Welkomstwoord in diensten in de Lambertikerk (m.i.v. 29 november 2020)
Hieronder vindt u een aantal mogelijke formuleringen voor in het welkomstwoord voor
aanvang van kerkdiensten. (Let op: ** betekent: indien van toepassing. ) Vanzelfsprekend staat het u
vrij eigen woorden te kiezen.
Goedemorgen/Goedenavond! (…even wachten…)
Ik ben (naam) …………………………………………,
(ambt/functie)……………………………………………
Vanmorgen/vanavond mag ik u namens de kerkenraad van harte welkom heten hier in de
Lambertikerk en thuis bij de kerkradio of kerk-tv.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** Hier invoegen bij een doopdienst:
Wij vieren vanmorgen samen de doop van een ……-tal kinderen. Daar zijn we blij om. Graag
verwelkomen wij in het bijzonder hun ouders en de mensen die met hen meegekomen zijn.
** Hier invoegen bij een dienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt:
Wij vieren vanmorgen samen de maaltijd van de Heer in de lopende vorm / in een kring.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uit de kring van de kerkradioluisteraars en kerk-tv-kijkers weten we ons vandaag met name
verbonden met …………… (naam, staat in bruine map consistorie) (NB. Deze zin NIET in coronatijd
gebruiken)

Voorganger vanmorgen/vanavond is ds./da. …………………………………… één van onze
predikanten.
of: Een bijzonder woord van welkom voor ds./da. ………………………………….……. uit
..…………………………………………………………., die deze morgen/avond onze voorganger is.
**Hier invoegen wanneer er geen zondagsbrief is: / In coronatijd altijd opnoemen:
Het orgel wordt bespeeld door ...............................................................
De ‘ouderling van dienst’ is de heer/mevrouw ........................................
De lector is de heer/mevrouw ……………………………………………………………..
De zangers zijn …………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
(NB. In Coronatijd is de “ouderling van dienst” ook “ouderling welkom”)

- bij een ochtenddienst (wanneer er geen avonddienst is)
Wie wil de bloemen na afloop van deze dienst brengen naar (naam) ……………………………………..
(adres bezorgplek NIET noemen) ……………………………………………………met een hartelijke groet van

ons allen.
- bij een ochtenddienst (wanneer er wel avonddienst is)
Na afloop van de dienst hier in de kerk zullen de bloemen die hier op tafel staan (vanavond of
morgenochtend) bezorgd worden bij (naam) ……………………………………………..…….. (adres NIET
noemen) …………………………………………………………………………………………………………………………………

** Hier invoegen wanneer er een witte roos is:
Wie wil de witte roos brengen naar de familie ………………………………...
in verband met de geboorte van ………………………………………………………
Als begin van de dienst zal de ouderling van dienst (naam) …………………………......…… de kaarsen
aansteken. We zingen daarbij het kaarsenlied. (Dat is het eerste lied in de zondagsbrief en op
het liedbord of in de liturgie).
kinderen (standaardsituatie **)
Tijdens het kaarsenlied kunnen de 0 t/m 4 jarigen naar voren gebracht worden. Daar neemt
een oppas ze dan mee naar de oppasruimte in het Leerhuys.
Later in de dienst wordt aangekondigd wanneer de basisschoolkinderen naar voren mogen
komen. Tijdens de preek is er voor hen een vertelling ook in het Leerhuys. Na de preek komen
alle kinderen weer terug. We besluiten de dienst graag met jong en oud samen.

Namens de kerkenraad wens ik u een heel goede dienst toe!
(NB. Als de ouderling van dienst de kaarsen aansteekt kun je als ambtdrager van welkom gewoon gaan
zitten.
NB. Voor de organist is de formulering “Namens de kerkenraad wens ik u een heel goede dienst toe!” het
startsein om het kaarsenlied in te zetten. Die bewoording dus a.u.b. altijd gebruiken.)

** kinderen – bijzondere situaties
(Incidenteel zal er meer aan kinderen aangeboden worden dan alleen een vertelling. In die
situaties graag even voor de dienst overleggen met de voorganger over wat af te kondigen.)

