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Publicaties in Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

In het oude kerkgebouw hing een aantal prikborden in de gang bij de bar, bij de ingang en bij de garderobe. Verder 

stond er een lectuurrek in de gang en was het mogelijk om aanplakbiljetten op de ramen te bevestigen. In het 

nieuwe kerkgebouw is een nieuwe situatie ontstaan. Er zijn nieuwe publicatieborden in de garderoberuimte 

bevestigd, voor de ramen in de ontmoetingsruimte en de Vredeszaal zijn nieuwe posterhouders opgehangen, in de 

garderobe is een nieuwe foldermolen geplaatst en op de leestafel in de ontmoetingsruimte is ruimte voor lectuur. In 

dit document worden de nieuwe richtlijnen m.b.t. de diverse publicaties beschreven. 

Algemeen 

a) Het ophangen van affiches op de publicatieborden of posterhouders voor de ramen, het plaatsen van folders 

in de foldermolen en het neerleggen van folders of leeslectuur op de leestafel vindt uitsluitend plaats via de 

beheerder of één van de aangewezen vrijwilligers. 

b) Het karakter waaraan een affiche of folder moet voldoen staat onder punt b van publicatieborden en onder 

de punten 1, 2 en 3 van de foldermolen beschreven. 

c) Indien de beheerder of de aangewezen vrijwilligers niet aanwezig zijn kunnen affiches en/of folders bij het 

buffet afgegeven worden. Procedure zie hierboven onder a). 

d) Affiches en/of folders, die door andere personen dan de beheerder of aangewezen vrijwilligers zijn 

opgehangen of in de foldermolen zijn geplaatst, worden direct verwijderd. 

e) Er mogen geen affiches op de muren, deuren en direct op de ramen worden opgehangen. 

f) De affiches mogen niet groter zijn dan het A4 formaat.  

Publicatieborden 

a) In de garderoberuimte hangen vier publicatieborden, nummers één t/m vier, aan de muur naast de ingangen 

van de toiletruimtes en twee publicatieborden, nummers vijf en zes, aan de buitenmuur naast de 

toiletruimtes.  

b) Naast de publicatieborden zijn bordjes, met de vermelding waar de publicatieborden voor bestemd zijn, 

bevestigd. 

1e bord: Wel en Wee/ Weekbulletin/ Dienstenrooster.  

2e bord: Jeugd en Jongeren. 

3e bord: Kerkelijke activiteiten binnen Open Hof Ommoord. 

4e bord: Kerkelijke activiteiten buiten Open Hof Ommoord. 

5e en 6e bord: Regio informatie betreffende kerkelijk- en maatschappelijk nieuws. Politieke en commerciële 

zaken zijn niet toegestaan. 

c) De affiches dienen met reguliere prikbord pinnen opgehangen te worden. 

d) Voor losse notities uniforme kaartjes gebruiken. 

Foldermolen 

Folders/flyers in de foldermolen zijn verdeeld in drie categorieën. 

1. Informatie met betrekking tot Open Hof Ommoord. 

2. Huurders. 

3. Maatschappelijke informatie (twee x). Politieke en commerciële zaken zijn niet toegestaan. 

Raam galerijen 

In de posterhouders voor de ramen worden alleen affiches opgehangen voor activiteiten en mededelingen die 

betrekking hebben op de Open Hof Ommoord gemeenschap. Een uitzondering op deze regel kunnen verhuurzaken 

zijn. 
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Leestafel 

a) Op de grote tafel in de ontmoetingsruimte bevindt zich gevarieerde lectuur. 

b) Deze lectuur mag beslist niet in strijd zijn met het karakter van de geloofsgemeenschappen van Open Hof 

Ommoord. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum.  

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juni 2020 door Nico Hof, John Kropmans, Jan Groenendijk en Joost Barendrecht. 

Dd. 17 september 2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad.  

Wijzigingshistorie 

V2 – Dd. 30.08.2021 de tekst “Contactpersonen” aangepast.  


