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Samenvatting
In het afgelopen jaar is binnen de gemeente de realiteit bespreekbaar gemaakt dat de
avonddienst veel minder bezocht wordt dan de morgendienst. De kerkenraad spreekt nu uit, de
tweede dienst blijvend waardevol te vinden en legt de gemeente voor hoe we in 2014 willen
beproeven hoe dit het beste vorm te geven.

1. Inleiding
Sinds het rapport “Diensten met karakter” (2007) kiezen we voor morgendiensten die getuigend
en apellerend zijn en voor avonddiensten die verdiepend en opbouwend zijn. Het onderscheid
is tevens dat morgendiensten een vaste opbouw voor de hele gemeente hebben en dat in
avonddiensten per week verschillende accenten mogelijk zijn, van lofprijzing en jeugddienst tot
leerdienst en themadienst.
Intussen merken we dat een en ander resulteert in zeer verschillende opkomst in de
avonddiensten. We hebben afgelopen jaar geprobeerd, bespreekbaar te maken dat het bezoek
aan de avonddiensten als geheel terugloopt, met duidelijke uitschieters naar boven en
beneden. Eerst hebben we de gemeente geraadpleegd op een gemeentemiddag op 8 juni
2013, daarna heeft de kerkenraad zich bezonnen tijdens het kerkenraadsweekend van 14
september 2013 en tenslotte stelde het BMK van 7 november deze Handreiking vast.

2. Uitkomst gemeente middag 8 juni 2013
Op 8 juni heeft een deel van de gemeente ideeën aangedragen over hoe zij verder willen met
de tweede dienst.
In korte bewoordingen kwamen hierbij de volgende gedachten naar voren:
a. Schaf de tweede dienst niet af
Er komen ongeveer 100 bezoekers op af, die gemotiveerd kiezen voor de avonddienst. Het is
een mogelijkheid om geloofskennis te verdiepen. Een aantal mensen zoekt de rust in de
avonddienst. Tenslotte stelt een avonddienst mensen die ’s ochtends niet kunnen in de
gelegenheid de kerkdienst te bezoeken.
b. Gebruik de tweede dienst voor een palet aan onderwerpen en activiteiten
Er wordt voorgesteld een halfjaar rooster te maken met diensten die van karakter gevarieerd,
interactief en informeel kunnen zijn met ruimte voor ontmoeting. Voorbeelden die genoemd zijn:
themadiensten met andere kerken, seminar met een externe spreker, hagenpreek,
leerdiensten, sing in en ‘de buurt in gaan’.
c. Breid de eerste dienst uit en schaf de tweede dienst af
Deze groep pleit voor een meer uitgebreide ochtenddienst met bijvoorbeeld inloop en koffie,
overgaand in de kerkdienst, gevolgd door bijvoorbeeld een maaltijd en een kort
middagprogramma dat gevarieerd kan zijn (ontspanning, Bijbelstudie, sport, ziekenbezoek,
catechisatie). De bijeenkomst zou kunnen duren van 10-14 uur met veel ruimte voor ontmoeting
en ‘samen gezin zijn’.
d. Werk samen met de GvK en CGK in gezamenlijke tweede diensten
Deze groep ziet het als bemoedigend om samen te werken met de kerken die wie erkennen op
de basis dat Jezus onze Verlosser is. We kunnen elkaar als leden van verschillende kerken in
deze diensten ontmoeten. Daarnaast hebben 6 gemeenten meer faciliteiten dan één alleen. Dit
idee sluit aan bij het besluit van het BMK om eens per maand een gezamenlijke themadienst te
organiseren met de GkV en CGK kerken in Apeldoorn.
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3. Beraad in kerkenraadsweekend 17 september
Parallel aan onze bespreking vond een vergelijkbare bezinning plaats in de bredere kring van
de zes kerken uit GKV, CGK en NGK in Apeldoorn. Dit leidde tot een voorstel en uiteindelijk
besluit waarin als experiment gedurende 2014 de tweede diensten van iedere laatste zondag
van de maand een gecombineerde dienst van vijf kerken op drie plaatsen zal zijn, met elk een
eigen karakter. Deze ontwikkeling is meegenomen in onze eigen bezinning.
a. Waarde van de tweede dienst
De kerkenraad spreekt uit dat de tweede dienst van grote waarde is om andere accenten te
leggen dan de ‘gezinsdienst’ in de ochtend. Het biedt tevens mensen die ’s ochtends niet
kunnen de gelegenheid naar de kerk te gaan.
b. Gevarieerde invulling
We beschouwen de avonddienst als ‘variabel’ in te vullen Een aantal leden zal beide diensten
bezoeken, een aantal zal liefhebber zijn van bepaalde diensten. Alle diensten vinden plaats
onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
In 2014 proberen we de volgende zaken uit:
1.
We gebruiken de avond diensten voor onze themadiensten: (PvN, Lofprijzing, Jeugd
wijkdienst enz.)
2.
De avonddienst kan soms een andere vorm hebben dan de huidige liturgie zoals een
lezing, een meer interactieve vorm van Bijbelstudie, lezing en gesprek of een catechese avond.
Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ook op het podium of de benedenzaal gebruiken in plaats van in
de kerkzaal. Voor deze andere vormen zal een viertal vaste formats worden gehanteerd. Het
gebruik van deze andere vormen ligt in eerste instantie bij onze eigen predikant Willem
Smouter.
3.
De avonddienst op de laatste zondag van de maand zal bij wijze van proef in 2014 een
gecombineerde dienst van vijf kerken op drie plaatsen zijn, met elk een eigen karakter. Een en
ander als eerder besproken, zij het dat de de Barnabaskerk nog niet mee doet. Onze kerk zal in
2014 vijf jeugddiensten en vijf lofprijzingsdiensten organiseren.
4.
De aanvangstijd van de avonddienst is een vast tijdstip en blijft 18.30 uur. We willen de
basiscatechese blijvend parallel laten lopen aan de dienst. De catechisanten zullen niet meer
aan de dienst deelnemen maar direct naar de catechisatie gaan

4. Evaluatie
Eind 2014 evalueren we de avonddiensten. Medio 2014 kijken we of we met nog andere
vormen zouden willen experimenteren in de tweede helft van 2014. Als kader voor de evaluatie
gelden de volgende punten:
● Functie van de diensten voor opbouw en verdieping
● Verloop van het bezoek van de verschillende avonddiensten
● Ervaringen van de bezoekende gemeenteleden
● Ervaringen van de predikant
Na het besluit van het BMK wordt de gemeente op de hoogte gebracht via Dienstbetoon en is
er de mogelijkheid tot vragen stellen op de gemeenteavond van 28 november aanstaande.
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