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Richtlijnen Verpleeghuis De Hofstee vanuit Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

De Hofstee was in het begin een Hervormd tehuis, verbonden aan de Hervormde Kerk Rotterdam-Centrum. 

Zodoende waren er protestantse kerkdiensten waarin werd voorgegaan door een predikant, ds. Duursema. Toen 

deze predikant met emeritaat ging, werd Bieneke van der Vlies als geestelijk verzorger aangesteld en ook bevestigd 

als ouderling en lid van de kerkenraad Open Hof Ommoord. Zij ging voor in de kerkdiensten op vrijdag. Tweemaal 

per jaar werd het Heilig Avondmaal gevierd met kleine bekertjes voor iedereen. Na de dienst kregen de kerkgangers 

een kopje koffie of thee. Om dit alles mogelijk te maken leverde Open Hof Ommoord ouderlingen, diakenen en 

vrijwilligers. Om de saamhorigheid te bevorderen en tot rust te komen dronken, na de dienst, ook de vrijwilligers 

samen wat. Vanaf 1996 is Seya Leezer bij de kerkdiensten betrokken en vanaf 2000 is zij ook drie of vier keer per 

jaar in de dienst voorgegaan, als Bieneke verhinderd was. Arnold Leezer speelt sinds 2003 tijdens de kerkdiensten 

regelmatig op het orgel. Op een bepaald moment is De Hofstee los komen te staan van de Hervormde Kerk en werd 

als onderdeel van Laurens een neutraal verpleeghuis met eigen geestelijk verzorgers in dienst. In 2013 kwam er een 

eind aan het dienstverband van Bieneke.  

Heden 

Elke vrijdagmiddag wordt in De Hofstee voor de bewoners een kerkdienst gehouden, die begint om 14.30 uur en 

rond 15.15 uur is afgelopen. Rond 13.30 uur wordt door de vier ὰ vijf vrijwilligers de ruimte voor de kerkdienst in orde 

gemaakt (stoelen in een kring, lezenaar met de Bijbel, microfoon enz.) waarna om 14.00 uur wordt begonnen met 

het ophalen van de mensen.  Welke mensen opgehaald moeten worden staat in een schema, dat wekelijks door De 

Hofstee gemaakt wordt. Het aantal bewoners dat de kerkdiensten bezoekt, schommelt tussen de 20 en 30 personen. 

De Hofstee zorgt elke vrijdag  voor een geprinte orde van dienst voor alle aanwezigen. Voor het leiden van de dienst 

wordt door de Hofstee, behalve op de aan Laurens verbonden geestelijk verzorgers, onder meer een beroep gedaan 

op mensen die lid zijn van Open Hof Ommoord. De Hofstee zorgt ook voor de organisten waarbij soms ook een 

beroep wordt gedaan op een lid van Open Hof Ommoord. Na de dienst krijgen de kerkgangers een beker sap en, 

nadat de mensen weggebracht zijn, drinken de voorganger, organist en de vrijwilligers ook wat samen. Gestreefd 

wordt naar een jaarlijkse vergadering van de geestelijke verzorgers, voorgangers, organisten en vrijwilligers om de 

gang van zaken te evalueren en plannen en knelpunten te bespreken.  

PR 

Door de geestelijk verzorgers van De Hofstee wordt met een nieuwe inwoner en diens mantelzorger(s) overlegd of 

de betreffende persoon voor de kerkdienst opgehaald zal worden. Gaat het om een nieuw gemeentelid van Open 

Hof Ommoord, dan wordt ook besproken of een welkomstbezoekje namens Open Hof Ommoord op prijs gesteld zal 

worden. Dit wordt doorgegeven aan de vrijwilligers van Open Hof Ommoord. 

Team en bezetting 

Elk half jaar wordt vanuit De Hofstee, door de contactpersoon van De Hofstee, in overleg met de vrijwilligers, 

voorgangers en organisten een rooster voor het komend half jaar opgesteld. Gestreefd wordt naar minstens vijf 

vrijwilligers per vrijdagmiddag.  

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen en de mensen van Open Hof Ommoord die hun medewerking verlenen verwijzen wij u 

naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, mei 2020 door Maartje Greevenbosch en Joost Barendrecht. 

Dd. 14 januari 2021 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 


