
     

Vacature(s) Open Kring Vieringen 
Een Open Kring Viering (OKV)? Wat is dat precies? 

Elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur vindt er een Open Kring Viering plaats in De 

Nieuwe Stad. Deze vieringen zijn interactief en experimenteel. De gangbare kerkdiensten zijn meestal 

nogal woordgericht. In de Open Kring Viering willen we ook andere accenten leggen, bijvoorbeeld 

door meer gebruik te maken van beelden maar ook van onze eigen creativiteit. We proberen 

zichtbaar en voelbaar te maken dat een geloofsgemeenschap ons helpt en stimuleert om ons te 

verbinden met mensen met andere (culturele) achtergronden. Met name in de meertalige vieringen 

komt dat tot uitdrukking. 

 

We zoeken: iemand die ongeveer 4 x per jaar mee wil denken met de huidige voorbereidingsgroep 
over de invulling van de OKV.  
Hiervoor vragen we: enthousiasme, creatief denken en een warm hart voor vieringen waarin het 
draait om de oriëntatie op God en op elkaar in ruime zin. 

We zoeken (daarnaast): iemand die de organisatie van de meditatieve of meertalige vieringen op 
zich wil nemen (3 of 4 x per jaar):  
Dat houdt o.a. in 

 Zorgen voor de PR: voor het kerkblad, de website, een flyer, na overleg met degene die de OKV 
voorbereidt en uitvoert die keer. Tevens zorgen voor de verspreiding van de flyer, ook 
tijdens een zondagse kerkdienst. 

 Coördinatie en vragen van vrijwilligers voor de vieringen (per keer) en met hen alles 
klaarzetten, opruimen/afwassen en van de persoon/ personen die zorgen voor de maaltijd.  

 Op de dag van de OKV meehelpen en eerste aanspreekpunt zijn voor vragen. 
We vragen: vooral iemand die de gave heeft van het organiseren en regelen van zaken ter 
voorbereiding en uitvoering van de Open Kring Vieringen.  

 

Wat kost het je qua tijd? 

 Veel rondom de OKV kan gedaan worden op een tijdstip die je zelf kiest. Je bepaalt in overleg 
met de voorbereidingsgroep zelf hoeveel tijd je hierin kunt steken.  

 Voor degene die meehelpt in organiseren en uitvoeren, ook aanwezigheid bij de vieringen 3 of 
4 keer per jaar. 

Wat bieden wij je? 

 Een bijdrage leveren aan vieringen en ontmoetingen waar mensen weer nieuwe inspiratie op 
doen. 

 Begeleiding en ondersteuning van de voorbereidingsgroep. 

 Een jaarlijkse bedankavond voor alle vrijwilligers. 

 Ook een passende cursus behoort tot de mogelijkheden. 
Een gesprek is altijd mogelijk, geheel vrijblijvend over passende mogelijkheden. Er zijn al draaiboeken 
beschikbaar en natuurlijk werken we iemand goed in. Er is ook altijd de mogelijkheid eens een keer 
mee te draaien, zodat je een beter beeld krijgt van de vieringen en wat daarvoor nodig is. 
 Wil(t) u, jij meer weten, neem dan contact op met: 
Marja Engelage, marja.pgzo@gmail.com of Justine Aalders, justineaalders@hotmail.com 

mailto:marja.pgzo@gmail.com
mailto:justineaalders@hotmail.com

