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Instructies zaterdag koster 
 

Historie en doel 

Op zaterdagen is Open Hof Ommoord geopend. In dit document worden de instructies beschreven voor de kosters. 

Openen 

1. De kerk openen om 09.15 uur. 

2. Alarm uitschakelen. 

Verlichting 

1. Bij binnenkomst, direct in de kleine hal rechts, verlichting aan doen. Dit is alleen de verlichting van de kleine 

hal. 

2. In de grote hal, direct rechts, kunt u de verlichting van de gang tot aan de kerkzaal aandoen. 

3. De verlichting van de keuken en de bar wordt in de keuken aan gedaan. De schakelaar bevindt zich in de 

keuken aan de wand van de bar. 

4. Ook de verlichting van het trappenhuis, de garderobe en de ontmoetingsruimte (inclusief leestafel) kan in de 

keuken worden aangedaan. De verlichting is ook dimbaar! Bij het dimmen lichtknopje “uit” vasthouden tot 

gewenste sterkte is bereikt en andersom. 

Algemeen 

1. Wanneer u ruilt of geruild hebt dient u dit op het rooster, dat in de keuken hangt, te wijzigen. Ook doorgeven 

aan de coördinator. 

2. Kijk in het overdrachtsboek van de vrijwilligers voor eventuele mededelingen van de beheerder. 

3. De lamellen voor de nooduitgang in de ontmoetingsruimte, op last van de brandweer, openschuiven. 

4. Koffiezetten. Zie ook het bijgaande addendum. 

5. Vaatwasser aanzetten. Standpijpje erin plaatsen en knop I (Romeinse 1) indrukken. Het opwarmen duurt ca. 

20 minuten. 

Airco 

Bij warm weer ook de airco in de Vredeszaal, de gang en de keuken aanzetten. De zalen hebben een eigen 

bedieningsknop. Let op geen wijzigingen aanbrengen aan de instellingen van de airco. 

Afsluiten 

1. Na afloop alles afwassen. Tevens nakijken of de tafels schoon zijn en ook de inloopmat in de hal zo nodig 

stofzuigen. Verder toiletten nalopen, koektrommel en suikerpotten bijvullen. 

2. Aantal liters koffie, kopjes thee, limonade, kasgeld enz. in het overdrachtsboek vermelden. 

3. Het buffet verkoop formulier invullen en samen met het kasgeld, in een plastic zakje, in het kluisje 

deponeren. Buffet verkoop formulieren liggen op het bureau van de beheerder en het kluisje hangt aan de 

muur in de kleine berging. 

4. Handelingen die u moet verrichten als u als laatste de kerk verlaat: 

a. Controleren of er niemand meer in de kerk aanwezig is. 

b. Controleren of alle kaarsen uit zijn. 

c. De lamellen voor de nooduitgang in de ontmoetingsruimte dichtdoen. 

d. In de keuken kunt u, met uitzondering van de verlichting van de gang tot aan de kerkzaal en de 

verlichting van de kleine hal, met de knop “alle verlichting uit” (de zogenaamde veegschakelaar) de 

algehele verlichting in de kerk uitdoen. De verlichting van de gang en de kleine hal dient u zelf uit te 

doen. (Zie punt 1 en 2 van het hoofdstuk Verlichting). 

e. Alarm inschakelen.  

f. Buitendeur dichttrekken en luisteren naar de 2 piepsignalen. Het alarm is in werking. 
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Aanvullende belangrijke instructies 

1. Bij problemen bellen met de coördinator. Bij geen gehoor bellen met de vervanger. 

2. Het instructieboek, met betrekking tot het brandalarm, ligt in de kast van de bediening van de klok. Deze 

kast kunt u openen met de sleutel die u heeft. 

3. Als u problemen hebt ondervonden welke gemeld moeten worden bij de beheerder van Open Hof Ommoord 

kunt u dat opschrijven in het overdrachtsboek van de vrijwilligers in het kantoortje van de beheerder of 

vermelden in de kostersmap.  

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, april 2018 door Egbert van Rossum en Joost Barendrecht. 

V1 – Dd. 14 mei 2018 vastgesteld door BMO. 

Wijzigingshistorie 

V2 – Enkele kleine toevoegingen op basis van het roosterdocument. Dd. 12 november 2018 aangepast door Egbert 

van Rossum en Joost Barendrecht.  Gezien de beperkte omvang van de wijzigingen, is het niet noodzakelijk V2 voor 

te leggen voor goedkeuring aan WKO. 

 

V3 – Tijdens de Werkgroep Eredienst vergadering dd. 28 maart 2022 is besloten om niet meer met liedborden te 

werken en de huidige situatie niet te wijzigen. Besluitnummer 2022.06. Dd. 29 april 2022 hebben Egbert van 

Rossum en Joost Barendrecht het hoofdstuk liturgie laten vervallen,  

 


