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Wat betekent het gidsenproject? 

Historie en doel 

Nadat de nieuwe Open Hof Ommoord was opgeleverd was er veel belangstelling om het nieuwe gebouw te mogen 

bekijken. Hierdoor ontstond er de behoefte om de bezoekers meer te begeleiden en te informeren. Geleidelijk aan 

kreeg die begeleiding ook wat andere accenten in de vorm van aandacht voor persoonlijke problemen. Soms is een 

luisterend en meelevend oor al voldoende en soms kunnen we mensen doorverwijzen. Af en toe proberen we 

verwarde mensen wat langer aan te horen of bieden wij alleen een pastoraal kopje koffie aan. Daarnaast zorgen we 

er ook voor dat bezoekers een lichtje kunnen opsteken in de Mariakapel of een moment de rust van het 

Stiltecentrum kunnen ervaren. Terecht maken sommige bezoekers de opmerking dat uit de naam van de kerk een 

zeker welkom mag worden verwacht. Dat men daar alleen op dat moment behoefte aan heeft en niet op de 

zondagen mag ons niet storen. 

Heden 

De toeloop is geleidelijk aan wat minder geworden. Hierdoor hebben de gidsen er, naast de oorspronkelijke taken, 

andere taken bijgekregen. De vrijgekomen uren geven ons nu ook gelegenheid om onze aanwezigheid op andere 

manieren te benutten. Bijvoorbeeld het opvangen van cursisten en/of huurders, door te helpen bij het in ontvangst 

nemen van ingeleverde bazaarspullen en alles waarmee we verder in aanraking komen. 

Team en bezetting 

We doen het werk, in een team van 19 ervaren oecumenische medewerkers, inmiddels al 5 jaar en zijn de volgende 

dagen aanwezig: 

Dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 14 uur 

Vrijdag en zaterdag van 10 tot 12 uur 

De kerk is vaak langer geopend en het spreekt vanzelf dat u ook op andere tijdstippen, zonder begeleiding van een 

gids, binnen kunt lopen, want Open Hof Ommoord blijft Open Hof Ommoord. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijs ik u naar het bijgaande addendum. 

Opsteller en vaststelling 

Aldus opgesteld, maart 2018 door Jan Nuijten. 

Dd. 18 juni 2018 vastgesteld door Oecumenisch Beraad. 

 

 


