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Stichting Open Hof is de huurder van de bij elkaar horende ruimten van Om en Bij 112-116 en 117 in 

Den Haag met het doel om in en vanuit deze ruimten diaconaal actief te zijn in de Haagse 

Schilderswijk. De stichting is sinds 2016 nauw verbonden met de Havenkerk, die zorg draagt voor de 

bestuursleden. De Open Hof is ondersteunend aan het missionair en diaconaal werk van de 

Havenkerk 

 

Huur en onderhuur van het pand aan het Om en Bij 

Het pand aan het Om en Bij wordt gehuurd van Haagwonen. Hoofdgebruiker van het pand is de 

Havenkerk. De Havenkerk heeft een samenwerking met Cardia, eens in de veertien dagen wordt op 

maandagmorgen vanuit de Open Hof maatschappelijk werk aangeboden aan contacten van de 

Havenkerk. 

Andere huurders waren Operatie Moblisiatie, de Bethelkerk en de Emanuelkerk (beide Eritrese 

gemeenten) en Mara voor het project Op Stap. 

 

Corona 

In 2021 waren tijdens grote delen van het jaar ingrijpende coronamaatregelen van kracht. Dat 

betekent dat activiteiten in beperkte mate doorgang konden vinden. De buurtmaaltijden konden in 

aangepaste vorm doorgaan. Dit betekent dat elke veertien dagen vijf groepen van maximaal 20 

mensen konden komen eten. Dit zijn vaste maaltijdgroepen geworden. De beperkte grootte van de 

groep heeft het mogelijk om goede relaties aan te gaan binnen deze groepen waardoor 

betrokkenheid op elkaar sterk geworden is. Deze vorm van samen maaltijd houden vraagt veel van 

vrijwilligers, maar is zo waardevol dat het de bedoeling is om deze vorm van samen eten vol te 

houden ook als coronamaatregelen niet meer nodig zijn. 

Rond de zomertijd is de koffieochtend enige tijd open geweest, in het najaar is deze door de 

strengere lockdown weer gesloten.  

Kerkdiensten zijn gedurende het hele jaar online voortgezet met grote beperkingen voor het aantal 

aanwezigen tijdens deze kerkdiensten. 

 

Opknappen ruimte 

De Havenkerk maakt ondertussen meer dan 15 jaar gebruik van de Open Hof voor alle activiteiten. 

Na deze periode was de ruimte toe aan een grondige opknapbeurt. Er is actie gevoerd om fondsen te 

werven om de opknapbeurt te betalen. Fonds 1818 en het Haëllafonds hebben bijgedragen in de 

kosten. De rest van het geld dat nodig was is via fondswerving bij de eigen achterban binnengehaald. 

In 2021 is het schilderwerk en een nieuwe vloer gerealiseerd. Ook is nieuw meubilair (tafels en 

stoelen) besteld. Voor 2022 staat nog de verbouwing van de toiletten en de keuken op het 

programma. 

 


