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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 en de Bethelkerk (Eritrese gemeente). 

 

Contact met diaconiën 

In 2019 is twee maal overleg geweest met diaconieën van de Haagse CGK, GKv, NGK en 

Bethlehemkerk. Dit overleg werd als zeer zinvol ervaren vanwege de uitwisseling van ervaringen  en 

de mogelijkheid om elkaar concreet te helpen. Zo heeft de Bethlehemkerk een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de verzorging van kerstpakketten aan arme inwoners van de Schilderswijk. 

 

Havensport 

In en vanuit de Open Hof worden verschillende diaconaal-maatschappelijke activiteiten verzorgd. 

Eén van deze activiteiten is Havensport. Hieronder valt sporten met buurtbewoners en een jaarlijkse 

‘Hart voor de Schilderswijk’ week. Het sporten bestaat uit een zaalvoetbalgroep en een 

basketbalgroep. De zaalvoetbalgroep wordt gevormd door jongeren van Marokkaanse, Somalische 

en Nederlandse komaf. De basketbalgroep is een groep waarin Nederlandse jongeren samen met 

vluchtelingen basketbal spelen. Deze basketbalgroep is halverwege 2019 gestopt omdat het 

wekelijks sporten door de Nederlandse vrijwilligers als te intensief werd ervaren. Er is besloten wel 

contact met elkaar te houden en eens in de 3 weken met elkaar af te spreken. De Voetbalgroep sport 

wekelijks met elkaar in de Houtzagerij. De ‘hart voor de Schilderswijk week’ is dit jaar in de 

meivakantie gehouden. Kern van deze week is sport en spel met kinderen op het Oranjeplein, 

daarnaast zijn ook activiteiten voor volwassenen die bijdragen aan plezier en samenhang in de wijk. 

 

Overige activiteiten 

De Havenkerk is de hoofdonderhuurder van de Open Hof. Stichting Open Hof is met name voor de 

ondersteuning van de Havenkerk bij de diaconale activiteiten die vallen onder ‘Samen thuis in de 

Schilderswijk’. Het betreft de wekelijkse maaltijden, de koffieochtenden, de moeder-en-kind-club, 

wonderfully made en het maatjesproject. 



Open buurtmaaltijden 

Wekelijks komen zowel op maandag als dinsdagavond tussen de 25 en 30 mensen samen om te eten. 

Vanaf 16 uur is er inloop, om 18 uur begint de maaltijd. De maandag en de dinsdag hebben ieder hun 

eigen groep mensen met hun eigen karakter.  

Koffieochtend 

Twee vrijwilligers dragen zorg voor dit ontmoetingsmoment op vrijdagmorgen van 10-12 uur. 

Wekelijks komen tussen 10  en 15 personen een bakkie doen waarbij meestal een klein programma 

wordt aangeboden. 

Moeder-en-kind-club 

Jarenlang komen op donderdagmorgen komen moeders bij elkaar, al is in de loop van de tijd wel het 

aspect van moederschap op deze ochtend wat verwaterd. Het is meer een vrouwenochtend 

geworden. Dit is de reden dat uiteindelijk begin 2019 deze moeder en kind club gestopt is. Daarvoor 

in de plaats is een initiatief gekomen van creatieve activiteiten 

Levensboek 

Levensboek is een activiteit waarbij vrouwen in een aantal bijeenkomsten aan de hand van 

creativiteit bezig gaan met hun levensverhaal. In 2019 hebben 2 groepen  deze cyclus in de Open Hof 

gedaan. 

Verrassende Vriendschappen 

In 2018 is een nieuw project gestart onder de naam ‘verrassende vriendschappen’. Het is een 

initiatief dat vanuit de Havenkerk genomen is om kerkmensen in een vriendschapsrelatie te koppelen 

aan bezoekers van diaconale projecten in de Havenkerk. Het idee is dat een ‘verrassende 

vriendschap’ ontstaat tussen 2 personen van totaal verschillende afkomst die verrijkend is voor 

beiden. 


