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Richtlijnen Kindercantorij Open Hof  

Historie en doel 

Muziek wordt in Open Hof Ommoord als een belangrijk element ervaren. Het is dan ook niet verrassend dat er 

regelmatig, tijdens Protestantse Eredienst vieringen, R.K. vieringen en/of Oecumenische vieringen, door een koor 

medewerking wordt verleend. Ook door de Kindercantorij Open Hof wordt een aantal keren per jaar de medewerking 

aan één van deze vieringen verleend. 

 

De Kindercantorij Open Hof is een oecumenisch kinderkoor dat in 1975 is opgericht door Aad van der Hoeven en 

verbonden is aan de beide geloofsgemeenschappen van Open Hof Ommoord. Sinds de oprichting is de Kindercantorij 

Open Hof de basis van de koorzang in Open Hof Ommoord geweest. 

 

De Kindercantorij Open Hof heeft regelmatig meegedaan aan het Kinderkorenfestival in Rijsbergen en wist daar in 

2008, 2014 en 2015 de eerste prijs te behalen. 

Heden 

• De dirigent is de cantor-organist Open Hof Ommoord. 

• Er wordt met plezier gewerkt aan muzikaliteit en zuiverheid maar ook gezelligheid wordt niet vergeten. 

• Indien mogelijk wordt er een koorweekend georganiseerd. 

• De koorrepetitie is op woensdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur in Open Hof Ommoord. 

• Voor de contributie verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

• Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Bijdrage aan vieringen en concerten 

• Protestantse Eredienst vieringen. 

• R.K. vieringen. 

• Oecumenische vieringen. 

• Zomerconcert. 

• Wereldlichtjesdag. 

• Op uitnodiging in bejaardenhuizen, andere kerken of in de wijk. 

Koorrooster 

De secretaris van de Werkgroep Eredienst, de cantor-organist Open Hof Ommoord en de contactpersoon van de 

Kindercantorij Open Hof komen jaarlijks, in de maanden mei en november, bij elkaar om het koorrooster op te stellen. 

Voor de algemene richtlijnen van het koorrooster verwijzen wij u naar de Richtlijnen koorrooster Open Hof 

Ommoord. 

PR 

• Het activiteitenboekje. 

• De website. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, augustus 2020 door Nienke Timmers, Willem Blonk en Joost Barendrecht. 

Dd. 31.08.2020 vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

 


