorwerp met hun naam. Dit blijft een jaar aanwezig in de kerkzaal.
Voorstel
- De Klankbordgroep (Kbg) bedenkt een symbolisch voorwerp
- De Kbg doet een voorstel voor een geschikte plaats in de kerkzaal om dit op te hangen(?)
- De Kbg bericht hierover aan de kerkenraad die deze voorstellen bespreekt om ze vervolgens
de gemeente aan te bieden.
- Daarna neemt de kerkenraad een besluit.
Opmerkingen gemeenteavond 2 november jl.
• Geen
• De gemeente kan zelf ook suggesties indienen

Besluiten voor de liturgie van de Westerkerk (per december 2016)
Begin- en eindpunt
• Omdat besloten is (najaar 2015) bij samengaan van beide wijken ‘blanco’ te beginnen (‘de
teller op nul’), zijn de verschillende liturgische praktijken door de werkgroep Liturgie*
doorgelicht en uitgebreid besproken. Hieruit zijn onderstaande voorstellen geboren.
• Alle besluiten zullen na ca. een (half) jaar worden geëvalueerd, tenzij anders is afgesproken.
Onderstaande voorstellen zijn aangeboden op de Gemeenteavond 1 december 2016 en kregen
grote instemming, evenals van de Klankbordgroep. Suggesties zijn erbij vermeld.
De beide kerkenraden hebben aldus besloten op hun vergadering van 12 december 2016:

Voorstel 1: Aanvangstijd morgendienst
Onze beide wijken kennen verschillende aanvangstijden voor de morgendienst: 9:30 uur en 10:00
uur. Het voorstel van de kerkenraad is:
-

10:00 uur gedurende de wintermaanden
9:30 uur gedurende de zomermaanden

Er wordt gewisseld met de omzetten van zomertijd naar wintertijd en andersom.
Deze tijden worden maximaal 2 jaar gevolgd. Wellicht kunnen we daarna – of zoveel eerder – tot
een vaste aanvangstijd besluiten.
Suggesties
- Kies voor 10:30 uur; daarna koffiedrinken en lunch. Dan kun je elkaar en anderen
ontmoeten. Dat geeft een gevoel van gemeenschap.

Voorstel 2 : Doopsbediening
Uitgangspunt
Door de doop worden wij ingelijfd in het verbond met God.
De visie op Gods beloften en onze nieuwe gehoorzaamheid is voor beide wijkgemeenten dezelfde.
Voorstellen:
- Er wordt tussen de kerkenraden een vaste procedure afgesproken m.b.t. aanmelding van
dopelingen. Hierbij geldt ook dat de beide ouders niet noodzakelijkerwijs geloofsbelijdenis
moeten hebben afgelegd (Bron: Federatieovereenkomst 2016)
- Er wordt nagedacht over een folder waarin de kernpunten van de doop zijn beschreven.
Deze kan als uitgangspunt voor het doopgesprek dienen.
- Tevens willen we doopcatechese aanbieden, als een vorm van nazorg. Ook hier kan deze
folder een passende betekenis krijgen.
- Er wordt nagedacht over een tastbare herinnering aan de doop (kaars, boekje o.d.)
- Voorlopig wordt een doopkaars uitgereikt.

Suggesties
- Kies niet voor een boekje: die krijgen doopouders al meer dan voldoende van grootouders,
familie en vrienden
- Blijf ook als herinnering de bolletjes (Noorderkerk) en de boekrol (Westerkerk) gebruiken.
Een steen of kruisje met de naam van het kind erop is ook stijlvol.
- Dopen in de Paasnacht is ook indrukwekkend en werd reeds in de eerste christengemeenten
gedaan.

Voorstel 3 : Heilig avondmaal
Uitgangspunt
Door de viering van het Heilig avondmaal mogen wij ons verzoend weten met God. Maar het noopt
ons tevens tot verzoening met elkaar en vraagt nieuwe gehoorzaamheid.
De visie op verzoening door het bloed van onze Heer Jezus Christus en onze nieuwe gehoorzaamheid
is voor beide wijkgemeenten dezelfde.
De wijze van vieren verschilt: brood en wijn worden in de banken uitgereikt of de gemeente gaat
voor in de kerk aan tafel om te vieren.
Voorstel
- Beide bestaande wijzen van vieren blijven voorlopig gehandhaafd
- Deze worden afgewisseld in de morgen en in de middag
- Periode: ruim een jaar
- Daarna evalueren we en spreken we een definitieve vorm af.
Suggesties
- Kies voor een geheel nieuwe vorm.
- Organiseer een bezinningsavond over het Heilig Avondmaal: inhoudelijk zowel als liturgisch.
Dit heeft de kerkenraad inmiddels besloten.

Voorstel 4: Liederen vòòr de dienst
Uitgangspunt
De christelijke gemeente is een zingende gemeente.
In beide wijkgemeenten is het de gewoonte om 5 min. vòòr aanvang van de dienst een of twee
liederen te zingen. Hierbij wordt gekozen uit de Opwekkingsbundels of uit het Liedboek.
De keuze wordt soms bepaald vanwege het kerkelijk jaar of het karakter van de dienst.
De begeleiding gebeurt met piano of orgel.
Voorstel
- Het zingen vòòr de dienst handhaven
- Bij keuze van liederen doelgericht te kiezen: passend bij het kerkelijk jaar en/of bij het
karakter van de dienst.

-

Te kiezen uit de diverse bundels*, maar tevens
kiezen uit het Liedboek m.n. voor onbekende, maar mooie en passende liederen, zodat de
keuzemogelijkheid binnen de liturgie wordt vergroot.
Afspreken wie zorg draagt voor deze liederenkeuzen

Suggesties
- Kies uit de bundels: Opwekking, Hemelhoog, Evangelische liedbundel.
- Informeer ook bij scholen naar graag gezongen liederen (Kon. Emma-, dr. Bouwman- en
Marnixschool).
Beamerprojectie vergroot de mogelijkheden.

