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Werkplannen Kerkenraad, collega’s en taakgroepen De Open Hof seizoen 2021-2022 

In dit document staan alle werkplannen die de kerkenraad, de colleges en de taakgroepen voor het seizoen 2021-2022 hebben opgesteld. 

 

Kerkenraad 

 

Omschrijving 

activiteit of actiepunt 

Doel activiteit of 

actiepunt 

Naam van degene die 

coördineert en 

eindverantwoordelijk 

is 

Wanneer vindt 

de activiteit of 

actiepunt 

plaats? 

Wie is/zijn 

erbij 

betrokken 

Wat is er nodig 

aan menskracht, 

middelen etc.? 

PR 

Contacten met 

taakgroepen die niet in 

de kerkenraad 

vertegenwoordigd zijn. 

Waardering 

uitspreken. 

Knelpunten, 

vragen, 

onduidelijkheden 

opsporen. 

Samenwerken. 

Voorzitter en scriba Jaarlijks gesprek 

aangaan volgens 

rooster. 

1 x /jr een 

gezamenlijke 

vergadering n.a.v. 

aan actueel 

onderwerp. 

Taakgroepen  Voltallige kerkenraad 

en 

vertegenwoordiging 

van de taakgroepen  

Waar nodig 

stukje in 

KerkMagaZIN 

Contacten met de 

gemeenteleden als 

groep.  

Gemeenteleden 

weten zich gezien 

en gehoord. 

Voorzitter en scriba Tenminste 1 x/jr 

gemeente 

vergadering. 

 

Kerkenraad  Voltallige kerkenraad 

en gemeenteleden 

Uitnodiging 

per adres. 

Stukje in 

KerkMagaZIN 

Openheid en 

transparantie over de 

taak en rol van de 

kerkenraad. 

Taak en rol 

kerkenraad is 

duidelijk. 

Gemeenteleden 

weten waar de 

kerkenraad mee 

bezig is. 

Voorzitter en scriba Tenminste 4 x per 

jaar 

Kerkenraad  Iemand die stukje 

schrijft in 

KerkMagaZIN 

 

Contacten aangaan, 

onderhouden en 

uitbreiden met andere 

gemeenten in de HW 

Elkaar versterken. 

Elkaar helpen. 

Elkaar kennen. 

Moderamen  Deelname aan 

geplande 

bijeenkomsten. 

Vertegen- 

woordiging 

van de 

Kerkenraad  

Afhankelijk van de te 

bespreken 

onderwerpen 

Waar nodig 

stukje in 

KerkMagaZIN 
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Contacten met 

Gereformeerde kerk 

P’hoek/Maasdam. 

Contact 

onderhouden 

betreffende 

gezamenlijk 

beroepen 

predikant. 

Voorzitter,scriba en ds. 

Marjo den Bakker 

Tenminste 1 x per 

jaar een overleg 

met beide 

moderamina. 

   

Samenwerking met kerk 

Westmaas 

Oriëntatie op 

vormen van 

samenwerking. 

Voorzitter KR en 

voorzitter TE 

n.n.t.b. Kerkenraad n.n.t.b. Waar nodig 

stukje in 

KerkMagaZIN 

 

College van Kerkrentmeesters  

 

Omschrijving 

activiteit of 

actiepunt 

Doel activiteit 

of actiepunt 

Naam 

coördinator/ 

verantwoordelijk

e 

Planning 

uitvoerin

g 

Betrokkenen Benodigde mens- 

kracht/middelen 

PR 

Regelmatig inspecties 

uitvoeren 

(bouwkundig deel, 

installaties) 

Voldoen aan 

wettelijke 

voorschriften 

Verantw.: voorz. 

CvK 

Coörd.: secr. CvK 

2020-

2024 

Koster 

B.L. Doolaard 

W. v. Dam 

P. v.d. Wel 

Onderhoudscontracte

n; onderdeel 

begroting. 

ARBO rondgang 

Vrijwilligers: 50 u 

NVT 

Onderzoek naar 

mogelijk-heden en 

grenzen uitbrei-den 

benutten gebouw 

Optimaal 

benutten 

gebouw; 

Verhuurinkomste

n 

Verantw.: voorz. 

CvK 

Coörd.: Peter v.d. 

Wel 

2021 en 

2022 

Koster 

CvK-leden 

4 mensweken KerkmagaZIN 

Weekbrief 

Kranten (beperkt) 

Groepen vrijwilligers 

kwalitatief en 

kwantitatief op peil 

houden 

Waarborgen 

funtionaliteit;  

Verantw: voorz. 

CvK 

Coörd.: diverse 

CvK-leden 

2020-

2024 

Koster 

CvK-leden 

Betreffende vrij-

willigers 

Koste zijn onderdeel 

van de begroting 

NVT 

Actueel houden van 

de 

veiligheidsdocumentat

ie 

Voldoen aan 

wet- en 

regelgeving 

Verantw.: voorz. 

CvK 

Peter v.d. Wel 

2020-

2024 

Koster 2 mensweken/jaar NVT 

Kwalitatief en 

kwantitatief op peil 

Voldoen aan 

wet- en 

regelgeving. 

Verantw.: voorz. 

CvK 

Peter v.d. Wel 

2020-

2024 

Koster 

BHV/MH team 

Kosten zijn onderdeel 

van de begroting 

Werving BHV/MH 

teamleden via 
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Omschrijving 

activiteit of 

actiepunt 

Doel activiteit 

of actiepunt 

Naam 

coördinator/ 

verantwoordelijk

e 

Planning 

uitvoerin

g 

Betrokkenen Benodigde mens- 

kracht/middelen 

PR 

houden van het BHV- 

en EHBO team. 

Afstemming bin-

nen BHV/MH 

team 

KerkmagaZIN en 

weekbrief. 

Een “droge” 

ontruimings-oefening 

houden 

Veilig ontruimen 

gebouw DOH 

Verantw.: Peter 

v.d. Wel 

2022 BHV/MH team 

Veiligheidsadvise

ur 

Ambtsdragers 

 1 dagdeel KerkmagaZIN 

Weekbrief 

55 spaarlampen 

vervan-gen door LED 

lampen 

Kosten besparen  Verantw.: Hugo 

Crucq 

Eind 2020 Leden Werkgroep 

Duurzaamheid 

Koster 

€ 380 KerkmagaZIN 

Laten uitvoeren van 

een energiescan 

Verminderen 

gebruik fossiele 

brandstoffen  

Verantw.: Peter 

v.d. Wel 

2022 Koster 

W. v. Dam 

€ 1.500 KerkmagaZIN 

Groene Kerken 

Actueel houden van 

de verzekeringen. 

Risicobeheersing Verantw.: secr. 

CvK 

2020-

2024 

Penningmeester Onderdeel van de 

begroting 

NVT 

Actueel houden 

documen-tatie m.b.t. 

alcoholverstrekking 

Voldoen aan 

wet- en 

regelgeving 

Verantw.: Peter 

v.d. Wel 

2020-

2024 

Koster NVT NVT 

Samenwerking binnen 

VKB afdeling Delta 

benutten voor 

voorbeelden en 

initiatieven 

Kennis delen Verantw.: Hugo 

Crucq 

2020-

2024 

CvK-leden Kosten kunnen 

worden gedeclareerd 

bij VKB afdeling 

Delta. 

Vereniging voor 

Kerkrentmeesterlij

k Beheer (VKB) 
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College van Diakenen 

 

Titel Wat Waar Wie Wanneer Hoe 

Armoede 

bestrijding 

Identificeren en 

ondersteunen van mensen 

die een klein beetje extra 

hulp kunnen gebruiken 

naast hulp die al vanuit 

andere instanties wordt 

gegeven. 

 

Gemeenteleden van 

De Open Hof, 

mensen in de 

Hoeksche Waard. 

 

Uitvoering door 

Diaconie 

 

Suggesties van 

predikanten, 

Pastorale Raad, 

Huiskamer. 

Lopende periode Aansluiten bij lokale 

projecten 

(bijvoorbeeld de 

Voedselbank) 

In incidentele 

gevallen specifieke 

financiële 

ondersteuning.  

Project 

Rainbow 

Kinderen op jonge leeftijd 

enthousiast maken voor 

(wereld) diaconaat. De 

kinderen van onze 

gemeente worden 

betrokken bij het 

diaconaat door het project 

Rainbow, waarbij een Duif 

een rol krijgt bij de 

inzamelingen van onze 

gemeente. De kinderen 

raken hierdoor bekend 

met “Kids in actie”, een 

onderdeel van “Kerk in 

Actie”. 

 

Tijdens de eredienst 

in de kerkzaal en bij 

de kinderdienst in 

de daarvoor 

bestemde ruimte. 

Samenwerking 

tussen de diaconie, 

de predikanten en 

de kinderdienst. 

Het tijdstip nog 

nader te bepalen. 

 

Het project Rainbow 

kan meermaals 

worden ingezet. Bij 

voorkeur tijdens 

acties van “Kinderen 

in de knel”. Dit altijd 

in samenspraak met 

verschillende 

taakgroepen en de 

predikanten. 

De leidraad is het 

inzamelingsproject 

en het lesmateriaal 

van “Kerk in actie”.  

 

 Pastorale Raad 

 

Titel Wat Waar Wie Wanneer Hoe 

versterking aantrekken pastorale bezoekers West   2022 persoonlijk 

benaderen 

oproep KM 

versterking zoeken ouderling pastoraat   sept 2022 persoonlijk 

benaderen 

verbinding Huiskameravond pastoraal thema Huiskamer predikanten na corona  
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verbinding ontmoetingsmoment/groothuisbezoek Huiskamer coördinatoren na corona  

toerusting toerustingsavond voor de pastoraal 

bezoekers 

Huiskamer predikanten ism PKN na corona  

pilot pastorale 

kring 

in kleine kernen leven mensen met 

elkaar mee 

wijken coördinatoren ism 

predikanten 

na corona  

geloofsopvoeding avond(en) voor ouders van kinderen 

basisschool met actueel thema 

Huiskamer predikanten en 

jeugdouderling 

na corona  

Verbinding 

(verbeteren) 

Plan ontwikkelen doelgroepen 

pastoraat 

 Predikanten en 

ouderlingen/coordinatoren 

2e helft 2022  

 

Taakgroep Eredienst 

 

Titel Wat Waar Wie Wanneer Hoe 

Lectoren Bijbellezing (in principe uit de NBV 

21 

Kerkdienst 

DOH 

Gemeenteleden Tijdens de dienst Er is een groep leden uit de 

gemeente die de lezingen uit de 

bijbel verzorgt. Eerste evaluatie 

– afhankelijk van beperkingen – 

eind januari 2020 

Roze kerkdienst Zichtbaar maken dat in deze 

kerk iedereen gelijk is 

ongeacht geaardheid of seksuele 

identiteit. 

Kerkdienst 

DOH  

Vanuit de werkgroep Jaarlijks half 

november 

Tijdens de viering accenten 

leggen die duidelijk maken dat 

we in onze gemeente ruimte 

geven aan ieder die bij onze 

gemeente wil horen   

Digitale 

kerkdienst 

Aandacht voor de kwaliteit van de 

uitzendingen. 

DOH Beamerteam Wanneer er weer 

mogelijkheden 

zijn samen te 

komen met een 

groep 

Na vernieuwing van de 

installatie met predikanten, 

leden TE en beamerteam kritisch 

kijken naar de kwaliteit van 

opnamen die worden 

uitgezonden: 

Verdiepen, verbreden, 

vernieuwen, kortom kansen 

zoeken te verbeteren 

Muziek in de 

kerk 

Evaluatie van waar we nu staan en 

zoeken naar mogelijkheden:  

Veranderingen in muziek in de kerk 

Veranderende taak van de 

kerkmusicus  

In en rond de 

vieringen in 

DOH 

Predikanten 

Kerkmusici/organisten 

Betrokken 

uitvoerenden 

TE 

Proces is gaan 

en zal worden 

voortgezet 

Geagendeerd voor de KR 18 

januari 2022.  

Daarna verder 
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 Taakgroep Huiskamer 

 

Omschrijving 

activiteit 

of actiepunt 

Doel activiteit 

of 

actiepunt 

Naam van degene 

die 

coördineert en eind- 

verantwoordelijk is 

Wanneer 

vindt de  

activiteit 

of 

actiepunt 

plaats 

Wie is/zijn er bij 

betrokken 

Wat is er nodig 

aan 

menskracht 

middelen 

etc.? 

 PR 

Brainstorm over 

de Huiskamer 

Helder krijgen 

of verdieping/ 

verbreding van 

activiteiten 

gewenst is. 

Relatie met 

vorming en 

toerusting? 

Coördinatie: 

taakgroep (nu: Marjo, 

Marian, Jan) 

eindverantwoordelijk: 

kerkenraad 

1e half jaar 

2022 

Brainstormgroep 

Kerkenraad 

Gemeenteleden 

Bestaande en nieuwe 

gesprekspartners 

extern 

Met wie het gedurende 

het proces 

gewenst/nodig is. 

 

Afhankelijk van de 

uitkomst 

Nieuwsbrief/ 

KerkmagaZin 

Uitbreiding 

samenstelling 

taakgroep 

Huiskamer 

De taakgroep 

uitbreiden met 

minimaal 2 

personen 

Idem Idem Brainstormgroep 2 nieuwe leden van 

de taakgroep 

idem 

Nieuwe folder 

aanbod 

Huiskamer 

Aanbieden van 

activiteiten die 

ontmoeting met 

elkaar op 

verschillende 

manieren 

mogelijk maakt 

Idem Ca. 

augustus 

2022 

Taakgroep, huidige 

‘aanbieders’ van 

activiteiten, nieuwe 

‘aanbieders’ 

Mensen die 

aanwezig kunnen 

zijn bij 

activiteiten/mensen 

die activiteiten 

organiseren 

Idem + 

folder, 

Kompas e.d. 

 


