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Lente-in-West – hoe staat het ermee? 
Na de morgendienst van zondag 26 juni 2022 heeft toenmalig voorzitter Arend ten Brinke de 

gemeente geïnformeerd over de besluiten van de kerkenraad over de liturgie in de Westerkerk. Dit 

komt neer op een bredere variatie binnen met name de morgendiensten. Bij de diensten waarmee 

we eerder al vertrouwd waren zijn vaker muziekgroepen betrokken die hun bijdrage leveren, 

bijvoorbeeld in het zingen van meerdere liederen na elkaar. 

Ook hebben in de achterliggende tijd verschillende gemeenteleden deelgenomen aan schriftlezingen 

en gebeden, en was het kostbaar hoe in december invulling werd gegeven aan een getuigenis. 

 

Vanuit Lente-in-West is een ‘werkgroep eredienst’ (WGE) ontstaan die een klankbord vormt voor de 

kerkenraad en predikanten bij het bewaken van de uitkomsten van het proces. Zij vormen enerzijds 

de voelsprieten binnen de gemeente (‘welke signalen vernemen zij om zich heen’); anderzijds willen 

onze voorgangers graag met hen blijven kijken naar de invulling van onze erediensten om te zorgen 

dat – met name in de morgendiensten – de nieuwe elementen die vanuit Lente-in-West genoemd zijn 

een evenwichtige plek krijgen en/of verder uitgebouwd worden.   

  

We zijn dankbaar voor het vele goede dat er mag plaatsvinden binnen de Westerkerk. Tegelijkertijd 

blijven we zoeken naar de verdere uitwerking in de diensten. Daarbij houden we de kern in het oog: 

we mogen iedere zondag bij-Eén-komen; bij die ENE! 

Hem samen loven en van Hem leren is ons verlangen; meedenken en -bidden hebben we daarbij 

nodig. 

 

Wie het allemaal nog eens na wil lezen, verwijzen we naar de Westerkerk website 

www.westerkerkveenendaal.nl/ en kies in de bovenste balk LENTE IN WEST (rechts van HOME) en 

scrol naar beneden tot Overzicht documenten - LiW-besluit eredienst 21 juni 2022 (gemarkeerd door 

het rode label BESLUIT) 

 

Wie meteen naar het document met de besluiten van juni 2022 wil, kan de volgende link aanklikken: 

https://www.westerkerkveenendaal.nl/src/Frontend/Files/userfiles/files/Lente%20in%20West/Kerke

nraad%2021%20mei/LiW%20-besluit%20eredienst%2021%20juni%202022.pdf 
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