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Tienerdienst Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

In september 2019 is Open Hof Ommoord, naast de Kinderdienst Open Hof Ommoord, gestart met de Tienerdienst 

Open Hof Ommoord voor alle tieners vanaf 10 jaar. Het doel van deze nieuwe opzet is om de tieners, na de 

Kinderdienst, de mogelijkheid te bieden om samen over het geloof te praten en hoe je hier als tiener invulling aan 

kunt geven. Op deze manier proberen we ook de tieners bij de kerk te blijven betrekken. 

Algemeen 

• Specifieke punten met betrekking tot de Tienerdienst Open Hof Ommoord worden in dit document 

beschreven. 

• Voor alle algemene punten verwijzen wij u naar het Draaiboek Kinderdienst Open Hof Ommoord.  

• Eventuele onkosten kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester van de Wijkraad van 

Kerkrentmeesters. 

Tienerdienst 

• Voor alle tieners, vanaf 10 jaar, is er de Tienerdienst. 

• Eens per maand gaan we tijdens de Eredienst, op zondagmorgen, met elkaar onze eigen dienst vieren en 

kijken wat ons daarin bezighoudt. 

• In de Tienerdiensten werken we met werkvormen die bij  de tieners passen zoals: het maken van filmpjes, 

een rol spelen in de kerkdienst, eigen ideeën en/of voorstellen enzovoorts. 

• Daarnaast is er tweemaal per jaar een Tienerdienst-middag waarbij we iets speciaals gaan doen. 

Voorbespreking van de Tienerdienst 

Er is geen separate voorbespreking van de Tienerdienst maar wordt gecombineerd met de reguliere 

voorbespreking(en) van de Kinderdienst.  

PR 

• Het rooster kinder- en tienerdienst dat naar de ouders wordt gestuurd. 

• Het rooster kinder- en tienerdienst dat op één van de publicatieborden in de garderoberuimte wordt 

opgehangen. 

• Het activiteitenboekje. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juli 2020 door Ingrid Bouland en Joost Barendrecht. 

Dd. 31.08.2020 vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

 

 


