
  

WERKGROEP 

VIEREN 
 

De vieringen rond het Woord van God hebben een centrale plaats in 

de Bronkerkgemeente. In de zondagse eredienst sluiten we 

enerzijds aan bij de traditie, maar we willen daarnaast ook 

vernieuwend en toegankelijk voor alle leeftijden zijn. 

Naast de diensten op zondagen en op christelijke feestdagen zijn er 

vieringen op andere momenten. Soms hebben vieringen een 

bijzonder karakter door de inbreng van een specifieke groep of door  

de keuze voor een andere liturgische vorm. 

Wat willen we bereiken: 

De vieringen zijn aantrekkelijk, inhoudelijk versterkend voor het 

geloof en voor het dagelijks leven en hebben een boodschap voor 

alle leeftijden. 

Er worden speciale diensten gehouden die verrassend, uitdagend en 

vrijer van vorm zijn en waarvoor ook aandacht buiten de eigen kerk 

wordt gevraagd. 

                                                           

 

 

 

 

 

Wilt U meehelpen 

aan het 

vormgeven van de 

Vieringen? 

 

Werkgroep Vieren 

zoekt U als  

nieuw lid! 

 

Heeft U een idee 

voor een speciale 

viering? 

 

Weet U een goed 

koor dat aan een 

viering wil en kan 

meewerken? 

 

Neem contact met 

ons op! 
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Wie wil zo nu en 

dan éénmalig een 

bij een bepaalde 

viering helpen? 

 

Kent U iemand die 

muzikaal wil en kan 

meewerken met 

een viering? 

 

Mist U iets in onze 

huidige vieringen? 

 

Neem contact met 

ons op 

 

WERKGROEP VIEREN 

Joke Endedijk 
Henk Kerkdijk 
Jannie Zeeman 

Kees Haverschmidt 
Cantor/Organist 

 
op afroep: 
Predikant 

Kerkelijk Werker 

jendedijk@kpnmail.nl 

 
 
 

TAKEN: 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de vieringen in de 

ruimste zin van het woord. De zondagse viering is immers 

het hart van het gemeente-zijn. 

 

De Werkgroep Vieren ondersteunt de kerkenraad bij de 

invulling van het beleid op het gebied van Vieren.. 

 

De Werkgroep vergadert ongeveer 6 - 8 keer per jaar. 

Besproken worden onderwerpen om een goede inhoud aan 

vieringen te geven en dit vervolgens te gaan/laten uitvoeren.  

Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan: 

- Ontmoeting na de dienst. 

Onder het genot van een kopje koffie met elkaar als 

gemeente in gesprek over de vraag: Wat is een 

goede dienst? Hoe kunnen we dit gaan organiseren? 

- Nieuwe vormen van Vieren. 

Naast de bestaande en bekende zondagmorgen 

dienst willen we zo nu en dan een andere manier van 

een viering met elkaar beleven.  

Welke nieuwe vormen zijn er en wat kunnen we al 

doen, ook als we geen eigen predikant hebben? 

- Muziek in de viering. 

Welke muziek en welke muziekinstrumenten kunnen 

ons als gemeente helpen bij de zondagse viering? 

Wat moet de rol van de organist zijn? 

We zoeken met elkaar afwisseling in vieringen zodat zoveel 

mogelijk  gemeenteleden zich thuis voelen in de Bronkerk. 

 

Daar hebben we u bij nodig! 

 

 

 

 


