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Richtlijnen Werkgroep Pastoraat in Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

Sinds april 2019 bestaat de Werkgroep Pastoraat. Die bestaat uit de predikanten en de ouderlingen/diakenen die zich 

met pastoraat bezighouden. Het doel is om elkaar te informeren over de pastorale activiteiten, die onderling op elkaar 

af te stemmen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Zo werden de volgende onderwerpen besproken: 

vormgeven van het pastoraat voor verschillende leeftijdsgroepen, meewerken aan de Kerstinn en aan OHHO (Open 

Hof houdt Open Huis) ten gunste van 50 jaar Ommoord, Taizé-kruisjes voor elk gestorven gemeentelid, attenties voor 

gemeenteleden (bij verjaardags- en huwelijksjubilea, examens, ziekte), wekelijkse bloemengroet in de Eredienst van 

9.30 uur  

Heden 

De groep komt ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar gedurende 1 ½ uur. Elke vergadering wordt voorbereid door 

de coördinator, die de agenda vaststelt. Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt besproken en zo nodig 

aangepast. 

De volgende onderwerpen staan regelmatig op de agenda:  

a) Het ouderen-, midden- en 40-pastoraat; 

b) het welkom heten van nieuwe gemeenteleden; 

c) werkgroep Ten Einde en de rouwgroep; 

d) attenties voor gemeenteleden en 

e) er is kort aandacht voor de belangrijkste bespreekpunten uit de KKO, omdat niet alle leden van de werkgroep 

de KKO-vergaderingen bijwonen.  

 

Heel belangrijk is het contact met de gemeenteleden. Jaarlijks wordt aan hen gevraagd naar hun contactbehoeften. 

Dit gebeurt o.a. via een kerstkaart en een vraag-en antwoordbrief, welke laatste tegelijk met het activiteitenboekje 

verspreid wordt. Ook via de telefoonpost, de website of een e-mail kan men de behoefte aan contact doorgeven. Het 

uitgangspunt is dat ieder die contact/bezoek wil, dat ook moet krijgen. Als gevolg van de coronacrisis wordt momenteel 

bij de zogenaamde papierlezers, dat wil zeggen gemeenteleden die geen internet hebben, een papieren weekbulletin 

samen met een door een van de predikanten verzorgde bijlage ter bemoediging rondgebracht. Beide zijn overigens 

ook digitaal voor iedereen via de website beschikbaar.  

 

De volgende onderwerpen staan nog op de agenda van de werkgroep:  

1. De toegang tot het LRP voor de leden van de werkgroep; 

2. het samenstellen van een kaartje dat bij een bezoek wordt achtergelaten, zodat bijv. kinderen weten dat hun 

ouder(s) contact hebben met Open Hof Ommoord en  

3. de verandering van status niet-gedoopt lid in mee geregistreerde of vriend van Open Hof Ommoord. 

PR 

De conceptnotulen en, na vaststelling, de goedgekeurde notulen van de werkgroep vergadering naar de scriba van de 

wijkkerkenraad sturen. 

Team en bezetting 

Normaal komt de werkgroep 6 keer per jaar bijeen in Open Hof Ommoord. Als gevolg van de coronacrisis worden de 

bijeenkomsten tijdelijk door middel van een zoom-verbinding gerealiseerd.  

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, februari 2021 door Maartje Greevenbosch en Joost Barendrecht.  

Dd. 04 maart 2021 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 


