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Richtlijnen buffetrooster zondagochtend (09.30 uur en 11.15 uur) Open Hof 

Ommoord 

Historie en doel  

Na de Eredienst op zondagochtend 09.30 uur of de oecumenische viering op zondagochtend 11.15 uur is er in de 

ontmoetingsruimte, onder het genot van een kopje koffie, een kopje thee of een pakje sap, gelegenheid om gezellig 

samen te zijn en/of na te praten. 

 

In deze richtlijnen wordt aangegeven op welke wijze het buffetrooster (09.30 uur en 11.15 uur) wordt opgesteld c.q. 

ingevuld. 

Algemeen 

• Door de coördinator van het buffetrooster wordt er voor een periode van drie à vier maanden een 

buffetrooster opgesteld. 

• Alvorens hij/zij het rooster gaat opstellen wordt er een brief naar de medewerkers van de buffetdienst 

gestuurd met de vraag om aan te geven wanneer men in de nieuwe periode niet beschikbaar is. Men heeft 

ca. tien dagen de gelegenheid om te reageren. 

• Zodra de coördinator van het buffetrooster de gegevens heeft ontvangen stelt hij/zij het rooster op en stuurt 

dit door naar de medewerkers. 

• Bijgevoegd is een lijst met namen van de buffetmedewerkers, hun E-mailadres en telefoonnummer alsmede 

een checklist, die ook op het magneetbord in de keuken hangt. Als er geen wijzigingen zijn, wordt deze niet 

elke keer meegezonden. 

Ruilen 

Als je bent ingeroosterd op een zondag maar onverwachts verhinderd bent wil je dan trachten onderling te ruilen of 

in het uiterste geval degene bellen die als reserve op de adressenlijst staat vermeld.  Als hier sprake van is, dient de 

medewerker die geruild heeft de coördinator van het buffetrooster te informeren. De lijst met telefoonnummers en de 

E-mailadressen, van de diverse medewerkers, is toegevoegd aan het buffetrooster. Op deze lijst is ook het 

telefoonnummer van Open Hof Ommoord vermeld. In geval van nood op zondagochtend de Open Hof om 9.00 of 

10.45 uur bellen. De koster geeft dit door aan de collega-buffetmedewerker zodat hij/zij voor hulp kan zorgen na de 

dienst.  

Preekrooster 

Via de secretaris van de Werkgroep Eredienst ontvangt de coördinator van het buffetrooster het preekrooster. 

Koorrooster 

Via de secretaris van de Werkgroep Eredienst ontvangt de coördinator van het buffetrooster het koorrooster. 

Koster oecumenische vieringen 

Via de coördinatoren van de PKN- en/of de RK kosters ontvangt de coördinator van het buffetrooster de informatie 

m.b.t. de dienstdoende koster(s). 

Afsluiten  

Als er na de Eredienst op zondagochtend 09.30 uur geen R.K. viering is moet één van de buffetmedewerkers of bij 
voorkeur de dienstdoende koster de Open Hof afsluiten. Het is derhalve aan te bevelen dat, indien mogelijk, bij 
het opstellen van het rooster hiermee rekening wordt gehouden. Eén van de buffetmedewerkers moet dan wel in het 
bezit zijn van een sleutel en een tag. 
 
Dit is ook van toepassing bij de oecumenische viering op zondagochtend 11.15 uur. 
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Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juni 2019 door Sietska Deuze en Joost Barendrecht. 

Dd. 27.06.2019 vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

Wijzigingshistorie 

V2 – Dd. 29.03.2020, door Joost Barendrecht, de aanvangstijd van de oecumenisch viering, aangepast. Gezien de 

beperkte omvang van de wijzigingen, is het niet noodzakelijk V2 voor te leggen voor goedkeuring aan de Werkgroep 

Eredienst. 

 


