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Richtlijnen attenties gemeenteleden Open Hof Ommoord 

Historie en doel  

Om gemeenteleden te laten merken dat de kerk met hen meeleeft is in mei 2019 besloten om hen bij bepaalde 

gelegenheden te verblijden met een attentie. Met ingang van de startzondag in september 2019 is het plan 

gerealiseerd. Door middel van twee artikelen in het Open Hof Nieuws is de gemeente over het voornemen ingelicht. 

Tegelijk is daarbij een beroep op de gemeente gedaan: enerzijds om bij de pastoraal ouderling gemeenteleden aan 

te melden die in aanmerking komen voor een attentie en anderzijds om mee te helpen bij het verzorgen van de 

attenties. 

 

Het gaat om attenties bij drie soorten gelegenheden: 

 

1 Als een gemeentelid wat extra aandacht kan gebruiken kan zij/hij in aanmerking komen voor de zogeheten 

bloemengroet. Hierbij kan men zowel aan verdrietige (bijvoorbeeld ernstige ziekte) als aan blije gebeurtenissen 

(bijvoorbeeld geboorte kind) denken. Begonnen is om de bloemengroet één keer per maand te realiseren.  

 

2 Bij bepaalde verjaardagen krijgt een gemeentelid een speciaal voor Open Hof ontworpen verjaardagskaart, die 

per post wordt verzonden.  

 

3 Bij bepaalde huwelijksjubilea wordt bij een echtpaar een boeket bloemen bezorgd.  

Heden 

1 Bloemengroet: Inmiddels is op grond van positieve ervaringen besloten om de bloemengroet elke week te 

realiseren. Tijdens elke Eredienst op zondagmorgen staat op de credenstafel, links vooraan, een boeket bloemen. 

De ouderling van dienst vertelt in het welkomstwoord naar wie de bloemen gaan en vraagt wie ze wil bezorgen.  

 

2 Felicitatie bij verjaardag: Aan jongere gemeenteleden wordt een felicitatiekaart gestuurd, bij geboorte aan de 

ouders en vanaf 1 jaar tot en met 18 jaar, elk jaar, aan de jongeren. Aan volwassen gemeenteleden wordt een 

felicitatiekaart gestuurd, als ze 50, 65, 70 jaar worden en vervolgens elke vijf jaar daarna en boven de 100 zelfs elk 

jaar. Bovendien is het de bedoeling dat iemand die 100 jaar wordt bezoek van een predikant krijgt. Degene die de 

kaarten verstuurt, krijgt de kaarten van één van de predikanten. Zij/hij geeft aan de predikant door wie er 100 jaar 

wordt. De namen en adressen van de jarigen worden elke maand doorgegeven door de ledenadministratie.  

 

3 Felicitatie bij huwelijksjubileum: Bij een huwelijksjubileum van 50, 55, 60 en vervolgens elke vijf jaar, wordt een 

echtpaar met een attentie in de vorm van bloemen verrast. De praktijk heeft geleerd dat het goed is om vooraf door 

middel van een brief of een telefoontje na te gaan of de in de ledenadministratie vermelde gegevens nog kloppen. 

Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld een echtpaar dat inmiddels gescheiden is wordt gefeliciteerd. Vanuit de 

ledenadministratie krijgen degenen die deze attenties verzorgen maandelijks een namen-en adressenlijst.  

PR 

Iedereen kan suggesties doen met betrekking tot mensen die in aanmerking komen voor een attentie en dit 

doorgeven aan de pastoraal ouderling.  

Team en bezetting 

Het uitvoeren van de verschillende activiteiten wordt door vrijwilligers gedaan samen met de predikanten, pastoraal 

ouderlingen en de ledenadministratie.  
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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, juli 2020 door Maartje Greevenbosch en Joost Barendrecht.  

Dd. 14 januari 2021 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 


