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Inleiding
De Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze heeft in haar beleid de drieslag ‘omgang met God,
gemeenschap en inzet voor mensen en wereld’ centraal staan. Deze drie kernwaarden zijn idealiter
in elke kerkdienst terug te vinden. De kerkgroep die zich bezig zal houden met de liturgie en de
kerkdiensten wil zich inzetten om al deze facetten een plaats te geven. 1
Er is gekozen voor de naam ‘Diensten en Vieringen’ om daarmee zowel het dienende als het vierende
aspect naar voren te laten komen.
In onze gemeente blijkt het sociale aspect van de kerkdienst van groot belang. De ontmoeting,
ruimte en aandacht voor iedereen, het vormgeven van diensten en vieringen en samen een omgang
met God zoeken. Uit de drieslag van kernwaarden in het beleid van de Protestantse Gemeente
Oosterbeek-Wolfheze blijken dus de aspecten omgang met God en gemeenschap centraal te staan in
de kerkdiensten.

Doelstelling en taken

De kerkgroep stelt zich als doel om verschillende vormen van vieren te ontwikkelen die eigentijds
zijn, op de toekomst gericht en dienend aan de diversiteit van Protestantse Gemeente OosterbeekWolfheze. Eigentijds en op de toekomst gericht betekent hier niet dat klassieke vormen van diensten
of vieren zullen verminderen, eerder wordt bedoeld dat er ruimte is voor vernieuwing en gericht op
de breedte van de gemeente, zodat alle leeftijden zich nu en in de toekomst thuis kunnen voelen.
Ook wil zij het eenrichtingsverkeer doorbreken, dat het niet gaat om vieringen en diensten waarin
enkel de voorganger voorbereidt en handelt, maar dat het een samenspel is van voorganger en
gemeente.
De kerkgroep wil dit bereiken door zich zowel als klankbord, alsook als denktank op te stellen. Als
klankbord hoort zij de behoeften van verschillende gemeenteleden en kan zij verschillende vormen
van vieren samenkomen inzetten en evalueren. Op aanvraag kan zij bijvoorbeeld nieuwe liedbundels
bekijken en onderzoeken of het passend is, of zich toeleggen op bijvoorbeeld meer muziek, stilte of
symbolen tijdens diensten en vieringen. Als klankbord is zij gevoelig voor de spanning tussen
behoefte aan variatie en de behoefte aan herkenning.
Als denktank denkt zij na over vieringen en diensten die de gemeente dichter bij haar geloofservaring
brengt. Zo houdt zij zich bezig met het onderzoeken van verschillende vormen van liturgie (liedkeuze,
gebeden, rituele momenten) en ontwikkelt zij ook verschillende formats voor verschillende vieringen
en diensten (denk aan vieringen waarin muziek, meditatie of een bepaalde doelgroep centraal staat).
Ook onderhoudt zij contact met jong en oud, om verschillende vieringen en diensten te kunnen
organiseren naar de specifieke behoeften, en contact met de diaconie, in verband met het Heilig
avondmaal.
Wanneer het gaat om het praktisch organiseren van een thema kerkdienst, legt zij zich toe om
meerdere gemeenteleden uit diverse geledingen van de gemeente hierbij te betrekken.
Er dient jaarlijks een kort verslag gemaakt te worden met aanbevelingen.
Tevens wordt er een jaarplan gemaakt met de geplande thema diensten, de invulling hiervan en
jaardoelen.

1Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met een focusgroep uit de gemeente. Deze kerngroep
bestond uit betrokken gemeenteleden, musici, diakenen en predikanten. De aanbevelingen in dit beleidsstuk
zijn gebaseerd op de resultaten van deze avonden.
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Bijeenkomsten
Om tot een goed functionerende kerkgroep ‘Diensten en Vieringen’ te komen is het nodig om
minstens 4 maal per jaar samen te komen om zo een basisgroep te vormen waar verschillende
liturgieën ontwikkeld en geëvalueerd kunnen worden.
Bij elke bijeenkomst zal gereflecteerd worden op de afgelopen vieringen en diensten en vooruit
gekeken worden naar de komende diensten. De kerkgroep zal zich voornamelijk bezig houden met
de organisatie en opzet van themadiensten, dat wil zeggen dat ze in samenwerking met de
predikanten nadenken over hoe de diensten ingevuld kunnen worden en waar de predikanten
ondersteuning nodig hebben. Verder kunnen er tijdens een bijeenkomst:
- ideeën geïnventariseerd worden
- afspraken worden gemaakt over wie de verantwoordelijkheid nemen voor de aankomende thema
dienst
- afspraken worden gemaakt over welke contacten aangeboord worden voor samenwerking en
organisatie van de thema dienst
Naast de vergaderingen bezoekt de kerkgroep ook vieringen en diensten bij andere gemeenten.
Dit ‘gluren bij de buren’ heeft tot doel diverse ervaringen op te doen ter inspiratie voor het
organiseren van verschillende diensten.
Bij het organiseren van themadiensten is het wezenlijk dat de Vredebergkerk en de Oude kerk binnen
de afgesproken beleidskaders optimaal gebruikt worden, afhankelijk van het karakter van de dienst.

Bemensing

Omdat de kerkgroep “Diensten en Vieringen”’ als kerngroep fungeert die samenwerkt met andere
organen en zich toelegt op het betrekken van verschillende mensen bij de organisatie van vieringen
en diensten, hoeft deze groep niet te groot te zijn. Toch is het raadzaam om een kern-groep te
hebben die groot genoeg is, omdat niet elk lid van de kerkgroep altijd aanwezig zal (kunnen) zijn. Dit
is bijvoorbeeld het geval voor de predikanten. Gedacht wordt aan een bezetting van ongeveer twaalf
man, het liefst met diverse kerkelijke achtergronden en een gebalanceerde man/vrouw verdeling.
Het is raadzaam om in ieder geval een musicus (organist) en de jeugdouderling erbij te betrekken.
Ook de predikanten zijn idealiter lid van de kerkgroep, maar hoeven niet elke keer (beiden) aanwezig
te zijn. Het staat ze uiteraard vrij om wel aanwezig te zijn, maar het is niet noodzakelijk.
In de huidige situatie is er nog sprake van een aparte muziek commissie, deze is vertegenwoordigd
door de organist. De verantwoordelijkheid voor de muzikale invulling van thema diensten ligt bij deze
commissie. Dit natuurlijk in nauw overleg met de predikanten en direct betrokkenen.
Om de link met de diaconie te borgen is deze vertegenwoordigd door minstens 1 diaken of diaconaal
medewerker.

Vraagstukken

Om een voorstel te kunnen schrijven voor de Kerkenraad, heeft de kerkgroep ‘Vieringen en Diensten’
kaders nodig vanuit de Kerkenraad, bijvoorbeeld met betrekking tot financiën.
Momenteel is er een aparte commissie voor de muziek, met een eigen budget, naast het budget dat
gereserveerd is voor de kerkdiensten.
In goed onderling overleg lijkt het raadzaam om het komende jaar de behoefte aan en invulling van
muzikale ondersteuning in de kerkdiensten te evalueren en een samenhangend plan te maken voor
zowel organisatie als budgetbeheer.
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