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Preekrooster 
Oorspronkelijk vastgesteld in de kerkenraad d.d. 20070619 . Bijgesteld en aangevuld op 20080310, 
20090511, 20100118, 20100316 , 20110315, 20110327, 20131119, 20140123. Latere, aanvullende 
besluiten worden met datum bij het betreffende punt vermeld. Tekstuele aanpassingen op basis van 
besluitvorming en praktijk d.d. 20140207, 20150922 en 20160119. 
 
Voor elk kalenderjaar wordt op voorstel van het college van kerkrentmeesters door de kerkenraad een 
preekrooster vastgesteld. 
Bij het opstellen wordt rekening gehouden met 

- Uitgangspunten t.a.v. aantal en soort diensten  
- Invulling preekbeurten in samenhang met kosten 
- Betrokkenheid van de door de kerkenraad ingestelde commissies 
- Planning  

 
Uitgangspunten aantal en soort diensten : 
1. Aantal diensten 

- elke zondagmorgen een eredienst 
- viering van 8 kerkelijke feestdagen (was negen, maar Hemelvaart verviel)  

o 3 samenvallend met eredienst op zondagmorgen:  
 Palmzondag  
 Pasen  
 Pinksteren 

o 4 niet samenvallend met eredienst op zondagmorgen:  
 Kerstavond 
 Witte Donderdag 
 Goede Vrijdag 
 Stille Zaterdag 

o 1 zelden samenvallend met een eredienst op zondagmorgen 
 Kerstmorgen 

 
2. waarbij als bijzonderheden worden ingepland: 

- Minimaal 4 keer Heilig Avondmaal (waarvan 1 op Witte Donderdag), bij voorkeur 6 keer (20140311)  
- 2 keer jeugddienst 
- 2 keer gezinsdienst 
- Startzondag 
- Laatste zondag kerkelijk jaar 

Vervallen zijn: 
- Avondgebed op Hemelvaart 
- Avondgebed op oudejaarsavond 
- Verplichting 4 vernieuwende diensten; wenselijkheid vernieuwende elementen blijft; dit wordt 

gevraagd aan de liturgiecommissie 
- 2 keer zangdienst ( 2016-01-19)  

 
Invulling preekbeurten in samenhang met kosten. 
Er wordt rekening gehouden met:   
1. preekbeurten van de eigen predikant, uitdrukkelijk uitgewerkt volgens het werkplan voor de predikant 

zoals vastgelegd in het document Predikant punt 3 
a. 20 diensten op zondagen, waaronder in ieder geval Pasen en Pinksteren, gesplitst in twee perioden, 

waarbinnen cyclische verdeling samenhangend met de planning van jeugd- en kinderkerk 
b. 5 diensten i.v.m. kerkelijke feestdagen niet (of zelden) vallend op zondagmorgen: Kerstavond, 

Kerstmorgen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag 
c. (regeling vermindering voor studieverlof is vervallen) 

2. preekbeurten door gastpredikanten, al dan niet tezamen met een commissie of gemeenteleden. 
(vervallen vaste gastpredikant).  De predikanten worden via college van kerkrentmeesters gevraagd.  

- Bij de keuze van nieuwe gastpredikanten verzoek om te selecteren op nieuw geluid. 
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- Vanwege de reiskosten wordt in eerste instantie gekeken naar predikanten uit de directe 
omgeving. 

Evaluatie van de diensten gebeurt tijdens de kerkenraadsvergadering. De kerkenraad besluit op basis 
daarvan om iemand nog eens of niet meer te vragen. 

3. diensten voorbereid door ambtsdragers en/of commissies die door de kerkenraad aangesteld zijn. 
 
Betrokkenheid van de door de kerkenraad ingestelde commissies / personen 
1. De liturgiecommissie is betrokken bij de opzet van: 

- kerstavond en kerstmorgen 
- paascyclus 
- pinksteren 
- startzondag 
- laatste zondag kerkelijk jaar 

2. De jeugdcommissie & kinderkerk zijn betrokken bij: 
- jeugddienst 
- gezinsdienst 

 
Vervallen zijn: 

- De commissie eredienst betrokken bij vernieuwende diensten 
- Hemelvaart en oudjaar worden in de vorm van een avondgebed uitgevoerd door kerkenraad / 

gemeenteleden. 
 
Planning 
In verband met het tijdig benaderen van gastpredikanten wordt in januari/februari van het voorafgaande 
jaar de conceptverdeling met invulling van de preekbeurten door eigen predikant opgesteld en uiterlijk in 
maart ter vaststelling aan de kerkenraad aangeboden. 
Daarna worden gastpredikanten benaderd voor de nog openstaande diensten. 
Het definitieve preekrooster wordt in november van het voorafgaande jaar tegelijk met het collecterooster 
aan de kerkenraad aangeboden.  

 
 


