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Kerstmarkt in Open Hof Ommoord 

Doel 

Het doel van de kerstmarkt is om geld in te zamelen voor een goed doel. Het ene jaar voor een Protestants doel en 

het andere jaar voor een Rooms-Katholiek doel. 

Werkwijze 

• De kerstmarkt vindt altijd plaats op de laatste woensdag in de even week van november. 

• De reguliere bazaar gaat vanaf september spullen voor de kerstmarkt verzamelen. 

• Op de eerste zaterdag in november worden we uitgenodigd om bij een andere kerk, als eerste, mooie spullen 

te kopen. Wat in deze kerk overblijft mogen wij, aan het einde van de dag, meenemen. 

Voorbereiden 

• Eén jaar voor de kerstmarkt wordt in overleg met de beheerder de datum ingepland. 

• Aan de wijkdiaconie vragen of zij kosten voor de erwtensoep, die voor de verkoop bestemd is, willen betalen. 

• Ruim twee weken voor de kerstmarkt worden 20 medewerkers/vrijwilligers uitgenodigd om mee te werken. 

• De dinsdag voor de kerstmarkt wordt de markt ingericht. 

a) De garderoberuimte, de gang en de ontmoetingsruimte worden gebruikt. 

b) Er worden leuke cadeautjes zoals gevulde bonbonschaaltjes, kerststukjes zonder groen en luxe kop 

en schotels gevuld met iets lekkers gemaakt. Deze cadeautjes kunnen bijvoorbeeld met de Sint 

gegeven worden. 

c) Op een whiteboard wordt informatie van het goede doel opgehangen. 

PR 

• Stukje in het Open Hof Nieuws en in het weekbulletin plaatsen. 

• Poster op één van de publicatieborden in de garderoberuimte en de posterhouders voor de ramen in de 

ontmoetingsruimte en de Vredeszaal ophangen. 

Afsluiting 

• De opbrengst van de bazaar en de verkoop van de soep wordt in het weekbulletin vermeld. 

• Het geld, van de opbrengst, wordt door de coördinator overgemaakt op de bankrekening van het goede doel. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juli 2020 door Toos Brummelink en Joost Barendrecht. 

Dd. 17 september 2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad. 

 

 

 


