
Taakgroep	  Eredienst	  Oosterkerk	  
	  
Doel	  taakgroep	  eredienst	  Oosterkerk:	  
De	  taakgroep	  Eredienst	  Oosterkerk	  heeft	  als	  doel	  om	  in	  de	  erediensten	  de	  gerichtheid	  van	  de	  
gemeente	  op	  God	  te	  vergroten,	  de	  betrokkenheid	  bij	  de	  erediensten	  te	  stimuleren	  en	  de	  impact	  van	  
de	  erediensten	  op	  het	  leven	  van	  de	  bezoekers	  van	  deze	  diensten	  te	  versterken,	  zodat	  de	  gemeente	  
“met	  vreugd’	  in	  ’t	  huis	  des	  Heeren”	  zal	  gaan.	  	  
	  
Opdracht	  taakgroep	  eredienst	  Oosterkerk:	  

1. De	  taakgroep	  adviseert	  de	  Kerkenraad	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  over	  de	  liturgische	  
vormgeving	  van	  de	  erediensten	  in	  de	  Oosterkerk.	  

2. De	  taakgroep	  Eredienst	  Oosterkerk	  bezint	  zich	  op	  de	  liturgische	  vormgeving	  van	  de	  
erediensten	  met	  inachtneming	  van-‐	  en	  aandacht	  voor:	  
• de	  kernwaarden	  van	  onze	  gemeente	  (ABC)	  
• onze	  (liturgische)	  traditie	  
• het	  (missionaire)	  karakter	  van	  onze	  gemeente	  
• de	  vragen	  en	  suggesties	  van	  de	  gemeente	  
• evaluatie	  van	  gehouden	  diensten	  
• de	  (muzikale	  en	  multimediale)	  gaven	  binnen	  onze	  gemeente.	  

3. De	  taakgroep	  adviseert	  op	  basis	  van	  deze	  bezinning	  de	  kerkenraad	  over	  de	  verdere	  
ontwikkeling	  van	  de	  liturgie	  in	  de	  erediensten.	  

4. De	  taakgroep	  is	  betrokken	  bij	  de	  vormgeving	  en	  (muzikale)	  invulling	  van	  de	  erediensten	  op	  
de	  hoogtijdagen	  van	  de	  gemeente,	  zoals	  Kerstfeest,	  Stille	  Week,	  Pasen	  en	  Pinksteren.	  

5. De	  taakgroep	  organiseert	  6	  bijzondere	  diensten	  /	  themadiensten	  per	  jaar	  (data	  en	  tijden	  vast	  
te	  stellen	  door	  de	  kerkenraad)	  waarin	  inzichten	  en	  resultaten	  van	  de	  bezinning	  van	  de	  
taakgroep	  tot	  uitdrukking	  komen	  in	  liturgische	  vormgeving,	  uitvoering	  en	  muzikale	  invulling.	  

	  	  
Samenstelling	  taakgroep	  Eredienst	  Oosterkerk:	  

• ouderling	  (voorzitter)	  
• vertegenwoordiger	  van	  de	  organisten	  
• vertegenwoordiger	  koren/musici	  
• predikant	  
• diaken	  
• gemeentelid	  
• Vertegenwoordiger	  van	  de	  kinderkerk	  
• vertegenwoordiger	  van	  de	  jongeren	  

Put	  uit	  de	  Bron	  
Bid	  om	  Gods	  Geest	  
Luister	  aandachtig	  

Koester	  wat	  geliefd	  is	  
Bewaar	  wat	  goed	  werkt	  

Versterk	  wat	  zwak	  is	  
Ontwikkel	  wat	  ontbreekt	  

Leg	  uit	  wat	  je	  doet	  
Begrijp	  wie	  het	  niet	  begrijpt	  

Doe	  alles	  met	  liefde	  
“u	  zult	  tot	  een	  zegen	  zijn”	  



Genesis	  12	  :	  2	  
Taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair	  
Doel	  taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair:	  
De	  Oosterkerk	  hecht	  er	  waarde	  aan	  om	  missionair	  te	  zijn,	  omdat	  de	  gemeente	  het	  belangrijk	  vindt	  
om	  het	  evangelie	  van	  Jezus	  Christus	  in	  woord	  en	  daad	  te	  verkondigen.	  De	  taakgroep	  Oosterkerk	  
missionair	  is	  er	  op	  gericht	  om	  deze	  missionaire	  waarden	  te	  borgen	  in	  de	  gemeente.	  De	  taakgroep	  
Oosterkerk	  Missionair	  heeft	  als	  doel	  om	  de	  Wijkgemeente	  Oosterkerk	  in	  al	  haar	  geledingen	  toe	  te	  
rusten	  tot-‐	  en	  te	  stimuleren	  en	  assisteren	  in	  het	  vervullen	  van	  haar	  missionaire	  roeping,	  in	  het	  
bijzonder	  in	  de	  wijk	  Oosterheem	  van	  Zoetermeer.	  	  	  
	  
Opdracht	  taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair	  

1. De	  taakgroep	  adviseert	  de	  Kerkenraad	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  over	  het	  missionaire	  beleid	  
van	  de	  Wijkgemeente	  Oosterkerk;	  	  

2. De	  taakgroep	  implementeert	  het	  door	  de	  Kerkenraad	  vastgestelde	  missionaire	  beleid;	  	  
3. De	  taakgroep	  stelt	  zich	  op	  de	  hoogte	  van-‐	  	  en	  bezint	  zich	  op	  de	  voortgaande	  ontwikkelingen	  

op	  missionair	  gebied	  met	  inachtneming	  van-‐	  en	  aandacht	  voor:	  
• de	  kernwaarden	  van	  onze	  gemeente	  (ABC)	  
• de	  diversiteit	  van	  de	  bewoners	  van	  Oosterheem	  
• de	  mogelijkheden	  die	  de	  wijk	  biedt	  	  
• de	  vragen	  en	  suggesties	  van	  bewoners	  van	  de	  wijk	  
• evaluatie	  van	  ervaringen	  elders	  
• de	  gaven	  binnen	  onze	  gemeente	  

4. De	  taakgroep	  adviseert	  de	  kerkenraad	  over	  datgene	  wat	  de	  missionaire	  dienst	  van	  de	  
gemeente	  kan	  versterken;	  	  

5. De	  taakgroep	  ontwikkelt	  een	  eenduidige	  missionaire	  strategie,	  welke	  ter	  validatie	  wordt	  
voorgelegd	  aan	  de	  kerkenraad,	  	  in	  samenwerking	  met	  de	  ‘diverse	  missionaire	  groepen’,	  zoals	  
perronmeetings,	  Stichting	  Perron	  61	  Oosterheem	  ,	  etc.	  	  

6. De	  taakgroep	  voert	  de	  door	  de	  kerkenraad	  gevalideerde	  missionaire	  strategie	  uit	  binnen	  de	  
daarbij	  gestelde	  kaders	  en	  ontvangen	  budgetten.	  Dit	  gebeurt	  in	  samenwerking	  met	  de	  
betrokkenen	  bij	  diverse	  missionaire	  activiteiten	  zoals	  de	  perronmeetings,	  Stichting	  Perron	  61	  
Oosterheem,	  etc.	  	  

7. De	  taakgroep	  rust	  de	  gemeente	  toe	  om	  tot	  zegen	  te	  zijn	  in	  wijk	  en	  buurt	  	  
8. De	  taakgroep	  onderhoudt	  namens	  de	  kerkenraad	  contacten	  met	  de	  diverse	  externe	  partners	  

(zie	  bijlage)	  op	  het	  betreffende	  taakgebied	  en	  informeert	  de	  kerkenraad	  over	  de	  voortgang	  
en	  ontwikkeling	  van	  deze	  contacten.	  

9. De	  taakgroep	  onderhoudt	  contacten	  en	  zoekt	  samenwerking	  met	  andere	  “partners	  in	  
welzijn”	  in	  de	  wijk,	  zoals	  de	  burgerlijke	  overheid,	  wijkagent	  en	  wijkpost,	  maatschappelijk	  
werk	  en	  met	  organisaties	  die	  geheel	  of	  ten	  dele	  verwante	  doelstellingen	  hebben.	  

10. De taakgroep geeft functioneel leiding aan de missionaire werkers en de missionaire 
werkorganisatie binnen de gestelde budgetkaders en de vastgestelde missionaire strategie. 	   	  



Samenstelling	  taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair:	  
• ouderling	  (voorzitter)	  
• Vertegenwoordiger	  Stichting	  Perron	  61	  Oosterheem	  
• Vertegenwoordiger	  Perronmeetings	  
• Algemeen	  lid,	  een	  gemeentelid	  	  of	  lid	  van	  de	  Perronmeetings	  	  (voorkeur	  senior)	  
• Algemeen	  lid,	  een	  gemeentelid	  	  of	  lid	  van	  de	  Perronmeetings	  	  (voorkeur	  junior)	  
• Kerkrentmeester	  	  
• Diaken	  	  
• Adviserend	  lid:	  ouderling	  kerkelijk	  werker	  	  
• Adviserend	  lid:	  missionair	  (jongeren)werker	  	  
• Adviserend	  lid:	  predikant	  

Put	  uit	  de	  Bron	  
Bid	  om	  Gods	  Geest	  

Laat	  zien	  Wie	  je	  volgt	  
Weet	  wat	  er	  leeft	  
Ken	  wie	  er	  woont	  
Doe	  wat	  je	  zegt	  
Zeg	  wat	  je	  doet	  

Zoek	  verbindingen	  
Durf	  nieuwe	  wegen	  te	  gaan	  

Doe	  alles	  met	  liefde	  
	  
	  

	   	  



Bijlage	  bij	  de	  Taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair	  	  
Beschrijving	  externe	  missionaire	  partijen	  	  
In	  deze	  bijlage	  worden	  de	  externe	  missionaire	  partijen	  benoemd,	  waarmee	  wordt	  samengewerkt	  in	  
het	  missionaire	  werk	  in	  Oosterheem	  en	  waarmee	  de	  Taakgroep	  Oosterkerk	  Missionair	  	  contact	  heeft.	  	  

Zending	  in	  Nederland	  	  (IZB)	  
-‐ Gezamenlijke	  partner	  (ism	  de	  Oosterkerk	  en	  het	  CvK)	  	  in	  het	  Projectplan	  Perron61	  

Zoetermeer	  
-‐ Contactpersoon	  Kees	  Koster	  (IZB)	  
	  	  Stichting	  Bram	  Nauta	  Fonds	  
-‐ Partner	  en	  donateur	  	  in	  het	  Projectplan	  Perron61	  Zoetermeer	  
-‐ Verantwoording	  via	  de	  IZB	  
Stichting	  de	  Pagter	  
-‐ Partner	  en	  donateur	  	  in	  het	  Projectplan	  Perron61	  Zoetermeer	  
-‐ Verantwoording	  via	  de	  IZB	  
HGSBN	  	  (Stichting	  nalatenschappen)	  
-‐ Donateur	  	  in	  het	  Projectplan	  Perron61	  Zoetermeer	  
Stichting	  Perron	  61	  Oosterheem	  	  
-‐ Partner	  en	  donateur	  	  van	  Perron61	  
-‐ Momenteel	  met	  name	  gericht	  op	  financieren	  van	  de	  niet-‐identiteitsgebonden	  

activiteiten	  in	  Perron61	  .	  	  
-‐ Verzorgt	  Geldwerving	  voor	  Perron61	  (oa	  subsidie	  Gemeente	  Zoetermeer)	  
-‐ Contactpersoon	  Arjen	  van	  Trigt	  
Stuurgroep	  Perronmeetings	  
-‐ Verantwoordelijk	  voor	  het	  verzorgen	  van	  de	  Perronmeetings	  
-‐ Contactpersoon	  Arjen	  van	  Trigt	  
Commissie	  tentdagen	  	  	  
-‐ Verantwoordelijk	  voor	  het	  verzorgen	  van	  de	  Tentdagen	  
-‐ Contactpersoon	  Ester	  ’t	  Jong	  &	  Erik	  Verwoerd	  
De	  Voedselbank	  Oosterheem	  	  
-‐ Verantwoordelijk	  voor	  het	  verzorgen	  van	  de	  Voedselbank	  Oosterheem	  
-‐ Contactpersoon	  Joost	  de	  Jager	  	  
Perron28	  
-‐ Verantwoordelijk	  voor	  Perron28	  
-‐ Contactpersoon	  Sietske	  Rustenburg	  

 


