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Wat zijn de spelregels rondom het Weekbulletin Open Hof Ommoord? 

Historie en doel 

Het Weekbulletin is op 30 september 1973, op verzoek van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Ommoord, 

door de toenmalige 3 kerken (Rooms-Katholiek, Gereformeerd en Hervormd) opgezet. Het doel van het 

Weekbulletin is het informeren van gemeente- en parochieleden over hetgeen gebeurt in en rondom Open Hof 

Ommoord in komende week/weken. 

Heden 

1. Het Weekbulletin is een wekelijkse uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van 

de Sint Christoffel Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam. 

2. In de zomerschoolvakantie verschijnt het Weekbulletin om de 2 weken. 

3. Het Weekbulletin bestaat uit 1 A4 van 2 kantjes en is elk weekend, voor en na de dienst/viering, in Open Hof 

Ommoord beschikbaar. 

4. In het Weekbulletin worden actuele berichten/mededelingen opgenomen. De berichten/mededelingen 

worden maximaal 2x in het Weekbulletin geplaatst. De redactie beslist uiteindelijk voor 1 of meerdere 

plaatsingen. 

5. Berichten: 

a. De berichten/mededelingen hebben betrekking op diensten/vieringen, kerkelijke zaken zoals jeugd, 

verdieping, vorming en gesprek, wijkdiaconie, bijzondere bijeenkomsten e.d. 

b. Berichten vanuit de Sint Christoffel Parochie en de Noordrand, die voor Open Hof Ommoord 

belangrijk kunnen zijn, worden alleen geplaatst wanneer er ruimte over is in het Weekbulletin.   

c. Dit houdt in dat er geen externe berichten/mededelingen, met betrekking tot politieke zaken, 

organisaties, verenigingen of groepen die niet verbonden zijn met de kerken van Open Hof 

Ommoord, in het Weekbulletin worden opgenomen. Deze instanties kunnen eventueel ruimte vragen 

en/of een advertentie plaatsen in het Open Hof Nieuws. 

d. Punt c. geldt niet voor de Stichting Werkgroep Zonder Naam en voor de Stichting Open Hof Muziek. 

Deze stichtingen zijn oorspronkelijk vanuit de Open Hof Ommoord ontstaan. 

6. Criterium voor een bericht is dat het een kort en bondige tekst is. Het is een bericht dat, qua lengte en 

inhoud, als mededeling voor aanvang van de dienst/viering bestemd kan zijn. De redactie heeft het recht om 

het bericht in te korten of als agenda punt, met eventueel een verwijzing naar het Open Hof Nieuws en/of de 

Website, te plaatsen. 

7. De verantwoordelijkheid voor het Weekbulletin berust bij de redactie van het Weekbulletin. Bij twijfel wordt er 

contact opgenomen met de coördinatoren van het Oecumenisch Beraad. 

8. Alle kopij moet uiterlijk de woensdag, voorafgaande aan de uitgifte van het Weekbulletin, voor 14.00 uur per 

e-mail worden ingeleverd. Het e-mailadres is: weekbulletin@openhof-ommoord.nl.  

9. Daar het Weekbulletin ook op website geplaatst wordt gelden er privacyregels. Bij te veel privé gegevens, in 

het te plaatsen bericht, zal de inzender hier, door de redactie van het Weekbulletin, op worden gewezen 

zodat er eventueel een verandering in aangebracht kan worden. 

Team en bezetting 

De redactie van het Weekbulletin bestaat uit 1 hoofdredacteur en 1 vervangend redacteur. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, april 2018 door Egbert van Rossum en Joost Barendrecht. 

Dd. 18 juni 2018 vastgesteld door Oecumenisch Beraad.  
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