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Richtlijnen Kerkpleinmiddagen in Open Hof Ommoord 

Historie en doel  

Gemeenteleden, uit heel Rotterdam,  met een (lichte) verstandelijke beperking worden zo om de zes weken een 

leuke middag aangeboden.  Het doel van deze bijeenkomsten is om hen de gelegenheid te geven elkaar te 

ontmoeten, de drempel naar de kerk laag te maken en vrienden te kunnen maken. Zo geven we vorm aan een 

inclusieve samenleving en zo zijn we kerk voor iedereen. 

Heden 

De Noordrand-vrijwilligersgroep neemt twee keer per jaar de organisatie van deze middagen, rond een bijbels 

thema, op zich. Meestal één keer per jaar in Open Hof Ommoord, één keer per jaar in de Fonteinkerk en ook een 

keer (in de zomer) in de Ontmoetingskerk. Er is ruimte om thema’s creatief uit te werken en kunnen er geloofs- 

identiteits- en levensvragen besproken worden.  Veel deelnemers en vrijwilligers kennen elkaar inmiddels al lange 

tijd. Deze continuïteit  versterkt de vertrouwelijke omgang. Jongeren krijgen een paar keer per jaar extra aandacht 

met eigen activiteiten. Samenwerking is er met het ICAD en de Christoffelparochie bij het voorbereiden van de 

aangepaste kerkdiensten.  

PR 

De deelnemers krijgen een persoonlijke uitnodiging. 

Team en bezetting 

De Noordrand-vrijwilligersgroep plant de data en één van de contactpersonen reserveert de ruimte in Open Hof 

Ommoord. De voorkeur gaat meestal uit naar de ontmoetingsruimte met korte of langere tijd ook de kerkzaal. Soms 

is juist, vanwege de uitwerking van het thema, een (dubbele) bovenzaal gewenst. 

 

Als het om een Paas- of Kerstviering gaat is medewerking van een organist gewenst. Ook medewerking van 

vrijwilligers uit Open Hof Ommoord om bijvoorbeeld achter de bar te staan is zeer gewenst. Belangstellende 

predikanten, kerkenraadsleden en gemeenteleden zijn natuurlijk welkom. 

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, augustus 2020 door Lenie Blonk en Joost Barendrecht.  

Dd. 14 januari 2021 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 

 

 

 


