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Richtlijnen ontmoetingsmiddagen in Open Hof Ommoord 

Historie en doel  

De ontmoetingsmiddagen worden sinds november 1999, op verzoek van de toenmalige kerkenraad, in Open Hof 

Ommoord georganiseerd. De aanleiding was om tegemoet te komen aan eventuele eenzaamheid van 

gemeenteleden op zondagmiddag. Het doel is tweeërlei: gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en zich kunnen 

verdiepen in een onderwerp. Zowel gemeenteleden als andere belangstellenden zijn van harte welkom.  

Heden 

• Er zijn jaarlijks drie of soms vier ontmoetingsmiddagen, steeds op zondagmiddag. 

• Om 14.30 uur vindt de ontvangst met een kopje koffie of thee plaats. 

• Om 14.45 uur wordt de inleider welkom geheten en krijgt hij/zij het woord. 

• De onderwerpen zijn zeer divers en kunnen onder meer liggen op theologisch, maatschappelijk, historisch, 

muzikaal of geografisch terrein. Vaak gaat de inleiding vergezeld van een beeldpresentatie.  

• Rond 15.30 uur volgt een korte pauze met opnieuw koffie en thee.  

• Om 16.30 uur vindt de afsluiting plaats door het bedanken van de inleider.  

• Voor het belonen van de inleider(s) wordt jaarlijks een budget aangevraagd.  

• De toegang is gratis. 

PR 

Via posters en publicaties in het Open Hof Nieuws, het weekbulletin, streekbladen e.d. wordt aandacht gevraagd 

voor de ontmoetingsmiddagen. De aankondiging vindt ook plaats in het activiteitenboekje en via de website van 

Open Hof Ommoord. Ook de websites van de andere kerken van de Noordrand krijgen bericht. 

Team en bezetting 

In juni worden de middagen door de ontmoetingsmiddagencommissie voorbereid. Dit houdt in: het kiezen van de 

onderwerpen en de inleiders, plannen van de data en reserveren van zaalruimte in Open Hof Ommoord. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, december 2019 door Maartje Greevenbosch en Joost Barendrecht.  

V1 – Dd.  16.01.2020 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 

Wijzigingshistorie 

V2 – Dd. 30.06.2020, door Joost Barendrecht, in overleg met Maartje Greevenbosch, het PKN document gewijzigd 

in een Oecumenisch document. Gezien de beperkte omvang van de wijzigingen, is het niet noodzakelijk V2 voor te 

leggen voor goedkeuring aan Werkgroep Pastoraat of Oecumenisch Beraad. 

 


