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‘Lente in West’ – eredienst 

 
BESLUITEN van de grote kerkenraad op 21 juni 2022 
 

 
 
De grote kerkenraad van de Westerkerkgemeente heeft het volgende uitgesproken: 
 

ACHTERGRONDEN 

“Lente in West” (LiW) gaat over meer dan de eredienst en is allereerst een zaak van verlangen 

en van gebed. Vernieuwing en verdieping zijn het werk van de Heilige Geest; het is niet 

maakbaar. “God geeft de groei, opbloei vraagt om voortdurend gebed en het zoeken van nieuwe 

wegen.”1 

 

Al voor corona begonnen we als kerkenraad van de Westerkerk – op aangeven van de AK - met 

een bezinning hoe we de kerk vormgeven in de toekomst. 

De impact van corona is in de kerk een katalysator: zowel voor het verlaten van de kerk en vaak 

ook van het geloof, als ook voor het verlangen om nieuwe taal en vormen te vinden om de brug 

naar onze gemeente (naar elkaar) en tijdgenoten te slaan.  

 

Tot nu toe spitste die bezinning zich in een breed en zorgvuldig traject toe op eredienst en 

liturgie. Dat aspect willen we nu afronden. Op andere wijze is verslag gedaan van alle input uit 

de breedte van de gemeente. Hier volgen nu – voorzien van de voornaamste motieven - een 

aantal besluiten, in lijn met de vragen waarop in het LiW-traject door honderden 

gemeenteleden is gereageerd. 

 

KORTE WAARDERING VAN HET PROCES 

We zijn dankbaar voor de grote betrokkenheid en de kwaliteit van de input. Er waren veel echte 

ontmoetingen! Zorgen én verlangens werden gedeeld en herkend.  

Die ‘bijvangst’ alleen al maakt dit proces meer dan waardevol! 

 

 

  

 
1 Ds. René van Loon in “Lente in de kerk”. 

DE BESLUITEN KORT SAMENGEVAT: 

• Op de zondagmorgen hebben we één dienst (zie punt 1). 

• Deze dienst is een B-dienst (A-dienst met enkele liturgische wijzigingen) en daar 

starten we direct mee (zie punt 2) 

• Parallel eraan wordt een werkgroep eredienst ingesteld (zie punt 3) 

• De C-dienst vervalt; sommige aspecten ervan kunnen terugkomen in B-diensten, 

andere in de jongerenmeetings (zie punt 4) 
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Na kennisname en bespreking van alle gepresenteerde input nam de grote kerkenraad de volgende  

 

BESLUITEN 

1. Ten aanzien van de vraag: Twee diensten op de zondagmorgen (een meer traditionele 

en een meer eigentijdse)? 

 

• Besluit 1: 

De kerkenraad besluit dat we als Westerkerkgemeente vasthouden aan één morgen- 

en één avonddienst. 

 

• Motieven: 

o Er is nauwelijks draagvlak voor twee morgendiensten; het past niet bij het DNA van 

de Westerkerkgemeente: we willen één zijn (in Hem!), elkaar vasthouden, jong en 

oud, ook nieuwkomers. 

o We willen ergens voor staan (inhoudelijk) maar in vormgeving af en toe ook 

meebewegen (ter wille van de ander). 

o Daarnaast zijn er ook praktische uitdagingen en pastorale zorgen (scheiding in 

gemeente en gezinnen). 

 

2. Ten aanzien van de vraag: Gaan we ‘B-diensten’ ontwikkelen? 

Deze titel is een korte weergave van het idee om in één morgendienst meer ruimte te geven 

aan elementen als bijvoorbeeld lofprijzing, inbreng van jongeren en/of meer interactie. In 

het LiW-pilottraject is duidelijk geworden dat er in de gemeente breed draagvlak is voor 

ruimte.  
[Op de website2 is dit omschreven als: Versie B is een dienst zoals versie A maar dan met enkele 

liturgische wijzigingen (meer participatie van gemeenteleden en in elk geval met een muziekgroep 

naast het orgel. Dit houdt tevens dat de opzet van een C-dienst als zodanig komt te vervallen). 

 

• Besluit 2: 

De kerkenraad besluit dat we de huidige praktijk met het vele goede dat er al is, 

stroomlijnen met de input en suggesties die gedaan zijn. Een verrijking van de 

variatie die we al kennen en willen optimaliseren, waarin we elkaar ruimte gunnen. 

Onze predikanten gaan hiermee direct aan de slag. 

 

• Motieven: 

o Het verlangen om bruggen te slaan naar elkaar en te zoeken naar over en weer 

verstaanbare taal in woorden en vormen. 

o De verscheidenheid is groot, maar: ‘Het gaat niet alleen om wat ik wil, gemeente 

zijn we samen.’ 

 

3. Instelling werkgroep eredienst (WGE) en vaststelling ‘kader voor de eredienst’. 

Het vorige besluit vraagt natuurlijk om een verdere uitwerking, parallel aan uitvoering 

daarvan. We zien die in twee aspecten: 

 

• Besluit 3a: 

De kerkenraad besluit tot de instelling van een werkgroep eredienst (WGE), die als 

primaire taak heeft klankbord te zijn bij de realisering van besluit 2. 

 

 
2 Op 22/6/22 geciteerd van https://www.westerkerkveenendaal.nl/lente-in-west.  

https://www.westerkerkveenendaal.nl/lente-in-west
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• Besluit 3b: 

De kerkenraad besluit deze WGE de opdracht te geven tot het formuleren van een 

voorstel ‘kader voor de eredienst’, dat vastgesteld zal worden in de grote 

kerkenraad (GK). 

 

• Motieven: 

o In onze optiek is de voorganger – met het mandaat en de steun van de kerkenraad – 

eindverantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van de eredienst. 

o Alle variëteit – gegeven de breedte en verscheidenheid van de Westerkerkgemeente 

– maakt dat een verantwoordelijk klus. 

o Een werkgroep eredienst (WGE) en een werkbaar kader kunnen daarbij zeer 

ondersteunend zijn. 

 

• Uitwerking/stappen: 

o De GK is gevraagd naar suggesties voor mogelijke leden van de WGE. 

o De KK (kleine kerkenraad) zal mensen benaderen en benoemen en daarbij ook 

letten op mensen die in het LiW-traject (onbewust) duidelijke capaciteiten lieten 

zien. 

o Zij krijgen de opdracht om te ‘klankborden’ en mee te denken in de uitvoering van 

besluit 2. 

o In samenspraak met de KK wordt gaandeweg een voorstel geschreven voor: 

▪ … een taakomschrijving van de WGE (mandaat, betrokkenen, relaties tot 

uitvoerenden, verantwoordelijkheden, enz.); en  

▪ … een ‘kader voor de eredienst’. 

 

• Elementen voor het kader: 

o Zolang we geen podium hebben, staat de voorganger – in elk geval ’s morgens – op 

de kansel; dit in verband met de zichtbaarheid voor de kerkgangers. 
▪ Het gebruik van de liturgische tafel is een mooie kant van de ‘coronamaatregelen’, 

maar vraagt met een gelukkig vollere kerk wel om een podium. 

o We blijven de psalmen – als liederen uit de Bijbel en in verbondenheid met onze 

oudste broeder Israël – altijd zingen. 
▪ Om aan herkenning bij onze kinderen te werken willen we kijken hoe we een aantal 

psalmen3 aan kunnen leren. 

o Een breed palet aan Bijbels verantwoorde liederen uit allerlei bronnen. 
▪ Waarbij we ons met elkaar zeer beperken wat betreft het zingen van Engelstalige 

liederen; en zo ja dan een meezingbaar of luisterlied. 

o Een luisterlied kan zeker een liturgische/inhoudelijke functie hebben, maar voorop 

staat dat we een zingende gemeente zijn. 

▪ Een gemeente waarin we ook samen muziek maken en orgel, piano en muziekgroepen 

elkaar aanvullen en versterken; om samen te dienen. 

 

Verder erkennen we dat er – ook nu al – veel kan in West; en als hieronder nog andere 

aspecten genoemd worden, dan moet duidelijk zijn dat niet altijd alles ‘moet’; het 

kán… Er zal dus – mede op geleide van inhoud en medewerkers – altijd een zekere 

variatie zijn. Voor velen is dát juist iets moois van West. 

We noemen (‘participatie’ is een soort koepelwoord): 

▪ Lofprijzing (een tijd voor…). 

▪ Als het toegevoegde waarde heeft: de inzet van lectoren. 

 
3 Ze worden op de christelijk basisscholen in West al decennia niet meer structureel aangeleerd. 
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▪ Leden van alle leeftijden kunnen meedoen in de gebeden. 

▪ Een ‘getuigenis’; iets delen van Gods werk in je leven. 

 

4. En verder… 

 

• We spreken af en beloven elkaar: 

- … dat we – al gaat het bij LiW om meer dan alleen de jongeren – onze jongeren op 

de agenda houden; 

- … dat we per seizoen o.a. drie morgendiensten met jongeren voorbereiden; 

- … dat we de ‘jongerendienstcommissie’ en de TGJ ruimte geven om plannen te 

ontwikkelen voor jongerenmeetings (werktitel)4. 

- … dat we met de huidige muzikanten onderzoeken hoe we nog meer mensen 

(jong en oud) kunnen betrekken bij cantorij en andere muziekgroepen; en 

- … dat we met hen investeren in visie en kwaliteit. 

 

• En tenslotte spreken we af dat deze route in mei 2023 breed zullen evalueren. 

 

 

 
4 Qua insteek vergelijkbaar met het mooi initiatief van de Kindersingin; een jongerenmeeting is geen reguliere kerkdienst. 


