
Beleidsplan Protestantse Wijkgemeente 
Open Hof Ommoord 2022 - 2027 
                

 

Versie 3.0 d.d. 14.03.2022 – 129.1                                                 Pagina 1 van 2 

 

Beleidsplan Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord 2022 -2027 

Inleiding 

Vanuit ons Christen-zijn willen wij aan ons geloof uiting geven, hoop en vertrouwen hebben in een toekomst die God 

ons belooft en een liefdevol leven leiden. In onze gemeenschap bestaat een grote mate van onderlinge 

betrokkenheid en betrokkenheid met onze naasten in de wijk. Deze beide vormen van betrokkenheid willen wij in de 

komende jaren vergroten. Dit alles vanuit een ook financieel gezonde organisatie. 

De gemeente die we willen zijn  

- gemeente van Christus; 

- kerk zijn met alle generaties;  

- samenhang binnen de wijkgemeente; 

- contact met de wijk. 

De toekomstvisie 

Drie kenmerkende elementen: Gastvrijheid, Ontmoeting en Diepgang.  

Deze drieslag is onze visie die wij concretiseren in onze vele activiteiten, inclusief onze vieringen. 

 

Behoud het goede van vandaag en zoek perspectief voor de toekomst. Open Hof Ommoord wil ook in de toekomst 

een sterke, vitale gemeente blijven, waar het geloof gevierd wordt en waarbij we de volgende vijf aspecten 

onderscheiden: 

I Gemeente van Christus 

De gemeente van Open Hof Ommoord wil een gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel, met name het 

Evangelie, centraal. De Bijbel ligt opengeslagen in Open Hof Ommoord. 

II We delen geloof en waarden met elkaar en anderen 

Wat geloven we nou echt? We willen leren om op een eigentijdse manier over ons christelijk, persoonlijk geloof te 

spreken. We willen dat ons geloof door houding en gedrag uitstraling heeft, niet alleen binnen de kerk maar ook naar 

buiten toe. Eredienst, pastoraat, diaconie en werkgroepen zijn hierop gericht. We organiseren gespreksavonden, 

leerhuis en andere bijeenkomsten. 

III We delen bezinning, inspiratie en religie met anderen 

We denken hierbij in de eerste plaats aan de rooms-katholieken. Daarnaast willen we onze kerk uitdrukkelijk ook 

openstellen voor mensen van buiten Open Hof Ommoord, bijvoorbeeld door workshops over inspiratie en religie te 

organiseren. We nemen deel aan het netwerk van de wijk rond kwetsbare mensen. 

IV Alle generaties zijn betrokken 

Middengroepen vormen de kracht van de gemeente; we zien tevens dat de groep ouderen, door de grootte van de 

groep en de beschikbare tijd, het hart van de kerk vormen. Jongeren zijn nadrukkelijk deel van de gemeente en de 

toekomst van de kerk. We geven  jongeren ruimte voor bezinning en spiritualiteit  en hopen dat zij ervaren wat een 

gemeenschap kan betekenen.  

V We zijn bij elkaar betrokken in de Wijkgemeente en in de wijk 

We willen liefdevol en zorgzaam omgaan met anderen, zowel in onze eigen wijkgemeente en in de omringende wijk 

Ommoord, als binnen het verband van de wijkgemeenten in de Noordrand.  We zoeken naar nieuwe manieren om 

bij te dragen aan de ontwikkeling van welzijn in de stad. Diaconaat werkt samen met de aangrenzende wijk 

Zevenkamp in verschillende projecten. 
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Algemeen 

Als algemeen aandachtspunt wil de kerkenraad nog toevoegen dat wij een heldere bestuurlijke organisatie in Open 

Hof Ommoord beogen. Wij streven naar bereikbaarheid en openheid van de leiding, veiligheid in de ruimste zin van 

het woord voor alle betrokkenen en het delen van leiderschapsfuncties, juist ook met de jongere generatie. Een 

goede communicatie met gebruikmaking van alle passende mediavormen is van essentieel belang voor een goede 

ontvangst, voor openheid en vertrouwen.  

 

Deze aspecten vormen de uitgangspunten voor de doelstellingen die zijn, 

respectievelijk worden geformuleerd door alle werkgroepen binnen Open Hof 

Ommoord. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld door de WKO. 

Dd. 06 maart 2022, tijdens de gemeentebijeenkomst, vastgesteld door de Wijkgemeente. 

 


