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Richtlijnen Open Hof Cantorij 

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. Door de Open Hof Cantorij wordt in principe maandelijks én op de hoogfeesten Kerst 

en Pasen medewerking aan één van deze vieringen verleend. 

 

De Open Hof Cantorij is een protestants gemengd kerkkoor dat al sinds 1970, bijna vanaf het ontstaan van Rotterdam 

Ommoord, deel uitmaakt van de rijke muziektraditie van Open Hof Ommoord. Sinds 1982 staat de Open Hof Cantorij 

onder de artistieke leiding van de cantor-organist Open Hof Ommoord. De Wijkkerkenraad Open Hof Ommoord is 

bestuurlijk verantwoordelijk. 

Heden 

• De dirigent is de cantor-organist Open Hof Ommoord. 

• De belangrijkste functie van de Open Hof Cantorij is het zingen in de protestantse vieringen. 

• Het repertoire is gevarieerd en bestaat niet alleen uit het Liedboek. Er worden ook liederen gezongen uit Taizé, 

op teksten van Huub Oosterhuis, motetten, cantates, lichte muziek en muziek uit andere landen en culturen. 

• Ook grotere werken met orkest en solisten worden uitgevoerd, meestal in het kader van een concert. 

• Je hoeft geen grote zang- en/of koorervaring te hebben maar je moet wel gemotiveerd zijn om ook thuis wat 

te oefenen en voldoende zuiver kunnen zingen. 

• De koorrepetitie is op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Open Hof Ommoord. 

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

• Het seizoen wordt begonnen met de jaarlijkse startdag.  

• Op de Open Hof Cantorij werd en wordt ook een beroep gedaan door landelijke organisaties (bv. Raad van 

Kerken, KRO/NCRV, Inspiratiefestival Terschelling, Bonhoefferdag) en soms plaatselijke kerken elders. 

Bijdrage aan vieringen en concerten 

• Protestantse Eredienst vieringen. 

• Oecumenische vieringen. 

• Landelijke activiteiten en vieringen elders op uitnodiging. 

• Concerten op initiatief van bv. Stichting Open Hof Muziek. 

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. 

PR 

• Het activiteitenboekje. 

• De website. 

• Jaarfolder Stichting Open Hof Muziek. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, augustus 2020 door Heleen Vermeiden, Willem Blonk en Joost Barendrecht. 

Dd. 26.10.2020 vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 


