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Kerstinn in Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

In de Kersttijd stellen we de kerkzaal open zodat wie wil binnen kan lopen om alvast iets van Kerst te beleven. Iets 

van Kerst zoals we dit als kerk vieren: de geboorte van Christus, een wereld-veranderende gebeurtenis. 

De periode waarbij men binnen kan lopen is afhankelijk van de bemensing en van wat er nog meer gepland staat in 

Open Hof  Ommoord. De Kersttijd is altijd een bijzondere drukke periode met bijvoorbeeld Kerstvieringen van 

basisscholen. Bij voorkeur valt de Kerstinn samen met de bazaar, zodat bazaar-bezoekers met een zekere 

vanzelfsprekendheid door kunnen lopen de kerkzaal in. De activiteiten die in de kerkzaal aangeboden worden zijn ook 

afhankelijk van de bemensing. Iedereen met een goed idee kan in principe meedoen. De in dit document geschetste 

invulling kan ter inspiratie dienen. 

Werkwijze 

Onderstaande werkwijze is uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld van de invulling uit eerdere jaren: 

 

Van 9.30-14.30u kan wie wil de kerkzaal van Open Hof Ommoord binnenlopen. Er klinkt sfeermuziek, je kunt de 

kerststal bekijken, een kerstwens opschrijven, een kaarsje aansteken, kinderen kunnen een (korte) kerstfilm kijken en 

er is iets te drinken en iets lekkers te eten. Er is ook bazaar, dat biedt goed de mogelijkheid voor mensen om ‘door te 

lopen’. 

Voorbereiden 

• In overleg met de beheerder wordt de datum van de Kerstinn ingepland.  

• Kerstmuziek: 

Er is een verzameling gemaakt en op een USB-stick gezet. Deze stick ligt in de kast, met de kluis, in de. PKN-

pastores kamer. De techniek, op de Kerstinn dag, wordt verzorgd door één van de vrijwilligers. 

• Eventueel:  

Livemuziek? Scholen? Kindercantorij Open Hof? Koren? 

• Kerststal en aankleding: 

Navragen of de Kerststal alvast opgesteld kan worden. De kribbe is nog leeg. 

• Drinken en iets lekkers. 

• Kerstbazaar: 

Paar tafeltjes, in de kerkzaal, leuk aangekleed met Kerstspullen. 

• Kinderhoek: 

Korte kerstfilm. Gelegenheid om te tekenen en/of te kleuren. (Kerstkleurplaten). 

• Wens-wenteltrap: 

Op een gekleurd memoblaadje kunnen wensen/gebeden geschreven worden. Deze memoblaadjes kunnen 

bevestigd worden aan een lint dat aan de trapleuning hangt. 

• Er is een tafel waar Kerstwensen (kaarten) geschreven kunnen worden voor bijvoorbeeld ouderen, eenzamen 

en gevangen. 

• Kaarsjes aansteken: 

Op het liturgisch centrum staat een opstelling om een kaarsje aan te kunnen steken. 

Een kaarsje aansteken kan gratis maar soms willen mensen wel een gift geven. Hiertoe staat iets opgesteld 

waar men haar/zijn vrije gave in kan doen. 

Ontvangst/pastoraat 

Samen met diverse pastorale vrijwilligers (bijvoorbeeld gidsen, pastoraatsgroep, ouderlingen) en de pastores wordt 

gezorgd dat er steeds diverse mensen, waaronder tenminste één pastor, aanwezig zijn om mensen te verwelkomen 

en een luisterend oor te bieden. 
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PR 

• Persbericht opstellen en plaatsen in/op: 

Intern:  

Het Open Hof Nieuws, het Parochieblad Draagkracht, het weekbulletin en de website. 

Extern:  

Andere Sint Christoffel Parochie bladen en  Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand kerkbladen, andere 

Sint Christoffel Parochie en Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand websites en huis-aan-huis bladen. 

• Indien mogelijk contact met RTV Rijnmond en het bisdom. 

• Twee posters maken: 

a. Aankondiging Kerstinn. 

b. Overzicht van de vieringen en evenementen rondom Kerst. 

Beide posters in ieder geval  op één van de publicatieborden in de garderoberuimte en de posterhouders voor 

de ramen in de ontmoetingsruimte en de Vredeszaal ophangen. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juni 2020 door ds. Fulco Timmers en Joost Barendrecht. 

Dd. 17 september2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad. 

 

 

 


