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Inleiding 
 
In het Liturgisch Beraad Bennekom is in mei 2010 gesproken over de notitie “Raamwerk Liturgie 2009, 
Geloofsgemeenschap St Johannes de Doper Geboorte – Verrijzenis des Heren Wageningen”. De notitie 
beschrijft uitgangspunten en (praktische) afspraken voor de liturgie in Wageningen. Binnen het LBB werd de 
vraag gesteld of een vergelijkbare notitie voor Bennekom wenselijk is.  
 
In de zomer van 2010 hebben Truus Appelman, Conny van den Broek, Huub Oude Vrielink en Ineke 
Ammerlaan dit proces voorbereid.  
 
Er is een tweetal brainstormbijeenkomsten geweest. Daarin zijn antwoorden gegeven op een aantal 
belangrijke vragen over het liturgisch raamwerk. Deze informatie is verder verwerkt in dit raamwerk. 
 
Dit document beschrijft het liturgisch raamwerk voor onze geloofsgemeenschap 
 

Raamwerk 

Identiteit Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina in Bennekom 
Een samenvatting van de identiteit van de Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina in Bennekom is 
hieronder (in concept) weergegeven. 
 
De MVR geloofsgemeenschap bestaat uit  577 adressen waar in totaal 1167 parochianen wonen, inclusief 
kinderen1. Onderstaande identiteit is gebaseerd op de resultaten van een enquête begin 2010, waar 153 
parochianen op gereageerd hebben. 
- De MVR  geloofsgemeenschap in Bennekom is een vitale, lokale gemeenschap met veel betrokken 

vrijwilligers. Het eigen karakter kenmerkt zich door gastvrijheid en openheid. 
- Het vinden van inspiratie in wekelijkse vieringen vinden we belangrijk. Belangrijke elementen daarin zijn 

het vieren rond een bepaald thema en het samen delen van het Eucharistisch brood. Voorgangers (en 
vrijwilligers betrokken bij de voorbereiding), die ons inspireren met hun inhoudelijke boodschap (Waar 
gaat het werkelijk om in het leven?), spelen daarbij een cruciale rol. 

- Niet iedereen in onze gemeenschap heeft dezelfde mening en voelt dezelfde behoefte. Dat hoeft ook 
niet. We streven naar maatwerk en variatie. Het spirituele en gewijde karakter van traditionele 
eucharistievieringen heeft voor velen een bijzondere betekenis. Daarnaast zorgt een gevarieerd aanbod 
aan vieringen ervoor, dat ook anderen zich thuis voelen in de vieringen in de Bennekomse kerk. 

- We zijn blij met alle mensen die naar onze vieringen komen. Iedereen die zich betrokken voelt, is bij ons 
welkom. 

De kern van het liturgisch beleid in onze geloofsgemeenschap 
 
De kern van het liturgisch beleid in onze geloofsgemeenschap is als volgt samen te vatten: 
 
• In stand houden van de eigen geloofsgemeenschap; 
• In stand houden eigen karakter van openheid en gastvrijheid; 
• Inspireren en binden van “nieuwe katholieke” volwassenen en jongeren door variatie in 

vieringen. 
• Ondersteunend aan diversiteit (leeftijd, geloofsbeleving) 
• Bewaken van de kwaliteit van de vieringen. 
• In stand houden eigen karakter van openheid en gastvrijheid. De voorganger moet de aanzet 

geven. 
• Samenkomen rond de “Bron” om te vieren. 
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Kenmerken van de  kwaliteit van liturgie? 
 

• Vieringen die inspireren met bezielde voorgangers (denk aan de voorbereiding). 
• Vieringen die motiveren om bij elkaar te blijven komen. 
• Vieringen met een boodschap die je meeneemt naar huis. 
• Mensen (blijven) raken; er gebeurt iets tussen mensen. 
• de boodschap van de viering moet in verband staan met de samenleving. 
• goed samenspel tussen alle betrokkenen: kosters, lectoren, voorganger, koor. 
• goede liedkeuze, sterke teksten (Huub Oosterhuis), stiltemomenten 
• in contact komen met God en geraakt worden 
• naar binnen kunnen komen (vraagt een open houding) 
• keuze liederen, teksten, gebeden , is er ook gevoel voor stilte 

 

De verantwoordelijkheden voor de liturgie? 
 

• De ambtsdrager (priester / pastoraal werker) is eindverantwoordelijk.  
• Samenwerken, ook als er verschil van mening is. 
• Betrokkenheid van vrijwilligers respecteren. 
• goede regeling van afspraken en communicatie 
• er liggen ook objectieve voorwaarden vanuit “de kerk” als organisatie waarmee je je te verhouden 

hebt. 
• Samenwerken en consensus model (water bij de wijn kunnen/willen doen) 
• dienstbaar aan de viering 
• zaken die kwaliteit betreffen bespreekbaar maken 

 
Aanvullende opmerkingen: 

• We hoeven liturgie niet helemaal zelf te scheppen. Er worden ons voorwaarden vanuit de kerk 
aangedragen. 

• Is de voorganger eindverantwoordelijk? In principe wel maar de essentie is niet het strikt hanteren 
van regels Als er frictie is binnen een voorbereidingsgroep dan is dat voelbaar (in een viering). Bij 
een goede en zorgvuldige samenwerking tussen betrokkenen kan een viering ontstaan waarin 
mensen geraakt worden. 

De  stijl van vieren 
• Sfeer van openheid en warmte. 
• Respect voor elkaar, in de geest van Jezus. 
• houding, gebaren, stilte, soberheid, aankleding, transparantie 
• respect/vrede, in de geest van Jezus 
• vaste vormen respecteren (geeft rust) 
• iedereen moet zich aangesproken kunnen voelen 
• openheid en warmte 
• de viering moet één  geheel zijn; thema als rode draad door de viering 
• gebruik van symbolen en handelingen, dienen helder te 

Welke vormen van vieringen kennen we? 
• Eucharistieviering 
• Woord en communieviering 
• Getijden vieringen  o.a. Lauden en vespers (oecumenisch) 
• Gebedsvieringen 
• Schriftvieringen 
• Agapé vieringen 
• Woorddienst (oecumenisch) 
• Kinderwoorddienst 
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Hoe waarborgen we ons beleid? 
 

• Evaluatie van vieringen door voorganger en/of voorbereidingsgroep. 
• Evaluatie binnen LBB, pastoraatsgroep en locatieraad. 
• Praten met kerkbezoekers. 
• Niet alleen evalueren, ook evolueren (andere vormen zoeken) 
• Kwaliteit, met de tijd mee gaan 
• In gesprek gaan met elkaar 
• Elk half jaar beleid toetsen in LBB, feedback geven 
• Achteraf checken of vooraf gestelde doelen gehaald zijn 
• Kijken naar aantal bezoekers (tellen) 

 
 

De taken van het liturgisch Beleid Bennekom 
 

• Afstemming tussen werkgroepen. 
• Afspraken maken over praktische zaken. 
• Klankbord en meedenken/beslissen over liturgisch beleid. 
• Aandacht voor toerusting en bijscholing. 
• Jaarthema  / Rode draad  
• Ervaringen uitwisselen met andere beraden van zTB 
• Kaders scheppen voor vieringen  
• Initiëren van andersoortige vieringen 
• LBB beleidsgroep, andere status 
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Bijlage 1.  Aspecten die kwaliteit van liturgie bepalen  
 
1 Inhoudelijk: 

 Wordt het thema duidelijk neergezet 
 Is het thema voldoende uitgewerkt  
 Coherentie tussen de verschillende elementen uit de viering  
 Is de structuur van de liturgie herkenbaar  
 Komt engagement richting kerk en samenleving aan de orde (diaconie)  
 Schrifttekst als rode draad in viering 

 
2 Zang  

 Relatie thema, schrifttekst en liederen  
 Mogelijkheid tot meezingen  
 Ondersteunende functie van koor  
 Kwaliteit van koorzang  
 Enthousiasme  
 Goede begeleiding 

 
3 Teksten  

 Gebeden goed en duidelijk (goed is erg subjectief!) 
 Actieve deelname kerkganger in teksten  
 Inclusief taalgebruik (waarmee een ieder zich aangesproken voelt)  
 Evocatief (oproepend en poëtisch) 

 
4 Overweging  

 Duidelijke relatie naar thema, schrifttekst en rest van de viering  
 Creativiteit en originaliteit (NB: structuur; lengte) 

 
5 Bezinning  

 Gelegenheid tot persoonlijke bezinning  
 Sfeer en ruimte voor "Godsontmoeting” 

 
6 Rituelen 

 Gebruik van rituelen in evenwicht met creativiteit  
 Gebruik van symbolen en gebaren  
 Aandacht voor "doe-momenten" 

 
7 Uitvoering  

 Duidelijke, heldere taal  
 Verstaanbare presentatie  
 Duidelijke taakverdeling op liturgisch centrum  
 Duidelijke, leesbare en verzorgde "boekjes"  
 Duur van de viering 

 
8 Ontmoeting  

 Voldoende aandacht voor kinderen, jongeren, volwassenen  
 Worden gasten, anderstaligen in woord en teken betrokken in liturgie 
 Ruimte voor ontmoeting met elkaar (ook na de viering) 

 
9 Echtheid  

 Heeft de viering je geraakt? 
 Spontaniteit  
 Sfeer 

 
10 Herkenbaarheid  

 Is de structuur van de liturgie eenvoudig en duidelijk  
 Is de rode draad of het dragend lied gebruikt zoals afgesproken in liturgie-overleg 
 Zijn afspraken uit voorbereiding nagekomen 
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Hieronder een verkorte handzame checklist voor de  
evaluatie van vieringen. 
 

 Hoe zijn opening en welkom verwoord 
 Op welke wijze is een ‘’rode draad’’, lijn, afstemming, te bemerken tussen lezingen, 

overweging, gebeden 
 Hoe is de stijl van de viering en de afstemming tussen de inbreng van het koor en de verdere 

inhoud van de liturgie 
 Hoe zijn de voorbeden opgebouwd: (wereld, Nederland, Bennekom, groepen, persoon), hoe is 

de inhoud, detail, lengte, aansprekend/passend, taalgebruik 
 Hoe zijn de Mededelingen: duidelijkheid, plaats in de viering 
 Hoe is de participatie van parochianen in de liturgie (b.v. via zang, eigen voorbede) 
 Op welke wijze past de viering bij de doelgroep 
 Is er aandacht voor actualiteit, evt. personen (i.h.b. bij jubilea, uitreiking onderscheiding, of 

aandacht voor bijzondere gebeurtenissen, herdenken van overledenen 
 Op welke wijze stimuleert de viering, nodigt ze uit tot nadenken 
 Is er gastvrijheid voor andersgelovigen en niet-gelovigen (kerstmis, uitvaarten, herdenkingen, 

jubilea, eerste communie)  
 Welke ruimte is er voor persoonlijke beleving 
 Wat geeft de viering mee voor de komende week 
 Hoe is het tekstboekje vormgegeven 
 Wat is het opvallendste onderdeel (zoals ‘’Dit had ik niet willen missen’’, of ‘’Was xxx hier maar 

bij geweest’’) 
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Bijlage 2: Roosteringsprocedure  
 
• het basiswensenrooster van de geloofsgemeenschap wordt opgesteld door een lid van de 

Pastoraatgroep.  
• vervolgens wordt het naar de roostergroep van de Titus Brandsma parochie gestuurd. Deze 

maken een eerste conceptrooster. 
• tweemaal per jaar wordt een roosterronde gehouden; tussentijdse aanpassingen worden aan 

de belanghebbenden gecommuniceerd. 
• Lectoren en kosters worden na ontvangst van het voorgangers rooster ingepland 
• koren worden in overleg ingepland, los van het uiteindelijke type viering. 
• Parochiële voorgangers gaan gemiddeld eenmaal per maand voor.  
      
Bijlage 3: De voorbereiding van een viering (draaiboek)  
 
Binnen de geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina wordt er naar gestreefd, elke vorm van vieren,  
het vieren van en met de gemeenschap te laten zijn.  
Dit betekent dat de inhoudelijke samenstelling met zorg en in overleg met de voorganger(s), lector 
en liturgiegroep van het begeleidende koor plaats vindt. 
   

Voor de voorbereiding van de Eucharistie en Woord- en Communieviering, komt de 
liturgiegroep verbonden aan het begeleidende koor, samen met de voorganger en de lector. 
De contactpersoon van de liturgiegroep nodigt  de voorganger en lector uit en plant de 
voorbereidingsbijeenkomst. 
Thema, lezingen, gebeden en liederen worden bijeen  gebracht.  
Voor de muzikale en vocale ondersteuning van de liturgie dragen de volgende koren zorg: 
 
Gemengd koor: 
Liturgieboekje wordt door stencilgroep parochie vermenigvuldigd 
 
Dameskoor: 
Liturgieboekje wordt door stencilgroep parochie vermenigvuldigd 
 
ARSIS: 
Liturgieboekje wordt in eigen beheer vervaardigd  
 
Kinderkoor: 
Liturgieboekje wordt in eigen beheer vervaardigd. 
 
Schola Cantorum 
Er wordt gebruik gemaakt van de liturgieboekjes van  
Gooi & Sticht en / of Berne Heeswijk, met eventueel een inlegvel.  
 
Cantors: 
Liturgieboekje wordt door stencilgroep parochie vermenigvuldigd 
 
De werkgroep doopvoorbereiding draagt zorg voor de begeleiding van de doopouders in 
overleg met de voorganger  en  bereidt de vormgeving van de doopceremonie, binnen de 
zondagsviering voor. Hierbij vindt tevens overleg plaats met de liturgiegroep  
van het begeleidende koor.  
 
voor namen en telefoonnummers zie het Parochieblad of de website     
www,rkkerkbennekom,nl  
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De werkgroep 1e H. Communie nodigt kinderen uit voor het voorbereidingstraject, waarbij de 
voorganger / priester eveneens betrokken is. De voorbereidingsbijeenkomsten vinden plaats 
tijdens de zondagsvieringen, ook worden de ouders betrokken bij de voorbereiding. De 
voorbereiding van de Eucharistieviering waarin de 1e H. Communie wordt gevierd, vindt plaats 
in overleg met de liturgische werkgroep van het begeleidende koor, alsmede de voorganger  
 
De werkgroep jongerencatechese, nodigt jongeren (groep 8) uit ter voorbereiding op het H. 
Vormsel, vanuit het pastoraal team van zTB, vindt begeleiding plaats, De viering vindt plaats in 
de Johannes de Doper kerk te Wageningen. 
 

 
       Een aanstaand bruidspaar, welke in de Maria Virgo Regina  kerk wenst te trouwen, meldt  
       de voorgenomen  huwelijksdatum. De basispastor neemt contact op met het  
       aanstaand  bruidspaar over de huwelijksvoorbereiding en de huwelijksviering.  
       Tevens informeert hij een de pastoraatgroep voor de praktisch te regelen zaken  
       zoals ( aankoop huwelijksbijbel, koster etc.) 
       Op de 3 zondagen voorafgaand aan de huwelijksdatum, wordt het voorgenomen huwelijk  
       in de kerk afgekondigd.  
 

De viering van schuld en vergeving vindt 2 x per jaar plaats, voorafgaand aan Kerstmis en 
Pasen. Deze viering wordt in Wageningen gehouden en via het parochieblad / website 
kenbaar gemaakt 
 
Agapé vieringen worden incidenteel gehouden, bv. als viering bij het voorstellen van de 
kinderen, die later in het jaar hun 1e H. Communie doen. en tijdens de jaarlijkse viering i.s.m. 
de St. Alexanderschool. 
 
Oecumenische Vespervieringen worden in de periode oktober t/m april gehouden en worden 
inhoudelijk voorbereid in overleg met de voorganger en het begeleidend koor of muzikaal 
ensemble. Deze vieringen staan onder auspiciën van de Raad van Kerken Bennekom. 
 
Indien er een naderend levenseinde wordt gemeld en om de ziekenzalving of Handoplegging 
der zieken wordt gevraagd, wordt er contact opgenomen met “de pastor van de week” (deze 
informatie is bekend bij de leden van de pastoraatgroep. (Na overleg met de familie, wordt er 
een mail rondgestuurd en wordt de mededeling van de ziekenzalving / handoplegging, op de 
zondag in de viering afgekondigd bij de intenties.) 

 
1. bij melding van overlijden door de familie, uitvaartondernemer of pastor wordt  
  er contact opgenomen met het pastoraatgroepslid, die telefoonwacht heeft. 
2. deze neemt contact op met lid uitvaartgroep 
3. het lid van de uitvaartgroep heeft eerste contact met familie, inventariseert wensen en 

regelt (samen met pastor of 2e lid uitvaartgroep) met de familie 
      de avondwake / uitvaart 
      tevens informeert hij één van de “aandachtspastores” 
 
De verzorging van de uitvaart in de geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina vindt plaats door: 
A. de basispastor en lid van de uitvaartgroep 
B. leden van de uitvaartgroep 
C. op verzoek van familie, een bevriende pastor of familielid en lid van de uitvaartgroep 
D. één van de andere leden van het pastoraal team en lid uitvaartgroep 
E. de Avondwake wordt altijd verzorgd door twee leden van de uitvaartgroep 
 
Voor de verzorging van de uitvaart worden in principe geen pastores van buiten het pastorale 
team van de Z. Titus Brandsma parochie benaderd. 
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Kom in de Kring  
Dit is een ‘’viering op maat’’ voor kinderen van 0 tot ca. 6 jaar. De bijeenkomst wordt gehouden 
tijdens de zondagsviering, ongeveer 1 maal per drie weken. De kinderen wordt meer geboden dan 
alleen opvang, door te praten, zingen, spelen met elkaar en te knutselen. Een alledaags 
prentenboek is meestal uitgangspunt. Het geheel is gebaseerd op de katernen “Kom in de Kring” 
van Corien van Ark (Doopsgezinde gemeente Wageningen). 
 
Bijlage 4. Uitvoering van vieringen: rollen in de liturgie  
 
Betrokkenheid en het betrekken van mensen  
Allen die voorgaan in en betrokken zijn bij vieringen dienen bereid te zijn tot overleg en 
samenwerking. De mensen die inhoudelijk het meest betrokken zijn bij het vorm geven van de 
liturgie zijn de voorganger en de liturgiegroep van het koor.  
Wanneer de lezingen van de zondag of de actualiteit (themazondagen) bepaalde groeperingen of 
problemen binnen het vizier brengen, zullen die groeperingen en/of de betreffende werkgroepen bij 
de voorbereiding en de uitvoering van de liturgie betrokken worden. 
De verdeling van de liturgische functies tussen vrouwen en mannen moet zoveel mogelijk 
evenwichtig zijn. Dit evenwicht streven we ook na bij de samenstelling van de verschillende 
liturgische werkgroepen. 
We streven ernaar dat de gemeenschap actief betrokken wordt bij de zang. Het koor of de 
cantorgroep heeft in beginsel hierbij een stimulerende, helpende en ondersteunende functie.  
Om dit gemeenschapskarakter nog te versterken is het goed om nieuwe nog onbekende liederen 
of acclamaties voorafgaand aan de viering met de kerkgangers te oefenen. Groepsgewijze 
voorbereiding en viering van doop, eerste communie en vormsel benadrukt de betrokkenheid bij de 
geloofsgemeenschap. 
Wanneer op de avond vóór een uitvaart een avondwake gehouden wordt, wordt deze zoveel 
mogelijk door toegeruste parochianen voorbereid en geleid. 
Een pastor (gast van buiten) die incidenteel voorgaat, zal respect hebben voor onze liturgische 
gewoontes. De pastor zal echter niet in een liturgische situatie worden gedwongen die afwijkt van 
zijn/haar liturgische inzichten. 
 
De ‘rollen’ bij de uitvoering van een viering 
In de vierende gemeenschap gaan de voorganger, lector en koor  samen voor in de verschillende 
onderdelen van de viering. Hun onderlinge samenwerking en afstemming en de uitvoering van de 
verschillende taken bepalen voor een groot deel de sfeer van de viering en maken het geheel al 
dan niet tot een goede liturgie. In het kort worden de taken van de verschillende functies (of rollen) 
in de viering hier aangegeven. 
 
De vierende gemeenschap  
De gemeenschap viert. Haar rol is niet als in een theater die van toeschouwer, maar van direct 
betrokkene, die meedoet in het geheel van de liturgie, luisteren, bidden, zingen, deelnemen aan 
symbolische handelingen. 
 
Voorganger  
De liturg gaat voor in verkondiging, gebed en symbolische handeling. Hij geeft leiding aan het 
geheel van de dienst, nodigt uit tot deelname, leidt een moment van stilte in en verbindt de 
teksten. De voorganger draagt er zorg voor dat een sfeer van gebed en betrokkenheid ontstaat, 
waarin ieder zich zo goed mogelijk thuis voelt. De voorganger geeft door inspiratie en 
aanvoelingsvermogen impulsen aan de vierende gemeenschap. Het gaat niet om hem, maar om 
de liturgie van de gemeenschap. Zowel naar inhoud als vormgeving mag van de voorganger 
inspiratie en diepgang verwacht worden. Hij heeft bij voorkeur een nauwe band met de 
geloofsgemeenschap en weet wat er leeft. Ook zal hij vanuit de Schrift soms kritische vragen 
stellen en uitnodigen tot diepgaande bezinning. De voorganger is eindverantwoordelijke voor de 
liturgie en daarop aanspreekbaar. In de voorbereiding zal hij zoveel mogelijk anderen betrekken, 
die een taak vervullen in de liturgie en zal hij oog hebben voor het geheel van de viering. 
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Koren en voorzang  
Het koor heeft een belangrijke taak in het voorgaan in en leiding geven aan de zang in de liturgie. 
De liederen worden met zorg gekozen (in het overleg tussen de voorganger en de 
voorbereidingsgroep), zodat ze een eenheid vormen met de teksten uit Schrift en gebeden. De 
zang moet er altijd op gericht zijn om de viering tot een samenspel te maken van alle betrokkenen, 
waarin iedereen geraakt wordt en waar mogelijk mee kan doen, hetzij in samenzang met het koor 
hetzij in afwisseling. Als er geen koor is gaan een of meer cantors voor in het zingen.  
 
Lector  
De lector is allereerst voorlezer uit de Schrift. Hij/zij brengt de Schrifttekst tot leven in de 
gemeenschap door de tekst in alle opzichten verstaanbaar te vertolken. Daarnaast kan hij/zij 
assisteren bij de dienst van de tafel in het delen van brood en beker en voorgaan in de voorbede 
door de intenties van de gemeenschap te verwoorden.  
Indien er melding is van het overlijden van een parochiaan, wordt hiervan  aan het begin van de 
viering kennis gegeven, (De naam van de overledene wordt genoemd, er wordt een kaars 
ontstoken, deze wordt overgebracht naar de gedachteniswand) De verder informatie omtrent 
uitvaart etc., wordt in de mededelingen meegenomen. 
 
Collectant 
De leden van het Collectantencollege verzorgen de collecte. In de reguliere vieringen wordt één 
collecte gehouden. De aankondiging van de collecte wordt door de voorganger gedaan, maar in 
specifieke situaties kan ook een betrokkenen het doel van de collecte iets uitgebreider toelichten. 
Indien er een doelcollecte is kan ook een korte schriftelijke mededeling worden aangeleverd. Het 
collecteritueel bestaat uit het doorgeven van de collecteschalen, het inwerpen van geld, het naar 
voren brengen en het overhandigen van de collecteschaal aan de voorganger, die de schaal  op of 
nabij het altaar plaatst. 
 
Kosters 
Leden van de kostersgroep hebben diverse taken rond vieringen. Coördinatie en roostering van de 
kosters vindt plaats door de koster / ceremoniarius. Achtergronden over de activiteiten staan in de 
koster-handboeken, maar daarnaast vraagt het grote kennis van en ervaring met de lokale situatie, 
tradities en gebruiken. 
Bij vieringen met het koor ARSIS, wordt door een lid van de liturgiecommissie voorafgaand aan de 
viering informatie verstrekt over de viering inhoudelijk en eventuele andere zaken Voor zover deze 
op de taken van de koster betrekking hebben, worden deze met hem / haar overlegd. 
 
 
Praktische zaken / afspraken verzorging liturgie 
 
In onze geloofsgemeenschap is het gebruikelijk in de viering van de H. Eucharistie, onder twee 
gedaanten ter communie te gaan. Hierop geldt als uitzondering, een Eucharistieviering waarin de 
huidige pastoor Henri ten Have voorgaat.  
Indien een niet tot het pastorale team behorende voorganger (priester) voorgaat, wordt deze op de 
hoogte gesteld van deze afspraak. 
Een gast- voorganger (priester of pastor) wordt als deze voor de eerste keer voorgaat, door een lid 
van de locatieraad of lid pastoraatgroep welkom geheten en geïntroduceerd. 
In Woord- en Communieviering wordt het uit de H. Eucharistie bewaard brood met elkaar gedeeld. 
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Andere functies en rollen  
Andere betrokkenen bij de uitvoering van vieringen zijn begeleiders van de kinderwoorddienst, 
bloemengroep, en mensen die de inrichting van het kerkgebouw verzorgen (opstelling meubilair, 
verlichting, geluid).  
Soms kunnen ook andere parochianen of leden van werkgroepen actief betrokken zijn in de 
voorbereiding en/of het voorgaan in vieringen, zoals ziekenbezoekgroep op ziekenzondag, leden 
van de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling, Vrede) in een dienst rond de Vastenactie, Solidaridad 
enz. Daarbij gaat het om inhoudelijke inbreng in de voorbereiding en in de viering zelf. Omdat 
hierbij de inbreng vanuit de geloofsgemeenschap zichtbaar wordt dient deze vorm van 
betrokkenheid gestimuleerd te worden. 
 
 
Bijlage 5. Ouderenbeleid  
 

Ouderen in verzorging- of verpleeghuizen maken deel uit van de geloofsgemeenschap en horen 
bij de gemeenschap. Waar mogelijk worden er geregeld vieringen verzorgd en is er o.a. via 
leden van de bezoekgroep en / of leden van de pastoraatsgroep contact vanuit de 
geloofsgemeenschap met de bewoners. Dit betekent dat er regelmatig aandacht is voor 
ouderen door bezoekwerk, betrokkenheid van hen bij geloofsgemeenschap als geheel door 
deelname aan KBO en mogelijkheid tot deelname aan de weekend liturgie (hetzij door ophalen 
en brengen). De werkgroep “seniorenpastoraat” draagt zorg voor de organisatie van 
“seniorenbijeenkomsten” door het jaar heen. Ook wordt er voor Kerst en tijdens Goede Week 
een viering in de geloofsgemeenschap gehouden voor mensen, die niet kunnen deelnemen aan 
de reguliere vieringen in de parochiekerk. Naast aandacht voor uitnodiging is het zaak ook 
logistiek te werken aan laagdrempelige toegang tot activiteiten van de geloofsgemeenschap, 
rekening houden met tijden, organiseren van vervoer enz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bennekom, 29 augustus 2011 
Ruud van der Linden 
Lid Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina,  
Profiel Liturgie 
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