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ANDERE DIENSTEN 

 

1. Lopend Vuurdienst 

 

• Algemeen 

Dat zijn diensten die door enkele gemeenteleden ( een tijdelijke  werkgroep  ) worden 

voorbereid en uitgevoerd en waarbij muziek , kunst , expressie en spontaniteit belangrijke 

elementen zijn . Doel is mensen actief te laten participeren in de dienst . De tijdelijke 

werkgroep is tijdens de voorbereiding tevens een gespreksgroep . Ervaringen worden 

uitgewisseld en de deelnemers leren elkaar beter kennen, er ontstaat een band.  

Er worden ongeveer 3 lopend vuur diensten per jaar gehouden . 

 

• Voorbereiding 

De voorbereiding wordt opgezet en begeleid door de kerkgroep Eredienst . 

Middels mededelingen bij de kerkdiensten en in het (mini)klankbord worden gemeenteleden 

opgeroepen om per onderwerp in te tekenen op de lijsten op de publicator in de hal van de 

kerk . Per onderwerp 4 á 6 personen . Tijdsbeslag  van de voorbereiding +  4 á 5 dagdelen . 

 

• Uitvoering 

De inbreng tijdens de dienst is voorafgaande aan de preek . Zo mogelijk is er een relatie 

tussen de inbreng en de preek .  

 

2. VOGG 

Jaarlijks wordt er in ons kerkgebouw een oecumenische dienst gehouden voor en in 

samenwerking met de Vereniging van Ouders Geestelijk Gehandicapten kinderen . 

Normaal in het voorjaar . 

VOGG heeft een eigen vlag , die in de vlaggenmast naast de kerk kan worden opgehangen en 

een bord , die geplaatst kan worden op de ezel van de flap-over tussen het orgel en het 

doopvont . 

Bestemming hoofdcollecte : VOGG . Het wordt samen met de penningmeester van de VOGG 

geteld en direct overhandigd . Bedrag en afdracht vermelden in het collecteboekje . 

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken . De koffie wordt verstrekt door 

onze gemeente . VOGG verstrekt veelal een broodje . 

 

3. Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in het teken van gedenken van overleden 

gemeenteleden . Zij staan samen met dopelingen vermeld op een rol / boek , die hangt in de  

kerkzaal . De rol / boek wordt op de liturgietafel gelegd . 

Nabestaanden worden schriftelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn . 

Tijdens de dienst worden de overledenen bij name genoemd en herdacht , waarbij per persoon 

een kaars wordt ontstoken . Tevens wordt er een kaars ontstoken voor niet bij name genoemde 

familieleden van de gemeenteleden .  

Deze ceremonie is in de 2e helft van de dienst . 

Knd en Tnk zijn daarbij aanwezig . 

Uden : Eén kaars is omwikkeld met prikkeldraad ; deze is bedoeld voor mensen in 

gevangenschap .  

 

4. Belijdenis  (volgt) 

 

 

5. Bevestiging ambtsdragers  (volgt) 


