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Richtlijnen koorrooster Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

Muziek wordt in Open Hof Ommoord als een belangrijk element ervaren. Het is dan ook niet verrassend dat er 

regelmatig, tijdens Eredienst vieringen, door een koor en/of andere musici medewerking wordt verleend.  

 

In deze richtlijnen wordt aangegeven op welke wijze het koorrooster wordt opgesteld c.q. ingevuld. 

Koren 

Open Hof Ommoord heeft niet 1 maar meerdere koren: 

• De Open Hof Cantorij is een protestants koor onder leiding van de cantor-organist Open Hof Ommoord en 

valt onder de Wijkkerkenraad Open Hof Ommoord. De functie van deze cantorij is o.a. ondersteuning van 

het zingen tijdens de Eredienst. 

• De Kindercantorij Open Hof is een oecumenisch koor onder leiding van de cantor-organist Open Hof 

Ommoord en zingt zowel tijdens protestantse Eredienst vieringen als R.K. vieringen. 

• Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof is een oecumenisch koor onder leiding van de cantor-organist 

Open Hof Ommoord en zingt zowel tijdens protestantse als R.K. vieringen. 

• Het R.K. koor Open Hof ondersteunt elke 2e zondag van de maand de R.K. vieringen in Open Hof 

Ommoord. 

• Het Rouwkoor “In manus tuas” (in Uw handen) heeft een aparte taak en is naast het R.K. koor Open Hof een 

ander R.K. koor met een oecumenisch karakter. 

• Het koor Hemelsbreed is een zelfstandig koor met een bestuur en huurt een ruimte in Open Hof Ommoord. 

Koorrooster 

De secretaris van de Werkgroep Eredienst, de cantor-organist Open Hof Ommoord en de contactpersoon van de 

Kindercantorij Open Hof komen jaarlijks, in de maanden mei en november, bij elkaar om het koorrooster op te 

stellen. In dit koorrooster wordt wel het koor Hemelsbreed maar niet het R.K. koor Open Hof opgenomen. 

 

Alvorens het overleg plaats vindt vraagt de secretaris van de Werkgroep Eredienst, via de R.K. contactpersoon, het 

R.K. koorrooster op. 

Verspreiden koorrooster 

Naast alle voorgangers, die op het koorrooster staan, wordt het koorrooster, door de secretaris van de Werkgroep 

Eredienst, ook naar de contactpersonen van de diverse koren en contactpersonen van diverse werkgroepen 

verstuurd. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juni 2019 door Henny Groenendijk en Joost Barendrecht. 

Dd. 27.06.2019 vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

 


