
BIJLAGE 1 
(bij het concept-beleidsplan PG Noordlaren-Glimmen) 

Beleidsnotitie 2021 – 2025 

 

Cluster Vieren – Protestantse Gemeente te Noordlaren en Glimmen  

  

 

 

DE EREDIENST 

 

De zondagse eredienst als viering van Woord en sacrament is het hart van de gemeente en staat 

centraal in de gemeente die gekenschetst kan worden als midden-orthodox . De uiteindelijke 

verantwoordelijkheid voor de vieringen berust bij de kerkenraad. 

Binnen de eredienst krijgt de liturgie, als dienst aan God en antwoord door de gemeente, vorm in 

ontmoeting, gebeden, muziek, symbolen, sacramenten en prediking. De eredienst is nooit tijdloos: 

ontwikkelingen in kerk en maatschappij als ook levensvragen en zingeving klinken door in de preek 

en voorbeden.  

In de vieringen wordt over het algemeen het Oecumenisch Leesrooster gevolgd. Er wordt gebruik 

gemaakt van het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk, van de oecumenisch liedbundel  

Zangen van Zoeken en Zien en van liederen uit andere bronnen. 

De gemeente komt elke zondag samen om te vieren, hetzij in de Trefpuntkerk in Glimmen, hetzij in 

de Bartholomeuskerk in Noordlaren. Naast de reguliere zondagse vieringen zijn er diensten met een 

speciaal karakter, zoals de oogstdienst in het najaar, de jaarlijkse oecumenische viering met de 

Harense kerken, de Eeuwigheidszondag, de Startzondag.  

 

 ●  Sacramenten: Doop en Viering van de Maaltijd van de Heer 

 -  Gezien de gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden is er al jaren niet meer gedoopt. 

 -  Vijf- tot achtmaal per jaar vieren we Maaltijd van de Heer, waarbij iedereen genodigd en welkom is 

om mee te doen. We doen dat meestal in een lopende viering. 

 

 ●  Muziek, musici en cantorij 

Het kerklied is een gemeenschapslied waarbij niet de meeste stemmen tellen als de vraag aan de 

orde is wat er gezongen wordt. De keuze van wat in het kader van de liturgie gezongen wordt, moet 

goed overwogen worden. De Kerkorde van de Protestantse Kerk stelt dat de kerkdiensten onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen, met inachtneming ‘van de bijzondere 
verantwoordelijkheid van de predikant voor de bediening van Woord en sacramenten en van de 

kerkmusicus voor de kerkmuziek.’ (Ord. 5-1-4). 

In de gemeente functioneren vier musici waarvan één als cantor leiding geeft aan de cantorij die 

circa 30 leden telt.   

De cantorij functioneert in beide kerken tijdens de diensten op de christelijke feestdagen en verder 

met een globale frequentie van 1x per maand. Daarnaast is er de mogelijkheid incidenteel met de 

gehele of een gedeelte van de cantorij aan extra diensten mee te werken – zoals bijvoorbeeld in de 

Stille Week. 

De Bartholomeuskerk in Noordlaren beschikt over een historisch orgel (Van Oeckelen) en een piano, 

de Trefpuntkerk in Glimmen over een tweeklaviers pijporgel en een vleugel. 
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 ●  Commissie van ontvangst 

Elke zondag zijn er leden van de commissie van ontvangst aanwezig om gemeenteleden en gasten 

welkom te heten en de Nieuwsbrief uit te reiken. 

 

 ●  Liturgisch bloemschikken 

Liturgisch (symbolisch) bloemschikken is het verhaal met bloemen, die een taal spreken waar 

woorden tekort schieten. Aan de hand van een schriftlezing en/of thema staat er bij bijzondere 

vieringen, zoals tijdens de Adventstijd en kerst, De Paascyclus en bij de Eeuwigheidszondag een 

liturgisch bloemstuk in de kerk.  

 

 ●  Koffiedrinken  

Het gezamenlijk koffiedrinken na de viering wordt door de gemeenteleden als zeer waardevol 

ervaren.  

 

 ●  Communicatiemiddelen 

De wekelijkse vieringen als ook rouwdiensten worden opgenomen. Deze vieringen zijn te beluisteren 

via de Kerkomroep. Er wordt momenteel nagedacht over beeldopname.  

 

 ●  Preekrooster 

Jaarlijks wordt er door de preekvoorziener een preekrooster ingevuld, in samenspraak met de 

kerkenraad.  

 

 

 

VIEREN IN DE NABIJE TOEKOMST 

 

 ●  Profilering van de zondagse diensten 

De kerkenraad wil de komende jaren bijzondere aandacht besteden aan profilering van de wil de 

vieringen. Hieraan kan invulling worden gegeven door de organisatie van speciale zondagse 

themavieringen, zoals een ZWO-dienst, een dienst rond internationale vrouwendag, een roze en een 

groene viering en een Vredesdienst (in plaats van de Startzondag).  

In 2022 worden twee zomerse vieringen verzorgd door gemeenteleden. 

 

 ●  Doordeweekse vieringen 

In de zoektocht naar aansluiting bij – al dan niet latente – spirituele behoeften bij gemeenteleden en 

anderen, lijkt het passend het aanbod van diensten uit te breiden met doordeweekse bijeenkomsten.  

Hierbij wordt gedacht aan het met een vaste regelmaat houden van avondgebeden in de 

Bartholomeuskerk, volgens een vaste monastieke liturgie van lezen, zingen en bidden. Dit als 

rustpunt in de week. Gemeenteleden en andere belangstellenden zouden hierin kunnen voorgaan.  

Het houden van vieringen op doordeweekse avonden kan gezien worden als een kerkeigen wijze van 

invulling geven aan kerk in het dorp zijn. De (naar het zich laat aanzien beperkte) kosten die een en 

ander met zich mee zal brengen, kunnen daarom gezien worden als investering in onze missie. 

Voorwaarde voor organisatie is uiteraard dat dit qua bemensing mogelijk is en blijft - alles valt of 

staat met mensen die meedoen en meewerken.  
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 ●  Viering van de Maaltijd 

Met enige regelmaat blijkt dat de ideeën en de wensen met betrekking tot de Maaltijd van de Heer 

verschillen binnen de gemeente. Het verdient aanbeveling ons samen te bezinnen op het waarom en 

hoe van de maaltijdviering met het oog op de vorm, de momenten en de frequentie ervan in onze 

diensten. 

 

 ●  Overweging 

- Wellicht is het verstandig om een tweede cantor aan te stellen ten behoeve van vervanging bij 

calamiteiten en met het oog op de continuïteit van de cantorij voor de langere termijn.  

 


