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Catechese in Open Hof Ommoord  

Initiatief en planning 

Wordt jaarlijks op initiatief van de Werkgroep Pastoraat (Jeugd en jongeren) in samenspraak met de pastores 
aangeboden. 

Doelgroepen 
A: De kinderen van onze wijkgemeente, onderverdeeld in de volgende leeftijdsgroepen: 
• 0-12 jaar 
• 12-16 jaar  
• 16 jaar en ouder 
 
B: Ouders/verzorgers.  

Inhoud en doel 

Inhoudelijke thema’s waar de catechese zich op richt zijn: 
• wat is de betekenis van het Heilig Avondmaal en de Doop; 
• wie ben jij en hoe leef je als christen in de wereld; 
• hoe lees en versta je de Bijbel; 
• wat gebeurt er allemaal tijdens de kerkdienst; 
• de kerkelijke feesten; 
• de belijdenis en geschiedenis van de kerk. 
Daarnaast is het belangrijk dat er gelegenheid is waarbij kinderen/jongeren elkaar kunnen ontmoeten. 
Voor een overzicht van de diverse activiteiten verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

PR van activiteiten 

• via het Activiteitenboekje; 
• via mailing/app aan ouders en deelnemers; 
• via de Website;  
• via het Open Hof Nieuws; 
• via het Weekbulletin;  
• mogelijk via posters. 

Samenwerking met de Sint-Christoffelparochie, de Ontmoetingskerk (Zevenkamp) en de Noordrand 

Het Activiteitenboekje wordt samengesteld in samenwerking met de Ontmoetingskerk (Zevenkamp).  Een gezamenlijk 
aanbod biedt meer mogelijkheden voor kinderen/jongeren van beide wijkgemeentes om zich in hun geloof te 
verdiepen. Iets vergelijkbaars geldt ook voor de samenwerking met de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open 
Hof (onderdeel van de Sint Christoffel Parochie). De Werkgroep Pastoraat (Jeugd en jongeren) houdt tot slot ook in 
het oog welke mogelijkheden tot gezamenlijke activiteiten er zijn in de algehele Protestantse gemeente Rotterdam-
Noordrand.  

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, april 2019 door ds. Fulco Timmers en Joost Barendrecht. 

Dd. 11.07.2019 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 

 
 


