Werkplan Commissie Eredienst 2016-2020
De commissie eredienst is een door de kerkenraad ingestelde commissie. De commissie kent geen
officiële taakomschrijving, maar houdt zich m.n. bezig met de bezinning inzake de inhoud en
vormgeving van de eredienst en de toerusting van de gemeente op dat terrein. Zij adviseert in
voorkomende gevallen aan de kerkenraad.
De commissieleden zijn op dit moment: Gert Boersma (cantor-organist), Corrie van Duinen
(predikant), Stef van Gend, Niek de Graaf of Pauline Kuipers (kinderkerk), Sylvia Huijboom (koster),
Monique de Kruijf, Aart Stevens (voorzitter) en Renny Steinvoort (secretaris). Roelfien Folkersma
(plaatsvervangend organist) ontvangt de vergaderstukken.

1. Wat hebben we gerealiseerd in 2011-2016
Bij de evaluatie van het werkplan 2011-2016 heeft de commissie zich gerealiseerd dat zij bij
het opstellen daarvan misschien toch wat te ambitieus is geweest. Gelijktijdig moet worden
bedacht dat de wijkgemeente ook geconfronteerd is met onverwachte en deels ingrijpende
zaken als de sluiting van de Vredeskapel. Dit heeft ook geleid tot niet geplande activiteiten
van (een deel van) de commissie.
De commissie blikt iedere vergadering terug op de diensten in de voorafgaande periode en
kijkt vooruit naar de komende diensten.
De commissie is verheugd dat de kinderkerk weer vertegenwoordigd is in de commissie. De
contacten met de cantor-organist zijn verbeterd: er is een muziekcommissie ingesteld en de
cantor-organist is 1 à 2 keer per jaar aanwezig in de vergadering.
Meer concreet is o.m. het volgende gerealiseerd door de commissie of door ad hoc
commissies waaraan leden vanuit de commissie hebben deelgenomen:
 Organisatie gemeenteavond 28 maart 2012 ‘Hoe vieren wij Pasen’ met Sytze de Vries;
 Samen verder liturgie (april 2013);
 Aanwezigheid van commissieleden bij de presentatie van het Nieuwe Liedboek op 25 mei
2013 in Monnickendam;
 Avondgebeden in de Stille Week (2013 t/m 2016);
 Vanaf medio 2013: Bezinning op herinrichting Duinzichtkerk (o.a. gesprekken met Eward
Postma en met twee architecten, bezoeken aan andere kerken) uitmondend in een
notitie d.d. 3 december 2014 aan de kerkenraad. Daarna deelname aan de door de
kerkenraad ingestelde werkgroep herinrichting Duinzichtkerk (Stef van Gend, Sylvia
Huijboom, Monique de Kruijf, Corrie van Duinen en vanaf oktober 2015 Aart Stevens);
 Organisatie Gemeenteavond over liturgie op 19 maart 2014;
 Uitbrengen advies d.d. 3 april 2014 aan de kerkrentmeesters van Duinzichtkerk en
Vredeskapel over de attributen uit de Vredeskapel;
 Deelname in de brainstormgroep over de instelling van gezinsdiensten (vanaf januari
2015);
 Instellen muziekcommissie (verder ontwikkelen plaats van de muziek in de eredienst)
begin 2016 (Corrie van Duinen, Gert Boersma, Anja Spaans);
 Toerustingsavonden voor nieuwe ambtsdragers over de gebeden in de eredienst.

2. Wat gaan we doen?
a. De commissie gaat zich per kerkelijk seizoen (september-juni) op in ieder geval één
onderwerp meer diepgaand oriënteren en bezinnen en dit aan de orde stellen op
een gemeenteavond. Gedacht wordt aan de volgende onderwerpen: Psalmen met
Sytze de Vries, Heilig Avondmaal, Doop, structuur en opzet van de eredienst.
b. Bezinning op en ontwikkelen van kindercatechese rond de deelname van kinderen
aan de viering van de Maaltijd van de Heer.
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c. Muziek in de dienst: verdere introductie van het Liedboek, functie cantorij in de
dienst, verder ontwikkelen van de muziekcommissie.
d. Herinrichting Duinzichtkerk, waaronder de inrichting van een Gedachtenisplek, naar
aanleiding van eventuele adviezen van de werkgroep herinrichting aan de
kerkenraad.
e. 1 à 2 keer per jaar een toerustingsochtend (op zaterdag) voor ambtsdragers in het
kader van de eredienst.
f. Werving nieuwe leden commissie eredienst door o.m. een oproep in Onderweg.
g. Aandacht besteden aan de in het hoofdstuk eredienst van het beleidsplan 2011-2016
genoemde onderwerpen voor zover die niet bij andere activiteiten al aan de orde zijn
gekomen.
h. Reguliere vergaderingen met o.m. terugblik op diensten die zijn geweest en waar
nodig voorbereiding op komende diensten, reflectie op de vergaderfrequentie en
samenstelling van de commissie en bespreking van overige lopende zaken.

3. Wanneer gaan we het doen?
De commissie zal ieder jaar in de laatste vergadering voor de zomer de uitvoering van het
werkplan evalueren en besluiten welk onderwerp in het volgende seizoen specifieke
aandacht krijgt.
Voor zover het data betreft voor de gehele of een specifiek deel van de gemeente zal er tijdig
een aankondiging in Onderweg en op de website komen, dan wel zal de specifieke doelgroep
worden aangeschreven.

4. Hoe doen we het?
Voorbereiding vindt plaats in de vergaderingen van de commissie en de muziekcommissie.

5. Wie doen het?
De commissieleden en voor de gemeenteavonden wordt per onderwerp bekeken of het
wenselijk en nuttig is een beroep op een spreker/deskundige van binnen of buiten de
gemeente te doen. Ten aanzien van de kindercatechese zal overlegd worden met de leiding
van de kinderkerk en de ouderling voor 40-.

6. Wat doen we als het niet lukt?
De commissie is hoopvol dat een groot deel van het werkplan gerealiseerd kan worden. Zij
hoopt en verwacht dat de genoemde onderwerpen de belangstelling van de gemeenteleden
hebben.
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