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Protocol Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof 

Historie en doel 

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

regelmatig, tijdens Protestantse Eredienst vieringen, R.K. vieringen en/of Oecumenische vieringen, door een koor 

medewerking wordt verleend. Ook door het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof wordt een aantal keren per jaar de 

medewerking aan één van deze vieringen verleend. 

 

Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof is opgericht in september 1994 en staat vanaf de oprichting onder de 

algehele leiding van de professionele cantor-organist Open Hof Ommoord. 

 

Het koor heeft een door de leden gekozen bestuur. De gegevens van de bestuursleden zijn opgenomen in het 

bijgaande addendum. Het koor is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers bond. 

 

Het doel is om ouderen, vanaf 60 jaar, die graag zingen de kans te bieden dat zo lang als mogelijk op niveau te blijven 

of te gaan doen.  

Heden 

• De dirigent is de cantor-organist Open Hof Ommoord die het beste in de koorleden naar boven haalt. 

• Zangoefeningen, afgestemd op de mogelijkheden van de leden, zijn een vast onderdeel van de repetitie. 

• Het repertoire is oecumenisch, veelzijdig en boeiend en omvat kerkmuziek in de breedste zin van het woord. 

Van eenvoudige liederen, die inspelen op het aan de orde zijnde thema in de liturgie, tot stukken van de grote 

componisten uit de traditie bij concerten. 

• De koorleden hebben aandacht voor elkaar en leggen hun levenservaring in de te zingen liederen. 

• Er wordt altijd gezocht naar originele muziekstukken en nieuwe composities die uitvoerbaar zijn. 

• De koorrepetitie is op maandagmiddag van 13.45 uur tot 15.00 uur in Open Hof Ommoord. 

• Voor de contributie verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

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. 

Voor de algemene richtlijnen van het koorrooster verwijzen wij u naar de Richtlijnen koorrooster Open Hof 

Ommoord. 

Bijdrage aan vieringen en concerten 

Op basis van het hiervoor genoemde koorrooster  participeert het koor in de volgende vieringen in Open Hof Ommoord: 

• Oecumenische vieringen. 

• Protestantse Eredienst vieringen. 

• R.K. vieringen. 

 

Daarnaast verleent het koor op aanvraag medewerking aan bijeenkomsten in o.a.: 

• Verzorgingshuizen. 

• Andere kerkelijke gemeentes. 

• (Markt)concerten van de Stichting Open Hof Muziek. 

• Korenfestivals. 

PR 

• Het activiteitenboekje. 

• De website. 

• Incidenteel via daartoe geëigende kanalen 
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Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, augustus 2020 door Lenie Mulder, Willem Blonk en Joost Barendrecht 

Dd. 31.08.2020 vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

 

 


