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1.	  Aanleiding	  en	  achtergrond	  
1.1	  Aanleiding	  
	  
Kort	  na	  het	  aantreden	  van	  de	  nieuwe	  predikant	  in	  januari	  2007	  kwamen	  een	  
aantal	  zaken	  aan	  het	  licht	  die	  de	  aanleiding	  vormden	  voor	  de	  wijkkerkenraad	  
van	  de	  Oosterkerk	  om	  de	  Taakgroep	  Vieren	  opdracht	  te	  geven	  het	  huidige	  
beleid	  ten	  aanzien	  van	  de	  Zondagse	  Vieringen	  te	  evalueren.	  Er	  was	  behoefte	  
aan	  een	  op	  de	  toekomst	  gericht	  beleid	  voor	  de	  erediensten	  in	  de	  Oosterkerk	  
waarin	  recht	  gedaan	  werd	  aan	  de	  missie	  en	  visie	  van	  de	  Oosterkerk.	  	  

1.2	  Enquête	  over	  de	  eredienst	  in	  het	  voorjaar	  van	  2007	  
	  
In	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2007	  hebben	  we	  in	  een	  enquête	  de	  gemeente	  
gevraagd	  naar	  haar	  mening	  over	  de	  toen	  geldende	  missie	  voor	  de	  eredienst.	  	  
De	  uitkomsten	  van	  deze	  enquête	  	  hebben	  wij	  verwerkt	  	  tot	  een	  ontwerp	  
beleidsplan,	  dat	  de	  basis	  vormde	  voor	  interviews	  met	  verschillende	  groepen	  
in	  en	  ook	  buiten	  de	  Oosterkerk.	  
 
Enkele	  belangrijke	  uitkomsten	  vatten	  we	  hier	  vast	  samen:	  
• Overeenstemming	  was	  er	  over	  de	  waardering	  voor	  grote	  variëteit	  in	  en	  

van	  de	  diensten.	  Verschillende	  vormen	  zijn	  prima,	  als	  het	  maar	  dienstbaar	  
is	  aan	  het	  thema	  van	  de	  dienst	  en	  aan	  het	  doel	  van	  de	  eredienst.	  Algemeen	  
vindt	  men	  het	  belangrijk	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  de	  bijdragen	  voldoende	  is.	  	  

• De	  vleugel	  moet	  vaker	  gebruikt	  worden.	  De	  aankleding	  wordt	  positief	  
gewaardeerd.	  	  

• Verandering	  mag,	  als	  je	  maar	  evalueert	  wat	  je	  verandert.	  	  
• De	  aandacht	  voor	  de	  gemeenschapsbeleving	  en	  de	  gastvrijheid	  naar	  

nieuwe	  mensen	  toe	  wordt	  algemeen	  heel	  belangrijk	  geacht.	  
• Een	  belangrijke	  conclusie	  is	  echter	  ook	  dat	  men	  het	  niet	  haalbaar	  acht	  om	  

als	  gehele	  gemeente	  samen	  echte	  kinder-‐	  en	  jongerendiensten	  te	  houden.	  
Dat	  gaat	  voor	  veel	  ouderen	  te	  ver	  of	  voor	  jongeren	  niet	  ver	  genoeg.	  

• Ook	  blijkt	  dat	  bepaalde	  invulling	  van	  de	  erediensten	  die	  door	  sommigen	  
wel	  gewenst	  wordt,	  of	  die	  met	  het	  oog	  op	  bepaalde	  doelstellingen	  nodig	  
is,	  door	  een	  deel	  van	  de	  gemeente	  niet	  gewaardeerd	  wordt	  als	  invulling	  
voor	  de	  gezamenlijke	  diensten.	  Denk	  aan	  evangelisatiediensten,	  praise-‐
diensten	  en	  misschien	  ook	  klassiek	  gereformeerde	  diensten.	  

 
Aan	  de	  hand	  van	  de	  uitkomsten	  van	  deze	  interviews	  hebben	  wij	  een	  definitief	  
beleidsplan	  opgesteld	  dat	  in	  juni	  2008	  werd	  aangenomen	  door	  de	  kerkenraad.	  	  
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In	  de	  jaren	  daarna	  kwam	  er	  een	  nieuwe	  beleid	  voor	  de	  Oosterkerk	  tot	  stand	  
onder	  de	  naam	  Oosterkerk	  Kompas.	  Begin	  2015	  besloot	  het	  moderamen	  dat	  
het	  tijd	  was	  om	  het	  beleid	  vieren	  nog	  eens	  kritisch	  te	  bekijken,	  hoewel	  de	  
indruk	  bestond	  dat	  het	  in	  hoofdlijnen	  overeind	  kon	  blijven.	  De	  kerkenraad	  
vroeg	  een	  selecte	  groep	  gemeenteleden	  om	  feedback	  op	  het	  plan	  en	  besprak	  
de	  reacties	  en	  het	  bestaande	  plan	  in	  de	  kerkenraad.	  Naar	  aanleiding	  van	  deze	  
evaluatie	  werd	  het	  beleidsplan	  in	  concept	  vernieuwd	  en	  aan	  de	  kerkenraad	  
voorgelegd.	  
	  

1.3	  Wat	  is	  er	  bereikt	  (2008-‐2014)?	  
	  
Hoewel	  niet	  iedereen	  het	  opgemerkt	  zal	  hebben	  is	  veel	  van	  wat	  er	  gebeurd	  en	  
veranderd	  is	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  terug	  te	  voeren	  op	  dit	  beleidsplan.	  Het	  leek	  
ons	  goed	  hiervan	  een	  samenvattend	  overzicht	  op	  te	  nemen.	  
Een	  sleutelwoord	  in	  het	  plan	  is:	  variatie.	  Toen	  een	  theologiestudent	  onze	  
diensten	  bezocht	  in	  verband	  met	  zijn	  afstudeeropdracht,	  merkte	  hij	  op	  dat	  in	  
de	  Oosterkerk	  geen	  dienst	  hetzelfde	  is.	  Elke	  zondag	  is	  weer	  anders.	  De	  
opbouw	  varieert,	  liederen	  komen	  uit	  heel	  verschillende	  bronnen,	  de	  muzikale	  
begeleiding	  varieert	  van	  begeleiding,	  met	  orgel,	  band,	  vleugel,	  solo-‐
instrumenten,	  solo-‐zang,	  cantorij	  etc.	  We	  maken	  soms	  gebruik	  van	  
interactieve	  werkvormen,	  multimedia,	  een	  enkele	  keer	  drama.	  Soms	  heeft	  een	  
dienst	  trekken	  van	  een	  evangelische	  praise-‐dienst,	  soms	  is	  het	  meer	  een	  
traditionele	  kerkdienst.	  Ook	  in	  de	  aankleding	  van	  de	  zaal	  en	  het	  podium	  is	  de	  
variatie	  en	  de	  creativiteit	  herkenbaar.	  Naast	  de	  gewone	  diensten	  was	  er	  
ruimte	  voor	  speciale	  evenementen,	  zoals	  de	  U2-‐avond,	  de	  Kids-‐praise,	  de	  
promiselanddiensten	  voor	  kinderen,	  de	  musical	  Saul	  en	  de	  Top-‐2000	  dienst.	  
Deze	  variatie	  sluit	  aan	  bij	  het	  beleid	  dat	  is	  vastgesteld.	  
	  
Technisch	  is	  er	  veel	  verbeterd.	  Er	  is	  een	  nieuwe	  hoogwaardige	  
geluidsinstallatie	  gekomen,	  die	  zowel	  voor	  spraak	  als	  versterkte	  muziek	  
geschikt	  is.	  Wij	  zijn	  nu	  in	  staat	  verschillende	  soorten	  live-‐muziek,	  
presentaties,	  sprekers,	  drama,	  en	  multimedia-‐presentaties	  en	  muziek	  vanaf	  
computer	  etc	  goed	  te	  versterken.	  Sinds	  kort	  is	  het	  zelfs	  mogelijk	  voor	  doven	  
en	  slechthorenden	  om	  de	  dienst	  in	  transcriptie	  op	  een	  tablet	  te	  volgen.	  
	  
Wij	  zijn	  begonnen	  met	  een	  aanbod	  van	  persoonlijke	  voorbede	  na	  de	  
kerkdienst.	  Er	  is	  een	  team	  van	  gemeenteleden	  toegerust	  om	  persoonlijk	  voor	  
iemand	  te	  bidden,	  wanneer	  men	  dat	  op	  prijs	  stelt.	  Elke	  dienst	  zijn	  hiervoor	  
twee	  personen	  beschikbaar.	  
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Om	  de	  ruimte	  in	  de	  kerk	  beter	  te	  benutten	  hebben	  we	  het	  mogelijk	  gemaakt	  
om	  op	  twee	  locaties	  in	  de	  zaal	  koffie	  te	  drinken.	  Kunstwerken	  van	  
gemeenteleden	  krijgen	  regelmatig	  een	  plaats	  in	  de	  kerkzaal	  en	  de	  kerkdienst.	  
Een	  gemeentelid	  heeft	  een	  nieuwe	  mobiele	  kansel	  gemaakt	  en	  een	  
gemeentelid	  heeft	  een	  rollator	  aangeschaft	  voor	  gemeenteleden	  die	  slecht	  ter	  
been	  zijn.	  
	  
In	  de	  kerkdiensten	  is	  de	  aandacht	  voor	  de	  kinderen	  verbeterd.	  De	  gesprekjes	  
met	  de	  kinderen	  sluiten	  beter	  aan.	  Kinderen	  hebben	  het	  voorstel	  gedaan	  om	  
bij	  iedere	  doop	  een	  verhaal	  voor	  kinderen	  te	  vertellen.	  Dat	  gebeurt	  nu	  en	  de	  
doopouders	  krijgen	  het	  verhaal	  als	  doopgeschenk	  mee.	  Voor	  de	  kinderen	  
wordt	  vaker	  een	  Promiseland	  dienst	  met	  de	  Oosterkerk	  Band	  georganiseerd.	  
Er	  is	  een	  levensboom	  gekomen	  waarin	  foto’s	  van	  gezinnen	  met	  pas	  geboren	  
kinderen	  komen	  te	  hangen.	  Rond	  de	  boom	  is	  er	  plaats	  voor	  herdenkings-‐
stenen,	  die	  geplaatst	  worden	  wanneer	  een	  gemeentelid	  is	  overleden.	  
Steeds	  meer	  gemeenteleden	  zijn	  gaan	  meedoen	  in	  de	  voorbereiding	  of	  de	  
uitvoering	  van	  de	  kerkdiensten.	  De	  Oosterkerk	  Band	  is	  gegroeid	  in	  aantal	  
leden	  en	  in	  kwaliteit.	  Er	  zijn	  verschillende	  bandleiders,	  veel	  verschillende	  
instrumenten	  en	  veel	  zangers	  en	  zangeressen.	  De	  Band	  verleent	  steeds	  vaker	  
medewerking	  en	  wordt	  steeds	  hoger	  gewaardeerd	  door	  de	  gemeente.	  De	  
Oostercantorij	  onder	  leiding	  van	  Willem	  Boog	  verleent	  ook	  structureel	  
medewerking	  en	  er	  is	  zelfs	  geregeld	  samenwerking	  tussen	  Oosterkerk	  Band	  
en	  Oostercantorij.	  	  
Er	  is	  een	  groep	  gemeenteleden	  die	  de	  schriftlezingen	  verzorgt.	  Er	  zijn	  teams	  
van	  gemeenteleden	  die	  de	  beamer	  bedienen,	  die	  het	  geluid	  regelen,	  die	  de	  
camera	  bedienen,	  die	  de	  aankleding	  van	  het	  podium	  verzorgen.	  Er	  zijn	  
coördinatoren	  die	  gastsprekers	  begeleiden	  in	  de	  Oosterkerk.	  Er	  zijn	  mensen	  
die	  de	  liturgie	  klaar	  maken	  en	  afdrukken	  en	  op	  de	  website	  plaatsen.	  	  De	  
diensten	  rond	  de	  grote	  feesten	  worden	  door	  groepen	  gemeenteleden	  
voorbereid	  en	  gepubliceerd.	  Er	  zijn	  dan	  feestelijke	  liturgieën	  voor	  de	  
kerkbezoekers.	  	  De	  kerkdienst	  in	  de	  Oosterkerk	  is	  een	  kerkdienst	  voor	  en	  
door	  de	  gemeente	  geworden.	  
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2.	  Beleidsuitgangspunten	  
	  
Bij	  de	  herformulering	  van	  een	  beleid	  voor	  de	  erediensten	  willen	  we	  aansluiten	  
bij	  het	  beleid	  van	  de	  Oosterkerk	  zoals	  geformuleerd	  in	  het	  Oosterkerk	  
Kompas.	  	  
 

2.1	  Het	  Oosterkerk	  Kompas	  
	  

Wij	  vinden	  aanknopingspunten	  bij	  de	  volgende	  strategieën:	  
• Inzet	  van	  talenten	  van	  gemeenteleden	  met	  passie	  en	  plezier	  
• Inbreng	  vanuit	  de	  geloofsdiversiteit	  die	  de	  gemeente	  kenmerkt	  
• Aandacht	  voor	  gastvrijheid	  en	  gemeenschapsopbouw	  
• Geloofsverdieping	  op	  basis	  van	  Gods	  Woord	  
• Jeugd	  als	  bron	  van	  vernieuwing	  
• Inbreng	  van	  alle	  generaties	  
• Aandacht	  voor	  de	  behoeften	  in	  de	  samenleving	  
• Optimaal	  gebruik	  van	  moderne	  technologie	  en	  media	  
 
2.2	  Doelstellingen	  voor	  de	  eredienst	  
 
1. Om	  recht	  te	  doen	  aan	  de	  wens	  van	  de	  gemeente	  om	  samen	  te	  vieren	  

blijven	  wij	  streven	  naar	  een	  uitbreiding	  van	  de	  actief	  participerende	  
leden.	  Dit	  geldt	  zowel	  voor	  de	  voorbereiding,	  uitvoering	  en	  evaluatie	  van	  
de	  dienst	  (Samen)	  

2. Wij	  streven	  ernaar	  dat	  bezoekers	  van	  de	  diensten	  deze	  beoordelen	  als	  
toegankelijk,	  inspirerend,	  	  relevant	  voor	  hun	  dagelijks	  leven,	  en	  aangeven	  
dat	  zij	  zich	  door	  God	  aangesproken	  voelen,	  en	  dat	  God	  erdoor	  geëerd	  
wordt.	  

3. We	  stellen	  ons	  ten	  doel	  dat	  de	  bezoekers	  van	  de	  kerkdiensten	  aangeven,	  
dat	  de	  diensten	  hen	  geholpen	  hebben	  om	  zich	  in	  hun	  leven	  op	  God	  te	  
richten,	  zich	  te	  laten	  betrekken	  bij	  de	  gemeente	  van	  de	  Heer	  en	  daarin	  
hun	  eigen	  rol	  te	  aanvaarden.	  
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3.	  Erediensten	  
 

Visioen	  
Als	  Oosterkerk	  verlangen	  wij	  ernaar	  samen	  te	  groeien	  in	  geloof	  in	  Jezus	  Christus	  
en	  in	  bereidheid	  om	  Hem	  te	  volgen.	  Wij	  willen	  groeien	  in	  betrokkenheid	  op	  
elkaar	  en	  wij	  willen	  anderen	  daar	  zoveel	  mogelijk	  bij	  betrekken.	  Daarom	  willen	  
wij	  gastvrij	  zijn	  en	  inspirerend	  voor	  hen	  die	  zich	  [nog]	  niet	  zo	  betrokken	  weten	  
bij	  kerk	  en	  geloof.	  Onze	  kerkdiensten	  zijn	  belangrijke	  momenten	  in	  ons	  
gemeentezijn	  om	  die	  groei	  te	  zoeken	  en	  om	  anderen	  daarbij	  te	  betrekken.	  
Ons	  staan	  daarom	  kerkdiensten	  voor	  ogen	  waar	  leden	  van	  de	  gemeente	  samen	  
hun	  gaven	  en	  talenten	  inzetten.	  Zij	  doen	  dit	  om	  God	  te	  eren,	  elkaars	  geloof	  op	  te	  
bouwen	  en	  anderen	  te	  dienen.	  Zij	  maken	  muziek,	  gedichten,	  kunst	  in	  vele	  
vormen.	  Zij	  delen	  levens	  en	  geloofsverhalen.	  Samen	  blijven	  zij	  het	  goede	  nieuws	  
van	  Jezus	  hervertellen	  en	  vertalen	  voor	  mensen	  van	  deze	  tijd.	  Zij	  gebruiken	  de	  
taal	  van	  deze	  tijd	  en	  de	  communicatiemiddelen	  van	  deze	  tijd.	  Zij	  hebben	  immers	  
God	  leren	  kennen	  als	  een	  God	  die	  mensen	  zoekt	  op	  de	  plek	  waar	  zij	  zijn	  en	  
aanspreekt	  in	  hun	  eigen	  taal	  Wij	  zien	  kerkdiensten	  voor	  ons	  waar	  ieder	  de	  
dienst	  bezoekt	  zich	  onvoorwaardelijk	  geaccepteerd	  en	  welkom	  voelt.	  Je	  ervaart	  
er	  liefdevolle	  aandacht.	  
Wij	  zien	  kerkdiensten	  voor	  ons	  waar	  ieder	  zich	  vrij	  voelt	  om	  eigen	  keuzes	  te	  
maken	  en	  zichzelf	  te	  zijn.	  Tegelijk	  word	  je	  van	  harte	  uitgenodigd	  om	  deel	  te	  
nemen	  aan	  onze	  geloofsgemeenschap.	  
Wij	  zien	  kerkdiensten	  voor	  ons	  die	  voor	  jong	  en	  oud,	  man	  en	  vrouw,	  gelovig	  of	  
[nog]	  niet	  [zo]	  gelovig	  verstaanbaar	  zijn.	  Ieder	  die	  de	  dienst	  bezoekt	  voelt	  zich	  in	  
de	  kern	  van	  zijn	  bestaan	  aangesproken	  en	  krijgt	  zicht	  op	  het	  leven	  dat	  God	  ons	  
geven	  wil.	  Wij	  zien	  diensten	  voor	  ons	  waar	  het	  verlangen	  naar	  dit	  leven	  gewekt	  
wordt	  en	  waar	  vertrouwen	  groeit	  in	  de	  weg	  die	  Jezus	  wijst.	  Wij	  zien	  
kerkdiensten	  voor	  ons	  die	  inspireren	  tot	  dankbare	  liefde	  voor	  God	  en	  liefdevolle	  
aandacht	  voor	  elkaar	  en	  de	  wereld	  om	  ons	  heen.	  
Wij	  dromen	  van	  kerkdiensten	  die	  bekend	  raken	  als	  vindplaats	  voor	  een	  
ontmoeting	  met	  God	  
 

Missie	  voor	  de	  taakgroep	  Vieren	  
Breed	  toegankelijke	  kerkdiensten	  houden	  die	  inspireren	  tot	  groei	  in	  
betrokkenheid	  bij	  God,	  elkaar	  en	  anderen.	  
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3.1	  De	  eredienst:	  centrum	  van	  gemeente-‐zijn	  
	  
De	  eredienst	  is	  nog	  steeds	  de	  meest	  herkenbare	  bijeenkomst	  van	  de	  gemeente	  
voor	  mensen	  binnen	  en	  buiten	  de	  gemeente.	  De	  ervaring	  die	  leden	  en	  gasten	  
hier	  opdoen	  is	  dus	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  kijk	  op	  de	  gemeente	  en	  voor	  de	  
eventuele	  consequenties	  die	  men	  aan	  een	  bezoek	  aan	  de	  dienst(en)	  verbindt.	  
Het	  is	  de	  enige	  wekelijks	  terugkerende	  gelegenheid	  waar	  alle	  gemeenteleden,	  
gasten	  en	  activiteiten	  samen	  kunnen	  komen.	  We	  zien	  de	  zondagmorgen	  dan	  
ook	  als	  DE	  kans	  om	  wekelijks	  een	  gedenkwaardig	  moment	  voor	  inspiratie,	  
bezinning,	  gemeenschapsvorming	  te	  creëren.	  Daarom	  willen	  wij	  blijven	  
zoeken	  naar	  een	  invulling	  van	  de	  zondagmorgen	  die	  voor	  alle	  generaties	  
inspirerend	  is.1	  	  

3.2	  Doelgroepen:	  De	  Oosterkerkgemeenschap	  en	  de	  
Wereld?	  

Met	  het	  oog	  op	  de	  Oosterkerkgemeenschap	  
De	  Oosterkerk	  is	  gebleken	  een	  diverse	  gemeenschap	  te	  zijn	  in	  verschillende	  
opzichten,	  zoals	  leeftijd,	  sociale	  status,	  christelijke	  achtergrond	  etc.	  Wij	  willen	  
voor	  alle	  leden	  van	  die	  diverse	  geloofsgemeenschap	  toegankelijke	  en	  
inspirerende	  kerkdiensten	  verzorgen.	  Nog	  steeds	  blijkt	  dit	  voor	  jongeren	  en	  
rand-‐	  en	  buitenkerkelijken	  niet	  goed	  te	  lukken.	  Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  te	  
experimenteren	  met	  vormen	  die	  hierin	  mogelijk	  verbetering	  kunnen	  
aanbrengen.	  

Met	  het	  oog	  op	  de	  jeugd	  
In	  de	  breedte	  van	  de	  kerk	  blijkt	  het	  moeilijk	  om	  de	  zondagmorgen	  voor	  
jongeren	  toegankelijk	  en	  inspirerend	  te	  laten	  zijn.	  Wij	  hebben	  de	  afgelopen	  
jaren	  veel	  gedaan	  op	  het	  gebied	  van	  inspirerende	  muziek,	  die	  jongeren	  
mogelijk	  meer	  aanspreekt	  en	  met	  gebruik	  van	  multimedia.	  Wij	  vragen	  ons	  
inmiddels	  af	  of	  er	  vormen	  in	  de	  eredienst	  denkbaar	  zijn	  waardoor	  deze	  
diensten	  aantrekkelijker	  worden	  voor	  jongeren.	  Toch	  willen	  we	  hiermee	  nog	  
een	  aantal	  experimenten	  doen	  op	  de	  zondagmorgen.	  Suggesties	  om	  samen	  te	  
werken	  met	  EastCoast,	  eens	  per	  kwartaal	  een	  jongerendienst	  bieden	  
misschien	  mogelijkheden.	  

                                                
1	  Er	  is	  bijvoorbeeld	  gesuggereerd	  om	  van	  de	  zondagmorgen	  nog	  meer	  een	  
belevenis/uitje	  voor	  alle	  generaties	  te	  maken	  met	  verschillende	  vormen	  van	  inspiratie	  
en	  ontmoeting.	  
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Bijzondere	  extra	  kerkdiensten	  organiseren	  die	  jongeren	  aanspreken,	  is	  erg	  
moeilijk;	  het	  ligt	  subtiel	  wat	  hen	  aanspreekt	  en	  voorbereiding	  vraagt	  veel.	  We	  
blijven	  wel	  zoeken	  naar	  een	  andere	  manier	  om	  jongeren	  op	  zondagmorgen	  tot	  
hun	  recht	  te	  laten	  komen.	  Dat	  kan	  door	  andere	  bijeenkomsten	  naast	  en	  tijdens	  
de	  gewone	  kerkdiensten	  te	  houden.	  Het	  is	  belangrijk	  jongeren	  zelf	  hierbij	  te	  
betrekken,	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  actualiteit	  en	  dat	  eventuele	  bijdragen	  van	  
derden	  authentiek	  zijn.	  De	  mogelijkheden	  zijn	  volgens	  ons	  nog	  niet	  uitgeput.	  

Met	  het	  oog	  op	  de	  toekomst	  
Wij	  leven	  in	  een	  snel	  veranderende	  tijd,	  ook	  qua	  beleving	  van	  muziek,	  
gemeenschap,	  en	  spiritualiteit.	  Wij	  voelen	  ons	  geroepen	  het	  contact	  met	  de	  
nieuwe	  generatie	  niet	  te	  verliezen	  en	  wij	  zijn	  een	  gemeente	  met	  een	  vrij	  hoog	  
percentage	  jonge	  leden	  en	  gezinnen	  met	  kinderen.	  Zij	  representeren	  bij	  
uitstek	  de	  actuele	  levensstijl.	  
De	  toekomst	  van	  de	  gemeente	  is	  afhankelijk	  van	  de	  geloofsontwikkeling	  van	  
deze	  leden	  en	  hun	  kinderen.	  	  Daarom	  willen	  wij	  bij	  het	  zoeken	  naar	  nieuwe	  
passende	  vormen	  aansluiting	  zoeken	  bij	  de	  beleving	  van	  deze	  groep	  
gemeenteleden.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  zijn	  er	  verschillende	  initiatieven	  
genomen.	  Denk	  aan	  uitbreiding	  van	  Promiseland,	  jongeren	  meer	  betrekken	  bij	  
de	  doop,	  meer	  en	  andere	  kinderaandacht	  in	  de	  diensten.	  Toch	  blijven	  we	  
zoeken	  en	  open	  staan	  voor	  nieuwe	  vormen	  zoals	  bijvoorbeeld	  meer	  
herkenbare	  kinderliedjes,	  gezinsdiensten	  of	  een	  multiple-‐choice	  
zondagmorgen	  .....	  
Intussen	  blijven	  we	  streven	  naar	  de	  hierboven	  genoemde	  brede	  
toegankelijkheid	  voor	  alle	  mogelijke	  bezoekers.	  Wanneer	  deze	  beide	  
doelstellingen	  niet	  te	  combineren	  zijn	  onderzoeken	  we	  de	  mogelijkheden	  om	  
middels	  speciale	  diensten	  (zoals	  Promiseland	  diensten)	  de	  aansluiting	  met	  
deze	  groep	  te	  houden.	  	  

Met	  het	  oog	  op	  de	  traditie	  
Er	  is	  gelukkig	  in	  heel	  de	  Oosterkerk	  oog	  voor	  het	  belang	  dat	  iedere	  generatie	  
zich	  ook	  in	  voldoende	  mate	  moet	  kunnen	  herkennen	  in	  de	  erediensten.	  Er	  is	  
ook	  waardering	  voor	  belangrijke	  elementen	  van	  de	  gereformeerde	  traditie.	  
Tegelijk	  zijn	  er	  mensen	  die	  zich	  meer	  herkennen	  in	  de	  bestaande	  of	  vroegere	  
tradities.	  Waar	  mogelijk	  willen	  we	  binnen	  de	  variatie	  in	  de	  vormgeving	  ruimte	  
blijven	  maken	  voor	  deze	  tradities.	  Aan	  bijzondere	  diensten	  op	  basis	  van	  de	  
gereformeerde	  traditie	  bleek	  de	  afgelopen	  jaren	  geen	  behoefte	  te	  bestaan.	  

Met	  het	  oog	  op	  de	  wereld	  
Vanuit	  de	  missie	  om	  aantrekkelijk	  en	  open	  te	  zijn	  voor	  spirituele	  zoekers,	  
willen	  wij	  streven	  naar	  diensten	  die	  ook	  voor	  deze	  doelgroep	  zo	  toegankelijk	  
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en	  aansprekend	  mogelijk	  zijn.	  Tot	  nu	  toe	  blijkt	  dit	  slechts	  beperkt	  haalbaar	  
binnen	  de	  gewone	  diensten.	  We	  willen	  ruimte	  bieden	  voor	  speciale	  
[evangelisatie]diensten,	  in	  de	  Oosterkerk	  of	  op	  andere	  locatie,	  gericht	  op	  deze	  
doelgroep.	  

	  

3.3	  Vieren	  in	  drieën:	  Variatie	  in	  vormen	  
	  
Uit	  de	  voorbereidende	  gesprekken	  komen	  drie	  waarderingscategorieën	  van	  
vormen	  in	  de	  erediensten	  naar	  voren.	  Elk	  van	  de	  categorieën	  vraagt	  wat	  ons	  
betreft	  om	  een	  andere	  realisering	  in	  erediensten.	  

1. Algemeen	  gewaardeerd	  –	  vormt	  de	  kern	  van	  de	  reguliere	  
ochtenddiensten	  

Hierbij	  denken	  we	  aan	  elementen	  als	  begrijpelijke	  en	  diepgaande	  
verkondiging,	  de	  Bijbel	  als	  uitgangspunt,	  gebed,	  variatie	  in	  liederen	  en	  
muzikale	  begeleiding	  met	  hoe	  dan	  ook	  een	  veel	  grotere	  plaats	  voor	  de	  vleugel	  
dan	  nu,	  ruime	  aandacht	  voor	  ontmoeting	  en	  zorg	  voor	  een	  gastvrij	  klimaat,	  
creatieve	  aankleding	  van	  het	  podium	  [de	  kerkruimte],	  een	  bepaalde	  mate	  van	  
variatie	  in	  diensten	  en	  in	  de	  inzet	  van	  vormen	  [multimedia,	  drama,	  interactie]	  
en	  doelgerichte	  participatie	  van	  gemeenteleden	  in	  diensten;	  en	  zorg	  voor	  
aanvaardbare	  kwaliteit	  van	  alles	  wat	  in	  de	  dienst	  gepresenteerd	  wordt.	  
Inmiddels	  kunnen	  de	  bijdrage	  van	  de	  Oosterkerk	  Band	  en	  het	  ministrygebed	  
hier	  ook	  onder	  gerekend	  worden.	  	  

2. Breed/voorwaardelijke	  geaccepteerd	  –	  valt	  binnen	  de	  
variatiemogelijkheden	  in	  reguliere	  ochtenddiensten	  

Hier	  vallen	  elementen	  van	  vormgeving	  onder	  die	  door	  sommige	  doelgroepen	  
meer	  gewaardeerd	  worden	  dan	  door	  anderen	  of	  waar	  sommigen	  striktere	  
voorwaarden	  willen	  stellen	  dan	  anderen.	  Te	  denken	  valt	  aan	  muzikale	  
begeleiding	  door	  de	  cantorij;	  aan	  interactieve	  elementen,	  getuigenissen,	  
ruimte	  voor	  aanbidding,	  aandacht	  voor	  en	  participatie	  van	  kinderen,	  inbreng	  
van	  klassiek	  gereformeerde	  elementen	  als	  het	  lezen	  van	  de	  tien	  geboden,	  het	  
veelvuldig	  gebruik	  van	  hetzij	  de	  liedboekliederen	  dan	  wel	  evangelische	  
liederen.	  Te	  denken	  valt	  ook	  aan	  bijzondere	  diensten	  zoals	  oecumenische	  
diensten,	  gezinsdiensten	  met	  aandacht	  voor	  verschillende	  leeftijdsgroepen	  in	  
de	  kerk,	  mits	  niet	  te	  vaak	  achter	  elkaar	  en	  zeker	  niet	  te	  vaak	  buiten	  het	  eigen	  
gebouw.	  	  



11	  
 

3. Beperkt	  gewaardeerd	  en	  geaccepteerd	  –	  kan	  ruimte	  krijgen	  in	  
bijzondere	  diensten	  naast	  de	  reguliere	  ochtenddiensten	  

Hierbij	  denken	  we	  aan	  vieringen	  zonder	  of	  met	  hele	  korte	  verkondiging,	  zoals	  
praise-‐	  of	  zangdiensten	  (Sing-‐in?);	  of	  aan	  andersoortige	  diensten	  zoals	  echte	  
jongerendiensten	  (eens	  per	  kwartaal?),	  evangeliserende	  
diensten/activiteiten;	  of	  aan	  speciale	  kinderdiensten	  zoals	  kidspraise,	  …etc:	  
vul	  maar	  aan	  ….	  Wij	  hebben	  positieve	  ervaringen	  opgedaan	  met	  de	  U2-‐dienst,	  
de	  uitvoeringen	  van	  de	  musical	  Saul	  en	  met	  de	  Top-‐2000	  dienst.	  Dat	  smaakt	  
naar	  meer.	  

	  

3.4	  Vieren	  in	  de	  praktijk	  

Vormgeving	  
In	  een	  proces	  van	  voortdurende	  communicatie	  met	  de	  bezoekers	  van	  de	  
kerkdiensten	  willen	  wij	  als	  Oosterkerk	  op	  zoek	  gaan	  naar	  vormen	  voor	  de	  
invulling	  van	  de	  zondagmorgen	  die	  het	  meeste	  recht	  doen	  aan	  de	  
bovengenoemde	  beleidsuitgangspunten.	  Daarbij	  blijft	  het	  	  belangrijk	  dat	  de	  
vormen	  de	  boodschap	  ondersteunen.	  
In	  de	  vormgeving	  van	  de	  erediensten	  willen	  wij	  aansluiting	  blijven	  zoeken	  bij	  
de	  permanent	  veranderende	  samenleving.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  vormen	  te	  
blijven	  evalueren.	  

Inhoud	  
In	  de	  Oosterkerk	  willen	  wij	  dat	  in	  de	  diensten	  recht	  gedaan	  wordt	  aan	  de	  
Bijbel	  als	  het	  woord	  van	  God,	  en	  richtingwijzer	  voor	  ons	  leven.	  Tegelijk	  willen	  
wij	  dat	  de	  diensten	  relevant	  zijn	  voor	  ons	  dagelijks	  leven	  en	  het	  samenleven	  in	  
deze	  tijd.	  	  

Kwaliteit	  
In	  de	  Oosterkerk	  is	  ruimte	  voor	  variatie;	  voorwaarde	  is	  wel	  dat	  de	  kwaliteit	  
voldoende	  is.	  De	  wens	  om	  kwaliteit	  te	  leveren	  is	  op	  zichzelf	  een	  vorm	  van	  God	  
eren	  en	  van	  respect	  voor	  God	  en	  mensen.	  Slechte	  kwaliteit	  genereert	  namelijk	  
storingen	  in	  de	  communicatie	  van	  het	  evangelie	  en	  vormt	  daarmee	  een	  
belemmering	  voor	  de	  ontmoeting	  tussen	  God	  en	  mensen.	  
Wij	  willen	  daarom	  de	  voorwaarden	  scheppen	  voor	  een	  zo	  hoog	  mogelijke	  
kwaliteit.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  hebben	  wij	  vooral	  geluidstechnisch	  veel	  
verbeterd.	  Het	  beamerteam	  zorgt	  voor	  een	  constante	  kwaliteit	  van	  de	  
presentatie	  en	  sinds	  kort	  is	  er	  een	  applicatie	  voor	  kerkgangers	  met	  
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gehoorproblemen	  om	  de	  kerkdienst	  beter	  te	  volgen.	  In	  de	  toekomst	  kan	  dit	  
misschien	  volledig	  geautomatiseerd	  worden.	  	  
De	  gebruikte	  techniek	  voor	  beeldpresentatie	  begint	  inmiddels	  te	  verouderen	  
en	  is	  rijp	  voor	  vernieuwing.	  	  
Verder	  streven	  we	  ernaar	  dat	  medewerkenden	  aan	  de	  diensten	  over	  
voldoende	  vaardigheden	  beschikken	  en	  hun	  taak	  met	  plezier	  doen.	  Een	  vaste	  
en	  deskundige	  coördinator	  voor	  alle	  techniek	  blijft	  een	  wens.	  
Tegelijk	  vinden	  wij	  het	  belangrijk	  initiatief,	  enthousiasme	  en	  inzet	  te	  
waarderen.	  
Bij	  kwaliteit	  hoort	  ook	  aandacht	  voor	  de	  lengte	  van	  de	  dienst.	  De	  streeftijd	  van	  
maximaal	  5	  kwartier	  zou	  vaker	  gehaald	  moeten	  worden.	  	  

Verkondiging	  
De	  preek	  is	  al	  vanaf	  het	  begin	  van	  de	  kerk	  het	  belangrijkste	  medium	  om	  de	  
boodschap	  van	  de	  bijbel	  uit	  te	  leggen	  en	  te	  vertalen	  naar	  het	  leven	  van	  
vandaag.	  Ook	  nu	  nog	  is	  dit	  het	  medium	  bij	  uitstek.	  In	  onze	  tijd	  zien	  we	  echter	  
ook	  andere	  manieren	  om	  een	  betekenisvolle	  boodschap	  te	  communiceren	  
met	  behulp	  van	  audiovisuele	  middelen	  en	  meer	  interactieve	  vormen	  van	  
communicatie.	  Mensen	  zijn	  bovendien	  mondiger	  en	  willen	  als	  zodanig	  ook	  
erkenning.	  Wij	  willen	  nagaan	  welke	  vormen	  van	  verkondiging	  en	  
voorbereiding	  daarop,	  de	  communicatie	  van	  het	  evangelie	  voor	  moderne	  
mensen	  kunnen	  verbeteren.	  	  

Plaats	  
De	  verkondiging	  staat	  vanouds	  centraal	  in	  de	  protestantse	  kerkdienst.	  In	  de	  
afgelopen	  eeuw	  heeft	  enige	  verschuiving	  plaats	  gevonden	  in	  de	  protestantse	  
erediensten.	  Andere	  onderdelen	  van	  de	  dienst	  kregen	  meer	  aandacht,	  zoals	  
gemeentezang,	  aanbidding,	  gebeden,	  rituelen.	  Vooralsnog	  blijft	  in	  de	  
Oosterkerk	  de	  verkondiging	  het	  centrum	  van	  de	  eredienst.	  

Inhoud	  
De	  laatste	  decennia	  wordt	  de	  verkondiging	  ook	  in	  onze	  gemeente	  vooral	  
gestuurd	  door	  het	  oecumenisch	  leesrooster.	  In	  de	  Oosterkerk	  wijken	  wij	  hier	  
geregeld	  van	  af	  als	  de	  dienst	  daartoe	  aanleiding	  geeft.	  Voorbeelden	  zijn	  
jaarthema-‐diensten,	  waarin	  de	  verkondiging	  meer	  thematisch	  is.	  De	  Bijbel	  
blijft	  uitgangspunt	  en	  norm	  en	  in	  het	  bijzonder	  de	  oriëntatie	  op	  Jezus	  Christus.	  
Wij	  hebben	  geëxperimenteerd	  met	  verschillende	  vormen	  van	  inbreng	  van	  
gemeenteleden	  bij	  de	  voorbereiding	  op	  de	  kerkdiensten.	  De	  ervaringen	  
daarmee	  zij	  enerzijds	  positief,	  maar	  de	  participatie	  van	  gemeenteleen	  hieraan	  
blijft	  beperkt.	  Ons	  doel	  blijft,	  dat	  de	  Bijbelse	  boodschap	  zodanig	  betrokken	  
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wordt	  op	  het	  leven	  van	  mensen	  in	  de	  huidige	  maatschappij,	  dat	  de	  boodschap	  
telkens	  opnieuw	  relevantie	  krijgt	  in	  levens	  van	  mensen.	  

Gebed	  
Het	  gebed	  is	  een	  belangrijk	  onderdeel	  in	  de	  ontmoeting	  met	  God	  tijdens	  de	  
eredienst.	  Stil	  gebed	  heeft	  de	  afgelopen	  tijd	  meer	  ruimte	  gekregen	  in	  de	  
eredienst.	  Wij	  blijven	  zoeken	  naar	  mogelijkheden	  om	  anderen	  te	  laten	  
participeren	  in	  de	  gebeden.	  Het	  gebedenboek,	  dat	  opnieuw	  is	  ingevoerd,	  
voldoet	  matig.	  We	  willen	  hiervoor	  alternatieven	  zoeken,	  mogelijk	  ook	  met	  
behulp	  van	  moderne	  media.	  Participatie	  van	  diaconie	  en	  pastoraat	  in	  de	  
gebeden	  blijft	  een	  wens.	  De	  persoonlijke	  voorbede	  na	  de	  kerkdienst	  heeft	  
inmiddels	  een	  vaste	  plaats	  verworven.	  Evaluatie	  van	  alle	  initiatieven	  blijft	  
wenselijk.	  	  

Muziek	  
Muziek	  is	  alle	  eeuwen	  door	  een	  belangrijke	  drager	  van	  inhoud	  en	  beleving	  
geweest.	  Dat	  geldt	  ook	  vandaag	  nog.	  De	  muziekstijl	  en	  beleving	  van	  
muziekstijlen	  is	  in	  de	  loop	  van	  de	  eeuwen	  veranderd	  en	  zal	  blijven	  
veranderen.	  Wij	  zoeken	  naar	  het	  gebruik	  van	  muziekstijlen	  die	  in	  onze	  tijd	  de	  
beste	  drager	  zijn	  van	  de	  inhoud	  en	  beleving	  van	  de	  ontmoeting	  met	  God	  en	  
elkaar.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  hebben	  wij	  veel	  ervaring	  opgedaan	  met	  heel	  
verschillende	  muziekstijlen,	  die	  allen	  hun	  eigen	  waarde	  blijken	  te	  hebben.	  	  
In	  de	  gewone	  ochtenddiensten	  blijven	  wij	  kiezen	  voor	  variatie	  in	  gebruikte	  
muziekstijlen	  en	  vormen	  van	  begeleiding.	  

Plaats	  
Muziek	  kan	  op	  vele	  manieren	  een	  plaats	  krijgen	  in	  de	  eredienst.	  Naast	  de	  
bekende	  plaats	  die	  het	  heeft	  in	  het	  zingen	  van	  liederen,	  valt	  ook	  te	  denken	  
aan	  muziek	  om	  een	  moment	  van	  verstilling	  en	  bezinning	  mogelijk	  te	  
maken,	  aan	  ondersteuning	  van	  beelden	  of	  aan	  voorgezongen	  liederen	  om	  
een	  boodschap	  extra	  over	  het	  voetlicht	  te	  laten	  komen.	  Wij	  stellen	  ons	  ten	  
doel	  muziek	  zo	  in	  te	  zetten	  dat	  ze	  de	  ontmoeting	  van	  God	  en	  mensen	  
bevordert.	  

Repertoire	  
In	  onze	  zoektocht	  naar	  de	  best	  bruikbare	  liederen	  blijven	  we	  putten	  uit	  	  
de	  totale	  breedte	  van	  geestelijke	  liederen.	  	  
In	  de	  diensten	  willen	  we	  putten	  uit	  oude	  en	  nieuwe	  liederen.	  Zodat	  er	  een	  zich	  
telkens	  vernieuwend	  repertoire	  van	  liederen	  ontstaat,	  dat	  als	  basis	  dient	  voor	  
onze	  erediensten.	  Soms	  blijken	  ook	  seculiere	  liederen	  (popsongs)	  goede	  
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dragers	  van	  de	  boodschap	  te	  zijn	  zoals	  bijvoorbeeld	  gebleken	  is	  in	  de	  U2-‐
dienst	  en	  de	  Top-‐2000	  dienst.	  Wij	  willen	  daarmee	  meer	  experimenteren.	  

Begeleiding	  
Doel:	  zoeken	  welke	  vormen	  van	  begeleiding	  het	  beste	  bijdragen	  aan	  diensten	  
zoals	  we	  die	  graag	  willen.	  Daartoe	  experimenteren	  wij	  met	  verschillende	  
vormen	  van	  begeleiding	  in	  de	  eredienst.	  Naast	  de	  gebruikelijke	  begeleiding	  
op	  het	  orgel	  en	  met	  behulp	  van	  de	  cantorij	  heeft	  de	  Oosterkerk	  Band	  in	  de	  
afgelopen	  jaren	  een	  vaste	  plek	  verworven.	  Er	  zijn	  veel	  getalenteerde	  musici	  en	  
vocalisten	  in	  de	  gemeente,	  die	  bijdragen	  aan	  de	  kerkdiensten.	  Wij	  blijven	  
nieuwe	  talenten	  (vooral	  jongeren)	  stimuleren	  en	  uitnodigen	  om	  mee	  te	  doen.	  
Oosterkerk	  Band	  en	  Oostercantorij	  werken	  geregeld	  goed	  samen.	  Er	  gaan	  
stemmen	  op	  om	  de	  Oostercantorij	  meer	  zichtbaar	  te	  laten	  deelnemen	  in	  de	  
kerkdiensten	  en	  vaker	  begeleid	  vanaf	  de	  vleugel.	  

Instrumenten	  
Naast	  het	  orgel	  blijven	  we	  gebruik	  maken	  van	  alle	  mogelijke	  instrumenten	  
die	  kunnen	  bijdragen	  aan	  de	  doelstelling	  van	  de	  eredienst.	  Dat	  zijn	  op	  dit	  
moment	  de	  vleugel,	  de	  instrumenten	  van	  Oosterkerk	  Band	  en	  de	  
zangstemmen	  van	  Oostercantorij,	  band	  en	  soms	  kinderstemmen.	  De	  vleugel	  
mag	  best	  nog	  vaker	  gebruikt	  worden.	  

Instrumentale	  en/of	  vocale	  begeleiding	  
Voor	  een	  instrumentale	  en/of	  vocale	  begeleiding	  werken	  wij	  met	  een	  
kerkmusicus	  en	  met	  muzikanten	  en	  vocalisten	  uit	  de	  gemeente.	  De	  [betaalde]	  
kerkmusicus	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  de	  begeleiding	  op	  het	  
orgel	  en	  op	  de	  vleugel	  en	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  de	  bijdrage	  van	  de	  
Oostercantorij	  en	  eventuele	  solisten	  die	  hieraan	  worden	  toegevoegd.	  De	  
kerkmusicus	  begeleidt	  de	  gemeentezang	  aan	  het	  orgel	  of	  aan	  de	  vleugel	  en	  
werkt	  indien	  gewenst	  samen	  met	  de	  Oosterkerk	  Band	  of	  andere	  
muziekgroepen.	  	  
Een	  belangrijk	  deel	  van	  de	  gemeentezang	  wordt	  begeleid	  door	  de	  Oosterkerk	  
Band	  en	  andere	  instrumentalisten	  en	  vocalisten	  uit	  de	  gemeente.	  Soms	  vragen	  
wij	  muzikale	  inbreng	  van	  buiten	  de	  gemeente.	  
De	  eigen	  muziekgroepen	  van	  de	  gemeente	  staan	  onder	  leiding	  van	  hun	  eigen	  
bandleider.	  Wanneer	  de	  kerkmusicus	  en	  een	  muziekgroep	  samen	  spelen	  
stellen	  zij	  	  de	  invulling	  van	  deze	  bijdrage	  in	  goed	  overleg	  vast,	  waarbij	  de	  
leider	  van	  de	  band	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  de	  bijdrage	  van	  
de	  band.	  
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Multimedia	  
In	  het	  gebruik	  van	  multimedia	  zien	  wij	  goede	  mogelijkheden	  om	  de	  
doelstellingen	  van	  de	  eredienst	  te	  ondersteunen.	  Wij	  stellen	  ons	  ten	  doel	  dat	  
er	  optimaal	  van	  deze	  media	  gebruik	  gemaakt	  kan	  worden.	  Daarom	  streven	  we	  
ernaar	  de	  technische	  betrouwbaarheid,	  de	  kwaliteit	  en	  de	  mogelijkheden	  van	  
licht,	  beeld	  en	  geluid	  te	  optimaliseren.	  Wij	  blijven	  streven	  naar	  verbetering	  
van	  het	  bedieningsgemak	  van	  apparatuur	  en	  software.	  

Multimediateam	  
In	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  er	  een	  technisch	  team	  gevormd	  van	  mensen	  die	  
zorgen	  voor	  een	  goede	  inzet	  van	  deze	  media	  in	  de	  dienst.	  Een	  presentatieteam	  
van	  mensen	  die	  graag	  multimediapresentaties	  voor	  de	  eredienst	  maken	  of	  
opzoeken	  blijft	  een	  wens.	  Wij	  zoeken	  ook	  nog	  steeds	  iemand	  die	  de	  leiding	  en	  
coördinatie	  van	  het	  complete	  technische	  team	  op	  zich	  neemt.	  

Drama	  
We	  hebben	  geprobeerd	  om	  een	  drama-‐team	  op	  te	  zetten.	  Dat	  bleek	  niet	  
haalbaar.	  Wij	  blijven	  open	  staan	  voor	  deze	  mogelijkheid	  als	  er	  gemeenteleden	  
zijn	  die	  hiervoor	  passie	  hebben	  en	  die	  willen	  inzetten	  voor	  de	  kerkdiensten.	  	  

De	  kerkruimte	  
Wij	  streven	  ernaar	  dat	  de	  kerkzaal	  en	  omringende	  ruimtes	  aan	  alle	  eisen	  
voldoen	  om	  een	  positieve	  beleving	  van	  de	  activiteiten	  op	  zondagmorgen	  
mogelijk	  te	  maken.	  Er	  zijn	  op	  dit	  gebied	  wat	  kleine	  stappen	  gezet	  (twee	  
ontmoetingsplekken	  voor	  koffie	  drinken),	  maar	  er	  blijft	  ruimte	  voor	  
verbetering.	  Er	  heeft	  een	  brainstorm	  met	  gemeenteleden	  plaatsgevonden	  over	  
aanvullende	  bestemmingen	  en	  herinrichting	  van	  de	  ruimtes	  van	  de	  kerk.	  Dat	  
heeft	  veel	  ideeën	  opgeleverd	  die	  nog	  wachten	  op	  uitwerking.	  Enkele	  concrete	  
ideeën	  voor	  de	  kerkruimte	  zijn:	  meer	  stoelen	  in	  de	  zaal;	  alleen	  zitplaatsen	  
voor	  de	  kerkdienst	  in	  de	  koffieruimte	  als	  er	  onvoldoende	  plaats	  in	  de	  kerkzaal	  
zelf	  is.	  

Decor/aankleding	  
De	  aankleding	  van	  de	  kerkzaal	  kan	  een	  belangrijke	  invloed	  hebben	  op	  de	  
beleving	  van	  de	  eredienst.	  De	  afgelopen	  tijd	  hebben	  we	  vooral	  voor	  bijzondere	  
diensten	  geëxperimenteerd	  met	  bijzondere	  aankleding	  met	  behulp	  van	  
bloemen	  en	  decorstukken.	  Dat	  wordt	  erg	  gewaardeerd.	  Wij	  hopen	  hiermee	  
door	  te	  kunnen	  gaan.	  
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Ontmoeting	  en	  gastvrijheid	  
Ontmoeting	  en	  een	  gastvrije	  ontvangst	  van	  gasten	  vinden	  wij	  belangrijk	  en	  
deel	  van	  de	  identiteit	  van	  de	  Oosterkerk.	  Wij	  streven	  ernaar	  dat	  iedere	  
bezoeker	  van	  de	  kerkdiensten	  zich	  vanaf	  de	  binnenkomst	  tot	  aan	  het	  verlaten	  
van	  de	  kerk	  welkom	  en	  gastvrij	  ontvangen	  voelt	  en	  gemakkelijk	  in	  contact	  kan	  
komen	  met	  gemeenteleden.	  De	  ontvangst	  bij	  binnenkomst	  en	  de	  ontmoeting 
bij de koffie zijn daarvoor belangrijk. Wij blijven streven naar verbetering van	  de	  
ruimte[s]	  waar	  we	  elkaar	  na	  de	  dienst	  ontmoeten. Wij	  zoeken	  naar	  
aanvullende	  momenten	  rond	  de	  dienst	  die	  dit	  gevoel	  van	  welkom	  versterken. 
Wij willen in de komende jaren meer zichtbaar zijn in Zeist als gastvrije en 
uitnodigende kerk.	  	  

Participatie	  gemeenteleden	  
Een	  rode	  draad	  is	  dat	  er	  naar	  een	  grotere	  participatie	  op	  basis	  van	  hun	  passie	  
en	  met	  enthousiasme	  van	  gemeenteleden	  wordt	  gestreefd	  
(voorbereidingsgroepen,	  lezingen,	  bidden,	  getuigenissen,	  etc.).	  In	  de	  afgelopen	  
jaren	  leveren	  meer	  dan	  voorheen	  gemeenteleden	  hun	  bijdragen.	  Uiteindelijk	  
moeten	  de	  erediensten	  voor	  en	  van	  iedereen	  zijn.	  

Coördinatie/eindverantwoordelijkheid	  
De	  kerkenraad	  is	  eindverantwoordelijke	  voor	  de	  diensten.	  Zij	  neemt	  die	  
verantwoordelijkheid	  door	  beleid	  Erediensten	  vast	  te	  stellen	  en	  door	  de	  
praktijk	  aan	  het	  beleid	  te	  toetsen.	  De	  directe	  (wekelijkse)	  eind-‐
verantwoordelijkheid	  van	  de	  diensten	  ligt	  bij	  de	  predikant/voorganger	  in	  de	  
diensten.	  Deze	  stelt	  in	  overleg	  met	  de	  kerkmusicus	  en	  de	  bandleider,	  en	  
andere	  betrokkenen	  de	  diensten	  samen.	  	  
De	  kerkenraad	  geeft	  ruimte	  voor	  niet	  bevoegde	  sprekers	  in	  een	  klein	  aantal	  
diensten	  per	  jaar.	  Voorwaarde	  is	  dat	  deze	  sprekers	  begeleid	  worden	  door	  de	  
eigen	  predikant	  of	  een	  andere	  bevoegde	  predikant.	  
Voor	  elke	  dienst	  met	  een	  gastpredikant	  willen	  wij	  een	  coördinator	  
beschikbaar	  houden,	  die	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  afstemming	  tussen	  de	  
verschillende	  participanten	  en	  voor	  de	  communicatie	  naar	  zondagsgroet,	  
Website	  etc..	  
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Colofon:	  
Het	  beleidsplan	  Vieren	  in	  Drieën	  is	  een	  uitgave	  van	  de	  Wijkkerkenraad	  van	  de	  
Oosterkerk	  te	  Zeist.	  
Correspondentie	  adres:	  Wijkkerkenraad	  Oosterkerk	  
E-‐mail:	  beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl	  
OOSTERKERK	  ZEIST	  2015	  


