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Richtlijnen rooster welkomheters zondagochtend (09.30 uur en 11.15 uur) 

Open Hof Ommoord 

Historie en doel  

In Open Hof Ommoord is het gebruikelijk dat de gemeenteleden voor de Eredienst op zondagochtend 09.30 uur of 

de oecumenische viering op zondagochtend 11.15 uur bij de deur welkom worden geheten. Een speciale aandacht 

wordt geschonken aan mensen die gast of nieuw in onze gemeente zijn. 

 

In deze richtlijnen wordt aangegeven op welke wijze het rooster welkomheters (09.30 uur en 11.15 uur) wordt 

opgesteld c.q. ingevuld. 

Algemeen 

• Door de coördinator van het rooster welkomheters wordt 1x per jaar het rooster welkomheters opgesteld en 

naar alle welkomheters gestuurd. 

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

• Het is de bedoeling dat u om 09.00 u aanwezig bent en om 10.45 u bij een oecumenische viering.. 

• Het speldje gastheer/gastvrouw treft u aan in de schuifdeurkast in de geluidskamer (rechts 1e deur). 

Ruilen 

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

dit tijdig aan de coördinator van het rooster welkomheters doorgeven.  Indien ruilen niet meer mogelijk is dan zo snel 

mogelijk de coördinator van het rooster welkomheters benaderen zodat hij/zij, waar mogelijk, kan invallen. 

Preekrooster 

Via de secretaris van de Werkgroep Eredienst ontvangt de coördinator van het rooster welkomheters het 

preekrooster. 

Koorrooster 

Via de secretaris van de Werkgroep Eredienst ontvangt de coördinator van het rooster welkomheters het 

koorrooster. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juli 2019 door Egbert van Rossum en Joost Barendrecht.  

V1 – Dd. 11.07.2019 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 

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 

Pastoraat. 

 


