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Taakgroep eredienst 

2 of 3 operators in 
het beamerteam  

Heb je liefde voor liturgie en ben je handig met 
PowerPoint? Kom dan ons beamerteam versterken. Het 
beamerteam zorgt ervoor dat (bijna) iedere week de 
liturgie op het grote scherm in de kerkzaal zichtbaar is. 
  

Gerard Timmers 
gerard.timmers@gmail.com  

Assistentie 
coördinatie 
Welkom Open 
Deur dienst 
 

Passie voor deze vorm van eredienst welke 4 x per jaar 
plaatsvindt.  

Ida Taapke 
eredienst@openhof-ommoord.nl  

Wijkraad van kerkrentmeesters 

Bestuurslid SKO 
  

Herken je je in het volgende profiel? Neem dan snel 
contact op met Hans Vreeswijk! 
 

• Bereid om mee te werken aan de best mogelijk 
exploitatie van Open Hof; 

• Bereidheid om maandelijks met het voltallige bestuur 
te vergaderen; 

• Kunnen samen werken met de andere bestuursleden 
en beheerder; 

• Willen meedenken over de toekomstige structuur van 
Open Hof; 

• Liefst met ervaring met personeelsbeleid om de 
omgang met vrijwilligers nog beter te laten verlopen; 

• ..en indien mogelijk met ervaring in wetten en regels 
voor het gebruik en de exploitatie van Open Hof; 

• En bij voorkeur ook overdag beschikbaar.  
 

Hans Vreeswijk 
vrees130@gmail.com  
 

Kerkrentmeester/ 
bijdragen 
administrateur 
Actie Kerkbalans  

De Actie Kerkbalans (AKB) vormt een belangrijk deel van 
de inkomsten in Open Hof waarmee wij met name onze 
predikanten en cantor-organist kunnen betalen. Met dit 
geld willen we echter ook de veranderingen die we in 
gang hebben gezet met het beroepen van ds. Fulco 
Timmers verwezenlijken. Daarom is het van groot belang 
om onze gemeente financieel sterker te maken zodat we 
de komende jaren verder kunnen gaan op de weg die we 
zijn ingegaan. Heb je ideeën over hoe we dit kunnen 
bereiken? Wordt kerkrentmeester AKB en help mee aan 
creatieve oplossingen om de inkomsten weer te 
verhogen. Help tevens mee met het administreren van de 
AKB bijdragen en het analyseren van de data, 
bijvoorbeeld in Excel. 
 

Arjen de Vries 
arjenc.devries@upcmail.nl  

Buffet-
medewerkers/mede
werksters 
(Voor de zondag) 
 

Per toerbeurt schenk je koffie/thee na de ochtenddienst 
van half tien. 
 
 

Sietska Deuze  
sietskadeuze@upcmail.nl  

Buffet-
medewerkers/mede
werksters 
(Voor de avond) 

In de avonden van maandag t/m vrijdag schenk je 
koffie/thee voor bezoekers in Open Hof. Je heet mensen 
welkom en wijst hen indien nodig de juiste zaal. Er is een 
ervaren kracht die je inwerkt en wegwijs maakt. Over het 
algemeen ben je eens in de 4 weken aan de beurt op een 
van de avonden. 

Henny Groenendijk  
groenendijk.henny@gmail.com  
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Schoonmaak- 
medewerkers/mede
werksters 

Je voert overdag diverse schoonmaakwerkzaamheden 
uit op doordeweekse dagen. Je kunt met de beheerder 
overleggen wanneer, hoe lang en op welke tijdstippen je 
komt. Je hebt plezier in het schoon en netjes maken van 
ruimtes en je vindt het fijn om hiermee een bijdrage te 
leveren aan Open Hof! 
 

Henny Groenendijk  
groenendijk.henny@gmail.com  

Zondag kosters 
 
 
 
 
 
 

 

Per toerbeurt op de zondagochtend, ongeveer eens in de 
2 maanden. Je bent voor aanvang van de dienst 
aanwezig en zorgt dat alles in gereedheid is voor de 
dienst: het geluid staat aan, de deuren zijn open en de 
koffie is gezet. Tijdens de dienst ben je aanwezig en als 
er een calamiteit is ben je aanspreekpunt. Na afloop zorg 
je ervoor dat alles weer in orde is voor de volgende dienst. 
 

Egbert van Rossum 
egbertvanrossum@kpnmail.nl  

Wijkdiaconie   

Diaken Diakenen, wat doen ze eigenlijk? De meeste kerkgangers 
weten dat diakenen met de collectezak rondgaan, de rol 
van gastvrouw/heer vervullen bij aanvang van de dienst 
en meewerken aan de viering van het Heilig Avondmaal. 
Maar is dat alles wat de diaken doet? En moet je daar nu 
speciaal ambtsdrager voor zijn? De zichtbare taken in de 
eredienst zijn natuurlijk belangrijk, maar diaken zijn heeft 
meer om het lijf. Wij bespreken zaken die zich in onze wijk 
voordoen op o.a. 

• Het gebied van Vluchtelingenwerk; 

• Eventuele (hulp)vragen vanuit de wijk; 

• Jeugddiaconaat; 

• Armoedebeleid; 

• Het project van het Werelddiaconaat. 
Vele zaken hebben onze aandacht zoals je ziet. 
 

Frans Weevers 
diaconie@openhof-ommoord.nl  

Secretaris 
taakgroep 
wijkdiaconie 

Met gedrevenheid en een beetje accuratesse, zorg je 
voor de correspondentie van de Diaconie, je houdt de 
mailbox bij en je stelt met de voorzitter van de Diaconie 
de vergaderagenda’s op. Een mooie verantwoordelijke 
functie.  
 

Tannie Teeuwen 
l.teeuwen@upcmail.nl  

Taakgroep pastoraat 

Pastoraal 
ouderling 

Samen met de wijkdiaconie loopt een pastorale/diaconale 
aanpak die Open Hof herkenbaar maakt als betrokken 
kerk in de wijk. Nieuwe mensen worden aangesproken na 
de dienst en worden thuis bezocht door predikant, 
kerkelijk werker of pastoraal ouderling of leeftijdgenoot, 
op initiatief van de taakgroep Pastoraat. Je kunt goed 
luisteren naar het verhaal van de ander. 
 

Maartje Greevenbosch  
m.greevenbosch@hccnet.nl  

Gidsen  
 

Per toerbeurt ben je doordeweeks en/of op zaterdag 
overdag enkele uren aanwezig in Open Hof. Je ontvangt 
bezoekers, je wijst hen de weg, je biedt de gelegenheid 
om een kaarsje te branden, een moment gebruik te 
maken van het stiltecentrum en indien nodig bied je een 
luisterend oor. Kortom: je geeft mensen een warm 
welkom in Open Hof! 
 

Jan en Mieke Nuijten 
luisterburo@gmail.com  
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Taakgroep vorming & gesprek 

Coördinator 
taakgroep 
vorming & 
gesprek 
(ouderling) 

Het doel van de taakgroep vorming & gesprek is om het 
leren van de gemeente te ondersteunen. Het 
geloofsleven van de gemeente kan verdiept worden door 
te luisteren en door het gesprek. Daarbij wordt gelet op 
de verhouding tussen gemeente en leefomgeving in 
wederzijds opbouwende zin en proberen we op 
inhoudelijke manier bij te dragen aan de voortgaande 
ontwikkeling en de koers van de gemeente, dus om te 
geloven en kerk te zijn in deze tijd. De diepgang die we 
met elkaar beleven leidt tot bemoediging en inspiratie. De 
taakgroep vorming & gesprek is een coördinerend en 
initiërend orgaan en bestaat uit ambtsdragers en 
medewerkers die actief zijn met leerhuizen, catechese, 
gespreksgroepen enz. Als coördinator zorg je voor de 
aansturing van deze taakgroep en de verbinding met de 
andere taakgroepen. 
 

Barend van Wijngaarden 
bh.vanwijngaarden@gmail.com  

Taakgroep communicatie 

Webmaster De website www.openhof-ommoord.nl vormt een 
belangrijk communicatiemiddel. Het onderhoud van de 
website ligt in handen van het team van webmasters. Dit 
betekent enerzijds het technische onderhoud maar 
voornamelijk het plaatsen van artikelen en het 
zorgdragen voor een uniforme lay-out. 
 

Wessel Nusselder 
wessel@nusselder.net  

Hulp bij de 
stencildienst 

Met gezelligheid en een beetje accuratesse zorg je voor 
het stencilen van bijvoorbeeld het weekbulletin en het 
Open Hof Nieuws. 
 

Hetty Nederlof 
hetty@folreden.nl 

Medewerk(st)er lay-
out Open Hof 
Nieuws 

Het Open Hof Nieuws is een belangrijk 
communicatiemiddel naar de gemeente toe. Als 
medewerker lay-out Open Hof Nieuws heb je passie voor 
communicatie. Bij voorkeur heb je kennis van het 
programma Publisher. 
 

Hetty Nederlof 
hetty@folreden.nl  

Wijkkerkenraad    

Scriba (ouderling) 
 

Als ouderling-scriba ben je ambtsdrager; je bent lid van 
de kerkenraad, en lid van het dagelijks bestuur. Je draagt 
verantwoordelijkheid als bestuurder voor het goede reilen 
en zeilen binnen onze kerkgemeenschap. Je woont per 
jaar 10 DB- en 10 kerkenraadsvergaderingen bij. Je zorgt 
voor de correspondentie, je houdt de mailbox bij, en je 
stelt met de andere DB-leden de vergaderagenda’s op. 
Kortom: een mooie, verantwoordelijke taak, waar je 
gemiddeld een uurtje per dag voor zult moeten uittrekken. 
 

Bea Cox 
scriba@openhof-ommoord.nl   

Coördinator 
Oecumene 

 

Als coördinator oecumene heb je een oecumenisch hart 
en beschik je over voorzitterskwaliteiten. 

Piet Zuidervaart 
piet.zuidervaart@hccnet.nl  

Tweede notulist 
 

Als notulist van de wijkkerkenraad ben je enthousiast en 
heb je liefde voor de taal. 
 

Tiny Hoedemaker 
c.w.hoedemaker@planet.nl  
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