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Welkomstborrel in Open Hof Ommoord 

Doel en opzet 

Twee keer per seizoen, bijvoorbeeld in oktober en maart, organiseren we op een zaterdagmiddag een laagdrempelige 

inloop-bijeenkomst voor de nieuw ingekomene(n) van zes maanden daarvoor. Daarnaast kunnen ook mensen met 

belangstelling voor Open Hof Ommoord die niet in het ledenbestand staan of mensen die weer belangstelling beginnen 

te krijgen en wel in het ledenbestand staan bij een dergelijke bijeenkomst aanhaken om wat meer kennis te maken 

met Open Hof Ommoord. 

Werkwijze 

• Zodra de data en de tijdstippen van de inloop-bijeenkomsten bekend zijn wordt met de beheerder afgestemd 

of deze data geen problemen opleveren. 

• Tussen 15.00 uur en 17.00 uur kan men Open Hof Ommoord binnen lopen. 

• Er zijn diverse “bekende” Open Hoffers aanwezig om de mensen te ontvangen, 

- Minimaal één van de predikanten. 

- Gids(en). 

- Welkomheter(s) nieuw ingekomene(n) 

- Welkomheter(s) zondagochtend 

• Er is muziek. 

• Men kan rondgeleid worden in het gebouw.  

Bijvoorbeeld: Stiltecentrum, Kerkzaal en Mariakapel. 

• Er is een tafeltje met flyers voor specifieke activiteiten. 

Bijvoorbeeld: Kliederkerk, Zin in de ouderdom, Kindercantorij Open Hof, Open Hof Cantorij, Filmhuis, Leerhuis. 

Alles wat we voor handen hebben. 

• Voor een drankje, een zoutje en eventueel een borrelhapje wordt gezorgd. 

Acties 

• Aankondiging in het Open Hof Nieuws, het Weekbulletin en op de Website. 

• De organist vragen om wat muziek te verzorgen. 

• Mensen vragen voor: Het organiseren van rondleidingen, het verzorgen van de muziek die de organist 

geregeld heeft, het verzorgen van en hapje en een drankje etc. 

• Poster maken en ophangen  op één van de publicatieborden in de garderoberuimte en de posterhouders voor 

de ramen in de ontmoetingsruimte en de Vredeszaal. 

• Uitnodiging versturen naar nieuw ingekomene(n) en andere mogelijke belangstellenden. 

- Brief opstellen mede op basis van het stukje wat in het Open Hof Nieuws is geplaatst. 

- Lijst met namen en adressen aan de Ledenadministrateur Open Hof Ommoord vragen.  

- Rondvragen, in ieder geval bij de welkomheters nieuw ingekomene(n), of er aanvullende adressen 

zijn. 

- Uitnodigingen, bijvoorbeeld een ansichtkaart, verspreiden. Indien mogelijk zelf bezorgen anders per 

post of e-mail. Wel onderling overleggen/afstemmen!! 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juni 2020 door ds. Fulco Timmers en Joost Barendrecht. 

Dd. 14 januari 2021 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 


