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Richtlijnen werkgroep “Ten Einde” in Open Hof Ommoord 

Historie en doel  

In januari 2017 verwachtte men in Open Hof Ommoord rond de 25 uitvaarten per jaar. Om het werk van de 

predikanten te verlichten, is toen door Anneke Zuidervaart in opdracht van de kerkenraad een eerste verkenning 

gedaan of het leiden van uitvaarten ook door leken gedaan zou kunnen worden. Besloten werd om in een 

gezamenlijke werkgroep van Open Hof Ommoord en de Ontmoetingskerk dit onderwerp verder uit te werken. De 

groep heeft onder meer gesproken met mw. Rinske Schlebaum die de eerdergenoemde taak als pastoraal 

begeleider in Vlaardingen uitvoert. Op 28 mei 2018 is de werkgroep over het onderwerp met de gemeente in 

gesprek gegaan. De ruim twintig aanwezige gemeenteleden bleken niet negatief te staan tegenover het idee dat een 

pastoraal begeleider een rouwdienst zou leiden. De rode draad in wat men bij een afscheid belangrijk vond is de 

noodzaak van warmte en troost. Iedereen was ervan overtuigd dat het een belangrijk onderwerp is dat de komende 

tijd aandacht zal blijven vragen. Om verschillende redenen (minder uitvaarten en meer beschikbare predikanten) 

bleek de noodzaak om gemeenteleden zich te laten omscholen tot rouwdienstbegeleider minder urgent. Er zijn toen 

andere thema’s genoemd die overdacht zouden moeten worden. Daarom is de werkgroep daarmee verder gegaan.  

Heden 

• Omdat het in de praktijk niet gemakkelijk blijkt om met naasten een gesprek over het levenseinde te 

beginnen is een formulier ontwikkeld, met als titel ‘Maak van achterblijvers geen zoekers’. Zo’n formulier 

kan helpen bij het bespreken van je eigen uitvaart of die van een naaste. Dit praktische formulier is op 11 

maart 2019 tijdens een bijeenkomst met de gemeente besproken. Men kon toen een exemplaar mee naar 

huis nemen en ook nu is dit formulier nog via de predikanten in Open Hof Ommoord en de Ontmoetingskerk 

beschikbaar.  

• Omdat op 11 maart ook vragen van meer spirituele aard ter sprake kwamen, is er op 17 oktober 2019 een 

gemeentemiddag geweest met als titel ‘Leven, sterven en wat daarna?’ Ds. Wim in ’t Hout en ds. Jils 

Amesz gaven een inleiding en daarna werd in kleine groepen verder gepraat. Deze middag vraagt om een 

vervolg dat hopelijk in de nabije toekomst gerealiseerd zal worden.  

• Vanuit de werkgroep “Ten einde” zijn er op 23 januari 2020 twee gespreksgroepen gestart onder de naam 

“Rouw op je dak”. Deze gespreksgroepen zijn voor mensen die een jaar of langer geleden een dierbare 

hebben verloren. Het leven van degene die een dierbare moet missen is ingrijpend en voorgoed veranderd. 

In gesprek, gebed, luisteren naar muziek en troostende teksten, uitwisseling van ervaringen, wordt 

geprobeerd om in zo’n groep een bijdrage te leveren aan het verwerken van verlies en rouw. Als gevolg van 

de coronacrisis moesten de groepen voortijdig stoppen. Afhankelijk van de mogelijkheden i.v.m. de 

coronacrisis zullen deze groepen hun bijeenkomsten hervatten. Deze groepen zijn niet toegankelijk voor 

nieuwe deelnemers. Maar er komt wel een vervolg in het seizoen 2020- 2021 voor nieuwe deelnemers. De 

vorm die hiervoor gekozen wordt is afhankelijk van de behoefte van nieuwe deelnemers. 

PR 

• Voor de gespreksgroep “Rouw op je dak” wordt met persoonlijke uitnodigingen gewerkt. Degenen die een 

dierbare hebben verloren krijgen een jaar na het verlies een gerichte uitnodiging. Hierbij wordt 

gebruikgemaakt van lijsten van Open Hof Ommoord. Daarnaast komt er een open uitnodiging in het OHN, 

het kerkblad van de Ontmoetingskerk, het weekbulletin en de websites. 

• Op de vervolgbijeenkomsten van “Leven, sterven en wat daarna?” is iedereen van harte welkom, ook als 

de vorige bijeenkomsten niet zijn bijgewoond. Informatie hierover verschijnt in het Open Hof Nieuws, 

kerkblad van de Ontmoetingskerk, de websites en het weekbulletin. 
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Team en bezetting 

De werkgroep komt regelmatig bijeen voor overleg en verdeelt dan de taken.  

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, september 2020 door Maartje Greevenbosch, Kees Doornhein en Joost Barendrecht.  

Dd. 14 januari 2021 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 


