
Opzet

- De Gemeenschap van Grandchamp

- De opzet van de viering

- Tips voor het houden van de viering onder de 
huidige beperkingen



I Gemeenschap van Grandchamp

- Gastvrije kloostergemeenschap in Grandchamp

- Ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw

- Protestantse vrouwen uit Franstalig Zwitserland

- Gericht op verzoening, eenheid van de Kerken en 
respect voor de schepping

- Icoon van de Drie-eenheid in het midden van de 
kapel

- Ca. 50 zusters uit verschillende landen en culturen

- Website www.grandchamp.org

http://www.grandchamp.org/


II De opzet van de viering

Gemodelleerd naar de vieringen in de communiteit in 
de vorm van drie Wakes – zie boekje

- Uitnodiging tot gebed

- Eerste wake – eenheid van de hele persoon en de 
eenheid in Christus 

- Tweede wake – de zichtbare eenheid van 
christenen herontdekken

- Derde wake – eenheid van de mensen en de hele 
schepping



Orde van iedere wake

- Psalm

- Lezing 

- Antwoord

- Stilte

- Gebeden

- Symboolhandeling

- Lied



Symboolhandelingen

Eerste wake – moment van stilte

Tweede wake – vredesgroet

Derde wake – Verbinding met anderen door de cirkel 
van Dorotheus van Gaza



De gebedscirkel

Stel, er is een cirkel op de grond getrokken. 
Stel je voor dat deze cirkel de wereld is. Het 
middelpunt van de cirkel is God, en de lijnen 
van de omtrek naar het midden, zijn de 
wegen of levenswijzen van je medemensen. 
Naarmate je, in je verlangen om tot God te 
naderen, naar het midden gaat, kom je 
dichter bij God én bij je medemens. Dus hoe 
meer je je medemens nadert, hoe meer je 
tot God nadert. Het zijn de woorden 
van Dorotheus van Gaza, een 
woestijnmonnik die leefde in de zesde eeuw.



Tips voor een online viering

Algemeen:

- Houd je aan de richtlijnen voor het houden van 
vieringen: desinfectie, mondkapjes. Uitgebreide 
richtlijnen zijn bijvoorbeeld te vinden op de 
website van de PKN. 

- Maximaal 30 deelnemers aan de viering, op 
minimaal 1,5 meter afstand van elkaar

- Zorg tijdig voor een online reserveringssysteem

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/


Tips voor een online viering

Technisch:

- Zorg voor een livestream van de dienst op het you-
tubekanaal van de kerk of via een ander medium

- Lukt dit niet? Zend dan een opname van de viering 
uit op een later tijdstip, liefst nog op dezelfde dag

- Heeft de kerk (nog) geen eigen medium om 
vieringen uit te zenden? Maak dan een eenvoudig 
een kanaal aan op de website van YouTube



Tips voor een online viering

Publiciteit:

- Maak tijdig publiciteit voor de viering in de 
verschillende kerkbladen, nieuwsbrieven, lokale en 
regionale bladen

- Vermeld daarbij duidelijk hoe en op welk tijdstip 
men de livestream of uitzending kan zien en 
beluisteren

- Wees creatief: Voeg bijvoorbeeld aan het 
kerstnummer van het kerkblad alvast flyers of 
gebedskaartjes toe



Tips voor de online viering

Creëer betrokkenheid:

- Betrek voorgangers van alle kerkgenootschappen 
bij de voorbereiding van de oecumenische viering

- Vraag voorgangers om videoboodschappen in te 
spreken over de thema’s van de viering en over de 
thema’s van de acht dagen

- Probeer vertegenwoordigers van alle kerken in de 
oecumenische viering samen te brengen en 
benoem aan het begin hun aanwezigheid

- Geef voorgangers van de kerken een taak in de 
dienst en bij de symboolhandelingen



Tips voor de online viering

Betrek mensen die thuis meevieren actief bij de dienst:

- Stel het liturgieboekje niet alleen aan de kerkgangers 
ter beschikking maar ook aan de mensen thuis. Zo 
kunnen zij actief meevieren.  

- Heet in een kort welkomstwoord ook de mensen thuis 
welkom. Spreek hen ook bij diverse onderdelen van de 
viering aan. Kijk regelmatig in de camera! 

- Nodig, aan het begin van de viering, mensen thuis 
eventueel uit een kaars aan te steken, als teken van 
verbondenheid



Tips voor de online viering

Bij de drie symboolhandelingen:

- Kies voor het stiltemoment (symboolhandeling 1e

wake) een mooi rustpunt voor de camera. 
Bijvoorbeeld de liturgische bloemschikking.

- Kies voor de vredegroet (symboolhandeling 2e

wake) een duidelijk gebaar. Bijvoorbeeld door de 
handpalmen voor de borst tegen elkaar te leggen 
en het hoofd kort te buigen.

- Kies voor het cirkelritueel (symboolhandeling 3e

wake) zo mogelijk een camerastandpunt van 
boven. Dat brengt het beste de cirkel zien.

https://www.symbolischschikken.nl/blijf-in-mijn-liefde/


Tips voor de online viering

Muzikaal:

- Neem met een klein koortje vooraf enkele liederen 
of gezongen acclamaties op en speel die af tijdens 
de uitzending. 

- Voeg eventueel op sommige plekken CD-muziek in. 
Let daarbij wel op uitzendrechten. De eerste 30 
seconden van een lied zijn vrij van rechten. 

- Nodig kijkers thuis actief uit om mee te zingen. 



Tips voor de online viering

Na de viering:

- Bied direct na de uitzending een mogelijkheid tot 
nagesprek via Zoom of een ander platform.

- Zorg dat de link en gebruiksaanwijzing daarvoor 
ruim van tevoren verspreid is. Bied zo nodig hulp 
aan.

- Vergeet niet een mooie impressie te schrijven voor 
de kerkbladen en/of lokale bladen!



Tips voor de online viering

Tenslotte:

- Wilt u achteraf een mooi moment uit uw viering 
delen met anderen? Stuur ons dan dat fragment 
(niet de hele viering...☺). Wij zorgen voor publicatie 
op onze website. 

- Wij wensen iedereen een inspirerende 
voorbereiding toe en een gezegende Week van 
Gebed! 


