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Meditatie

Leesrooster

Samen komen in Gods Huis (Lezen: 1 Kon. 8 28-30)

Za

God maakt gebruik van mensen om voor Zijn Naam een huis te
bouwen en daarin als gemeente samen te komen in lofzang en
gebed. Als zodanig zouden alle godshuizen ‘gebedshuizen’
moeten zijn, en er staan ook veel psalmen in de Bijbel die ons
daartoe oproepen. Maar dit gaat natuurlijk nooit zonder ons
gebed tót God dat Hij onze samenkomsten wil zegenen. En ook
niet zonder onze afhankelijkheid van God die Zijn herderlijke,
pastorale en diaconale zorg uitoefent, ook ten opzichte van de
gemeente van Jezus Christus in Ommen.
De tempel onder koning Salomo moet een groots en
majestueus gebouw geweest zijn. Men sprak in die tijd over
een ‘wonderwerk der wereld’. Een prachtig beeld vind ik dat de
tempel van Salomo vanaf het begin is opgebouwd uit
eerbiedige stilte. ‘In de tempel was tijdens de bouw geen enkel
geluid van hamers, houwelen of andere gereedschappen te
horen’ (1 Kon.6:7).
Want niet het meest imponerende geschal en geklepper en
gedoe (trouwens ook liturgisch geschal, geklepper en gedoe),
maar slechts de stílle toewijding leidt naar God en de omgang
met Hem (Ps.25:14). Dat geldt ook in ons eigen leven.
Tijdens de inwijding van de Tempel vraagt Salomo aan God:
‘Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze
tempel, de plaats waarvan U zelf hebt gezegd dat daar Uw
naam zal wonen’ (1 Kon.8:29).
Vandaag mogen we het hem nazeggen met het oog op ons
kerkgebouw in Ommen. Dit gebedshuis, waar het Woord van
God wordt gelezen, waar we zingen, waar we bidden. Dit huis
van samenkomst, waar we ons (misschien van ons kind-zijn af,
toen we met onze vader en moeder naar de kerk gingen en
onze vaste plaats daar opzochten) thuis mogen voelen. Dit
leerhuis ook, omdat God in het bijzonder tot ons wil spreken bij
een geopende Bijbel. Of, zoals we ons tijdens de viering van het
Heilig Avondmaal mogen verwonderen over Gods goedheid en
trouw, over Gods liefde voor zondaren.
‘Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn’, zegt Jezus,
‘daar ben ik in hun midden.’ Deze belofte doet ons er
samenkomen. In dit Godsgebouw kan Gods stem worden
gehoord en krijgt iedereen zijn betekenis en waarde. En hoe
tastbaar aanwezig wil Hij daar zijn, waar de gehele gemeente
samenkomt om Hem aan te roepen!
Laat dit Godshuis in Ommen dan vóór alles een gebedshuis zijn,
waarin de omgang met God in stille toewijding wordt gezocht!
Vooral in deze tijd van kerkelijke terugval en vermindering van
predikantsplaatsen.
Vervolg pag. 3
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10 febr.
11 febr.
12 febr.
13 febr.
14 febr.
15 febr.
16 febr.

Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 36
Jeremia 3:1-11
Jeremia 3:12-21

Goede vangst
Aangeraakt
Hoera, vergeving!
Oud en nieuw
Kostbare liefde
Dubbelhartig
Oproep
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17 febr.
18 febr.
19 febr.
20 febr.
21 febr.
22 febr.

Jeremia 3:22–4:2
Jeremia 4:3-18
Jeremia 4:19-31
Jeremia 5:1-14
Jeremia 5:15-31
Psalm 137

Bekering
Slechtnieuwsgesprek
Weeën
Overspel
De oorzaak van de ellende
Aan de rivieren van Babel

9 febr. Jeremia 2:30-37

Wie is je minnaar?

Inhoudsopgave
Kerkdiensten
Bij de diensten
Vervolg meditatie
Wijkberichten
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 2 ondersteunend pastor
Kerkelijk werker
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN! jongerenwerker
PaKaN!
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Vorming
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters

1

2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10
10
10

Kerkdiensten
Zondag 10 februari

Zondag 17 februari

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames:

Ds. J.T. Baart
Klaas Schaap
Mw. A. Kroese
Alle groepen
Mw. J. Timmerman
Mw. T. Grootenhuis-Wessels

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames:

Witharen

Ds. K. Jelsma
Riekus Hamberg
Dhr. G. Lennips
Alle groepen
Mw. H. Grootens-Slotman
Mw. T. Post

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. R.D. Hornsveld, Den Ham
Frans Dijkstra
Mw. R. Hoekman
Leiding: Frieda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames/-heer:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Willemien Gerritsen
Dhr. G.J. Voort
Alle groepen
Dhr. J. van der Vegte
Mw. H. Veurink-Schonewille
Mw. A. Wildeboer-van Tolij
U kunt koffiedrinken na de dienst

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heren:

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst /
Tienerdienst:

Ds. K.A. Hazeleger
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst /
Tienerdienst:

Geen

Ommen Samen kerk
19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

Ds. J.T. Baart
Kinder- of gezinsdienst
Klaas Schaap
Mw. R. Hoekman
Leiding: Trudy

Ds. J.C.J. Post, Wierden
Frans Dijkstra
Dhr. D. Zandman
Alle groepen
Mw. J. Dankelman
Dhr. G. Kösters
Dhr. J. Kroon

Ds. J. de Haan
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Ommen Samen kerk
Ds. K.A. Hazeleger
Riekus Hamberg
Mw. B. Kroon
Dhr. H. Martens

19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

Weekopening, -sluiting

Ds. J.T. Baart
Gert Diepeveen
Mw. G. Timmerman
Dhr. B. Pierik

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 11 febr. 10.30 uur: Dhr. K. Schaap

Maandag 18 febr. 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 15 febr. 18.30 uur:

Mw. G. Mateman

Vrijdag 22 febr. 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 15 febr. 19.30 uur:

Dhr. K. Schaap

Nijenhaghen
Mw. G. Mateman

Vrijdag 22 febr. 19.30 uur:
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Dhr. K. Schaap

Bij de diensten
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen
Kerkgangers die geen vervoer naar de
kerk kunnen krijgen en toch graag de
diensten willen bijwonen en mensen
die gebruik willen maken van vervoer
naar verpleeg- of verzorgingshuizen,
kunnen contact opnemen met:
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Gebouw Irene / zending
William en Annabel

17 februari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectant:

Kerk in Actie Noodhulp en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Ina Landeweerd

Zondagskind
Ommen
10 februari:
17 februari:

Dhr. G. Dunnewind
 geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Fam. Jansen
Fam. Hekman

Wietse van Harten
Marit Wermink

Kinderoppas
Ommen
10 februari:

10 februari Collecte Catechese en Educatie
Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de
ontdekkingsreis naar het christelijk geloof en de betekenis van
het geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant,
ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen,
zoals het catechesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle
‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop,
avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat
het christelijk geloof ‘waar’ is! De gratis materialen met
creatieve en interactieve werkvormen zijn beschikbaar via de
website van JOP. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het
mogelijk dat jongeren in onze kerken blijven leren over het
christelijk geloof op een manier die bij hen past. U kunt uw
bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Catechese en Educatie en
In de Gereformeerde kerk is dit de diaconiecollecte.
in de Hervormde kerk de deurcollecte.

17 februari:
Witharen
10 februari:
17 februari:

Jessica Landeweerd
Monique Welink
Marion Getkate
Ellen Horsman
Yvonne Meijer
Jeannet Kelder

Hervormde gemeente
Collecten
10 februari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
17 februari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

10 februari Actie voedselbank
Nog steeds is de voedselbank blij met de inzameling die we als
gezamenlijke diaconie organiseren. U kunt daarbij denken aan:
koffie , thee, boter, melk, deegwaren, blikken of potten met
groente, houdbaar beleg zoals pindakaas , jam, chocopasta.
Maar ook wasmiddel is van harte welkom. Helpt u mee?
Bij de ingang van onze kerken staan kratten klaar. Ook in
Witharen en Vinkenbuurt kun je de goederen inleveren.
Wil je het liever niet op zondag meenemen dan kan het ook
gebracht worden bij: Marianne Vosjan of Marry de Lange
Tot uiterlijk 9 februari inleveren op thuisadres.

Diaconie en Kerk
Catechese en Educatie /
zending
Kerk in Actie Noodhulp en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
10 februari:
17 februari:

Alide Hazeleger
Aron Haveman

Kinderoppas
Ommen
10 februari:
17 februari:

17 februari Collecte noodhulp: Droogte overleven in Ethiopië
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de
klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de
regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie
ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de
gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over
irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden
die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te
verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren
toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en
hevige regen.
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in
Ethiopië om beter voorbereid te zijn op de klimaatverandering
én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie. U kunt uw
bijdrage ook overmaken via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. collecte Noodhulp februari.
Namens de diaconieën alvast bedankt,

Doriene Boezelman
Marjon Drost
Lysanne Dankelman
Annemieke Paarhuis

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.
Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie
Maar toch ook in de komende vacaturetijd, waar opnieuw
wordt uitgezien naar schouders om het vele werk in de kerk,
als geestelijke tempel van Christus, te helpen dragen; omdat
we geloven dat God Zijn werk niet opgeeft en arbeiders blijft
roepen in Zijn wijngaard. ‘God wil ons telkens weer tonen dat
Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en
hout alleen is ’t grote werk gedaan. ’t Zal om ons zelve gaan’
(lied 971).
Met dat doel roept de Heere nu mensen uit ons midden op om
Hem te dienen in een ambt en in de gemeente als Gods
tempel. Denk hier eens aan in de komende vacaturetijd!
Ds. Reijer de Bruijn

Gereformeerde kerk
Collecten
10 februari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:

Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Catechese en Educatie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
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verwelkomen. Op dinsdag 29 januari was er een
avondbijeenkomst, waarvoor zich ook een dertigtal
gemeenteleden had opgegeven. Mooie gesprekken over wie
Jezus voor ons is!

Wijkberichten
Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:

Pub Quiz
Met veel plezier kijken we terug op de Pub Quiz van 25 januari.
12 groepen van elk 6 personen deden mee. Een spannende
strijd! Het Beamerteam werd winnaar.
Op vrijdag 27 september is de volgende Pub Quiz.
Ds. Kest Jelsma

Dhr. R. de Vries
Mw. H.A. Boezelman-Schottert
Mw. A.M. van der Horst-Overkleeft
Mw. P. Los-Jansen
Dhr. L.G. Pannekoek
Dhr. H. Winters
Mw. J.J. Grootenhuis-Wessels
Mw. G.J. Hesselink-Willems
Dhr. K. Snijder
Dhr. D. Strijker
Mw. W. Terpstra-Berg
Dhr. J.H. Willems
Dhr. M.R. Abma
Dhr. M. Schoenmaker

Wijk 2
Predikant:


Ds. J.T. Baart
dsbaart@pkn-ommen.nl



Mw. H. Muis
geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Scriba:

Ambtsdragers, nogmaals
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

Kerk zijn we samen. Allemaal mogen we iets van onszelf
inzetten waardoor de kerk bloeit. Allemaal kiezen we er ook
voor om lid te zijn van een kerk, waarin ambtsdragers nodig
zijn. Wijk 2 gaat over een tijdje negen ambtsdragers bedanken
voor hun inzet: ze hebben iets van zichzelf gegeven en
daarvoor ook heel wat teruggekregen.
Er komen dus vacatures aan voor zeven ouderlingen en twee
diakenen. Laten we in ons eigen netwerk eens om ons heen
kijken wie we zo’n ambt zouden gunnen. Misschien onszelf
wel?

Wijk 1
Predikant:
Bereikbaar:

Ds. K. Jelsma
kestjelsma
 dsjelsma@pkn-ommen.nl
ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba:


Bij de diensten
10 februari: Vissers van mensen worden? De uitdrukking roept
misschien wel de kriebels op. Hoezo is de kerk er om mensen in
netten te verstrikken? Toch is dat wat Jezus tegen Petrus zegt
in Lukas 5, de tekstlezing van het gezamenlijk leesrooster voor
zondag 10 februari: ‘vissers van mensen zijn’. Soms lijken we
eerder op vissen dan op vissers: in welke netten zitten we
allemaal niet gevangen? Hoe is geloven meer dan verstrikking
en verstikking? En dan opnieuw de vraag: ‘hoe vissers van
mensen te zijn’. En ook de vraag: wat betekent het dat Jezus
het juist aan vissers vraagt om vissers te worden?
Op 11 februari vertrekt Elisa van Dijk voor vier maanden naar
Ghana. Ze wil graag in deze dienst een zegen meekrijgen.
Mooi!
17 februari: ’s Morgens mag ik voorgaan in Witharen. Met een
bezoek aan de Wikiclub, een heleboel (12? 15?) leuke, jonge
kinderen, werd het idee geboren om een kinder- of
gezinsdienst te vieren op deze dag. Het thema wordt ‘Jij hoort
erbij’.
17 februari mag ik ’s avonds in de Hervormde kerk voorgaan.
Omdat ik niet de dienst van Witharen van ‘s morgens nogmaals
kan houden, zal ik waarschijnlijk een preek uit de afgelopen tijd
in Witharen kiezen. Open en eerlijk: de weekagenda laat geen
ruimte voor twee ‘verse’ diensten. Dat zou ten koste gaan van
minstens tien kennismakingsbezoeken.

Dhr. G. Lennips
geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Vooraankondiging
Om alvast te noteren… Op zondag 5 mei is de tweede dienst
niet om 19.00 uur maar op 17.00 uur in de kerk aan de
Bouwstraat. Een dienst die georganiseerd wordt met de
christelijke motorclub MCA. Centraal thema is 'Vrijheid',
refererend aan Bevrijdingsdag en aan het vrije gevoel waarmee
motorrijden wordt geassocieerd. Wanneer ben je echt vrij?
We zullen het lijflied van de MCA zingen: ‘Welk een vriend is
onze Jezus’. Er zullen getuigenissen worden gesproken door
stoere mannen in motorpak en ervaringen gedeeld worden van
het bezoeken van gevangenen die tot geloof kwamen. Ook
zullen we veel bekende liederen zingen. De dienst wordt
voorafgegaan door een motortocht door het Vechtdal. De
ruimte voor de kerk zal dan ook ingenomen worden door
tientallen motoren… Een bijzondere dienst... de eerste
motorkerkdienst in Ommen. Een dienst (uiteraard) voor
iedereen!

Doopzondag
Op zondag 3 februari werd niet alleen (zoals ik in een vorige
Kerkvensters al meldde) Tijmen Schipper (zoon van Maaike en
Jochem Schipper (gedoopt maar ook Rick Lennips. Rick is de
zoon van Rieneke en Gerwin Lennips en het broertje van
Nathalie, Stefan en Maaike. Rick is op 17 januari geboren. We
feliciteren hen van harte met de geboorte en de doop van hun
zoon en broertje!!

Mooi nieuws
Op 19 januari werden Patty Vogelzang en Mark Makkinga
verblijd met de geboorte van hun zoon Jelte Finn. Wat een
wonder om zomaar in je armen te mogen houden. Ouders,
grootouders en andere familie: van harte!

Groothuisbezoek

Naar de kerk op Valentijnsdag?

Ik kijk terug op mooie ontmoetingen tijdens het centrale
groothuisbezoek in De Kern. Op maandagmiddag 28 januari
samen met collega Coby de Haan mochten we zo’n 35 mensen

Onder de Gereformeerde kerk staat een uitnodiging voor wie
zo ongeveer tussen de 25 en 40 jaar is. Namens ons nodigt Kest
jullie uit om eens te komen kijken en meepraten over de
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conclusies van een uitgebreide rapportage van de hervormde
collega-gemeente over jullie leeftijdsgenoten. De grote vraag is
natuurlijk: hoe kan de kerk ook jullie kerk zijn, blijven en/of
worden? Welkom op 14 februari!
Wil je je van tevoren verdiepen? Mail Kest of mij en je krijgt het
rapport toegestuurd.

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker:


26 februari Orgaan- en weefseldonatie

Mw. G. Mateman
gmateman@pkn-ommen.nl

Geen kopij aangeleverd

Onder Algemene Berichten is meer te lezen over een
gemeentebrede ontmoeting over orgaan- en weefseldonatie
op 26 februari ’s avonds. De avond wordt opgezet vanuit wijk 2
en is open voor elke Ommenaar (en omgeving) die
belangstelling heeft.
Ds. H. Baart

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

Ds. R.R.J. de Bruijn
 dsdebruijn@pkn-ommen.nl
maandag t/m donderdag

Wijk 2 ondersteunend pastor
Scriba:

Predikant:
℡


Ds. W. den Braber
Zeis 17, 7672 AE Vriezenveen
0546-567333 / 06-15908564
dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Mw. H. Veurink-Schonewille
herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de diensten
Met wind, regen en sneeuw rond de pastorie voelt het weer
echt Hollands aan; zelf voel ik me er altijd rustig bij worden.
Zondag 10 februari mag ik weer bij u voorgaan in de
morgendienst in de Hervormde kerk. De tekst staat me nu nog
niet helder voor de geest, maar in deze dienst wil ik graag een
paar bekende liederen met u zingen uit de bundel van
Johannes de Heer.
Intussen mag ik dan ook weer een jaartje ouder zijn; ja, ja, waar
blijft de tijd? En toch, als ik denk aan een gedicht van B. Aafjes:
‘Zoals de korenaren rijpen,
Goudgroen zwellende op den steel,
Tot op een dag men, in begrijpen.
Plotseling ziet: nu zijn zij geel Zo groeit uit sap en gist der dagen,
Plotseling als een vrucht te grijp.
De dag, waarvan men kan gewagen:
Dit is de dag; mijn hart is rijp.’
Dan zie ik mijn leven als een groeiproces. En groeien daarin, als
het goed is, dat is: naar Gods bedoeling, ook niet de goede
vruchten, door de Geest? (lied. 841)

Rond de erediensten
‘En hoe was het vanmorgen in de kerk?’, vroeg ik. ‘Goed bezet!’
was het antwoord. ‘Maar dat bedoelde ik niet’, zei ik. ‘Wat
bedoelde je dan?’ ‘Of je ook iets van God hebt ervaren in die
dienst?’ Het bleef even stil. ‘Ja, wat zal ik zeggen…?
Een kerkdienst met weinig lege plekken, dat kan je goed doen.
Dat begrijp ik heel goed. Aantallen kunnen bepalend zijn, voor
je eigen indruk en je eigen beleving. Maar ik merk dat we
kwantiteit vaak hoger inschatten dan kwaliteit. Ik werd daar
weer eens bij bepaald, toen ik in Johannes 1 (vers 35-39) las
dat twee discipelen van Johannes de Doper door een paar
opmerkingen van deze Johannes oog krijgen voor Jezus.
En Hem dan letterlijk achternalopen. Dan draait Jezus zich naar
hen om en vraagt hen: wat zoeken jullie? En het antwoord dat
ze geven is eigenlijk een beetje een vreemd antwoord:
Meester, waar verblijft u? En dan antwoordt Jezus: ‘Kom maar
mee, dan zul je het zien’.
Deze twee leerlingen (Andreas wordt als enige genoemd)
komen om 4 uur, vlak voor etenstijd, bij Hem binnen en blijven
die dag bij Hem… Daar vindt het eerste gesprek plaats dat
ertoe zal leiden dat meer mensen Jezus gaan volgen.
Het begint klein, bij iemand die verder niet direct zo in de
schijnwerpers staat, Andreas, maar wel iemand die in Jezus
meer ziet dan zomaar een voorbijganger. Hij nodigt zijn broer
uit, Simon. Andreas gunt Simon hetzelfde als hij bij Jezus heeft
ervaren.
Petrus blijkt de man te zijn die beeldbepalend zou gaan worden
voor de volgelingen van Jezus. Met vallen en opstaan.
Het begon allemaal klein. Met iemand die zich geraakt wist en
daarvan zijn broer vertelde. Geen groot aantal. Stap voor stap
kwamen er meer, maar het evangelie, juist in Johannes (6 vers
66 en 67) vertelt ons ook van mensen die niet verder
meegingen. Bij Jezus was het dus ook niet altijd: als er maar
meer komen...De vraag van Jezus is niet hoeveel? Maar
hoedanig? Kwaliteit boven kwantiteit.
Hoe wil IK volgeling zijn en wat wil IK als leerling van Hem leren
en geeft me dat zo’n ‘drive’, dat ik anderen daarin wil
meenemen? Wanneer voelde u/jij zich zo geraakt in een
kerkdienst, dat u/jij anderen daarvan deelgenoot wilde maken?
Kijk niet naar getallen, maar laat iets van je hart zien!

Geboorte
Blij en dolgelukkig zijn Frank, Sharon en zusje Marith Hekman
met de geboorte van Gerrit Ivan (Ivan) op 12 januari 2019. We
feliciteren de ouders van harte met dit nieuwe leven en
wensen hen Gods liefde en wijsheid toe bij de opvoeding van
hun kinderen.

Uit de gemeente
We denken ook aan allen die thuis of elders ziek zijn, verpleegd
en verzorgd moeten worden. De Heere zij u allen nabij en
goed.
Een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

Ds. K.A. Hazeleger
 dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag

Scriba:

In de volgende 6 Kerkvensters hoop ik een doorlopend alfabet
te maken van wat gemeentezijn volgens mij inhoudt. De reeks
zal de naam krijgen: Aan Zet.
Ds. W. den Braber
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Dhr. J. van den Beukel
herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten
Zondag 10 februari mag ik twee keer voorgaan in de eigen
gemeente. ’s Morgens in Vinkenbuurt, ’s avonds in de
Hervormde kerk in Ommen. Beide diensten lezen we
waarschijnlijk Jozua 5:13 tot en met 6:27, over de inname van
Jericho. Daarmee sluit ik aan bij het materiaal van de
Groeigroepen. ’s Morgens gaat het dan over het verhaal als
geheel. Tekst wordt Jozua 6:16b, ‘Schreeuw (of: juich), want de
Here heeft u Jericho in handen gegeven!’
’s Avonds wil ik inzoomen op één element van dat verhaal en
dat is de verschijning van de ‘aanvoerder van het leger van de
Here’, in 5:13-15. Wie is dit? Hij handelt namens God. Je zou
verwachten dat hij dan aan de kant staat van Israël. Maar als
hem hiernaar gevraagd wordt, beaamt hij dat niet. Hoe zit dat?
Staat God altijd aan onze kant? Of kan het ook anders?

PaKaN!
Activiteitenagenda
Februari
8
Connect, Chill en Care in De kern
24
CrossPointdienst in de grote zaal van De Kern
Maart
03
15/16
24

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Onze zieken
Er zijn op dit moment geen zieken die speciaal bij naam
genoemd moeten worden. Er zijn wel veel gemeenteleden die
in een traject zitten van onderzoeken, behandelingen of
revalidatie. Hen én de mensen om hen heen wensen we veel
sterkte toe. Dat je merkt dat je de weg niet alleen hoeft te
gaan. Dat er een hemelse Herder is die overal met je meegaat.

Evaluatie kliederkerk
Zondag 20 januari was het weer
zover; de kliederkerk met dit keer
het thema 'Het stormt!' aan de
hand van het verhaal Storm op het
meer. Het was een leuk thema
waarbij veel gekliederd en
geknutseld kon worden; zo konden
de kinderen een eigen mini-aquarium maken, een bootjesrace
en een speurtocht doen, een bootje
vouwen, een kurkbootje maken, een
bootjesexperiment doen en lekkere zoete
en gezonde bootjes maken. De kinderen
met hun ouders vermaakten zich weer
heerlijk bij alle activiteiten. Tijdens het
verhaal en de viering mochten de kinderen
in echte boten zitten waarna het tijd was
voor een lekkere high tea. Al met al weer een geslaagde
kliederkerk! De volgende viering zal zijn op zondag 23 juni.
Namens de kliederkerk, Marianne

Vakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie ben ik een weekje vrij.
Bij bijzonderheden kunt u contact opnemen met onze scriba,
dhr. Koos van den Beukel. De hervormde collega’s nemen
waar. Waarvoor bij voorbaat dank!
Tenslotte een hartelijk groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

Tienerdienst
Flessenactie clubs
CrossPointdienst in het Hervormd Centrum

Ds. J. de Haan
@CobydeHaan1
 dsdehaan@pkn-ommen.nl
ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Kubus
Scriba:


Mw. G. Westerhof
herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl
23 februari Pannenkoekendag
Op deze zaterdag organiseert de Kubus weer de
pannenkoekendag. Vanaf vandaag kunnen er pannenkoeken
worden besteld. De opbrengst van deze pannenkoeken zal
gaan naar het Inloophuis in Ommen. Een huis voor iedereen,
waar van alles te doen is en waar mensen op verschillende
manieren met elkaar worden verbonden. Een sociale
ontmoetingsplaats.
U kunt uw bestelling doorgeven op verschillende manieren:
Via de flyers: Er wordt 10 februari geflyerd in alle kerken in
Ommen, Vinkenbuurt en Witharen. Een ingevulde flyer kunt u
tot zondagavond 17 februari deponeren in een witte
kubusdoos in één van de kerkelijke gebouwen. Daarna kunt u
nog wel via de mail of telefoon bestellen.
Via de  kubusactie@gmail.com
Via de ℡ 0683598411.
* Bellen tussen 18.00 uur en 20.00 uur, m.u.v. de zondag.
Via WhatsApp (nieuw!)
U kunt uw pannenkoeken gratis laten bezorgen of afhalen
(Van Ruysdaelstraat 31, Ommen).
Geef in uw bestelling duidelijk aan waar ze bezorgd kunnen
worden en op welk tijdstip. Laat ook uw telefoonnummer
achter zodat wij ook contact met u kunnen opnemen wanneer
dat nodig is.

Lief en leed
Laten we de mensen hier genoemd, maar ook zij die we
kennen, die hulp en kracht nodig hebben, opdragen in onze
gebeden.

Gesprekskring Tussen traditie en modern geloof
De volgende bijeenkomst is 20 februari. Inmiddels lezen we
hoofdstuk 5 uit het boek ‘God en ik’ van Alain Verheij.
Zie verdere informatie bij berichten Vorming

Een goed gesprek over balans in je leven
Is dat ook voor jou een punt: een goede balans te vinden in je
leven tussen privé en werk, tussen tijd voor jezelf en tijd voor
de ander, de Ander? Dinsdag 12 maart willen we hier met
elkaar over in gesprek. Zie verdere berichtgeving bij Vorming
Een hartelijke groet
Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


Dhr. T. Abbes
tabbes@pkn-ommen.nl

Prijzen:
Naturel: € 1,25 per stuk, 10 voor € 10,- en 25 stuks voor € 20.6

Kaas: € 1,50 per stuk en 10 voor € 12,50
Spek: € 1,50 per stuk en 10 voor € 12,50
Kubus (appel/rozijn): € 1,50 per stuk en 10 voor € 12,50
4 x 4 (16 stuks): € 17,50
Tijdstip bezorgen/afhalen:
11.45-12.15 uur
16.15-16.45 uur
12.15-12.45 uur
16.45-17.15 uur
12.45-13.15 uur
17.15-17.45 uur

Gereformeerde kerk
Vergaderingen
4 februari
11 februari
25 februari
25 februari

Mocht er onverhoopt iets misgaan op de actiedag, u heeft wel
pannenkoeken besteld maar deze zijn niet geleverd op de
afgesproken tijd, neem dan alstublieft contact op via de
telefoon of kom langs op de locatie!

Wijkraden 1 en 2
Kleine Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters
Diaconie

Aan alle jongeren tussen 25 en 40 jaar
Onlangs heeft de Gereformeerde kerk Ommen zich bezonnen
op het beleidsplan voor de komende jaren. Eén van de
speerpunten betreft de aandacht voor de midden-generatie.
Wat kan de Kerk voor die leeftijdscategorie betekenen?
Uiteraard kunnen we daar alleen iets over zeggen, nadat we
hen over deze vraag hebben gesproken.
Nu heeft de Hervormde gemeente de afgelopen jaren een
enquête gehouden onder Hervormde jongeren tussen 25 en 40
jaar. Wij willen deze enquête uiteraard niet over doen onder
de Gereformeerde jongeren. Wel willen wij de uitkomst van die
enquête aan hen voorleggen.
Wij gaan daarom graag hierover in gesprek met de jongeren!
Herkennen jullie je in die uitkomst? Is er wat jullie betreft
bijzondere aandacht nodig voor de midden-generatie? Wat kan
de Kerk betekenen? Wat is hiervoor nodig? Nieuwe
initiatieven? Welke?
Wij nodigen in het bijzonder de jongeren tussen 25 en 40 jaar
uit om hierover met een deel van de Gereformeerde
kerkenraad in gesprek te gaan. Dit gesprek is op donderdag
14 februari om 19.30 uur in De Kern, zaal 11. Op deze avond
staat al een avond van de Jongerenkring gepland. Uiteraard zijn
ook leden van de Hervormde gemeente van harte welkom.
Voor veel jongeren bestaat het verschil GereformeerdHervormd alleen op papier. We willen met het beleggen van
deze avond uiteraard niet ineens daar verschil in aanbrengen.
De avond is een uitvloeisel van het beleidsplan van de
Gereformeerde kerk, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt
van de uitkomst van de Hervormde enquête.
We hopen op veel aanwezigen en een goed gesprek!
Namens de Kleine Kerkenraad,
ds. Kest Jelsma

Plaatselijk kerknieuws
Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
20-01 Woon/zorgcentrum De Hoekstee
Woon/zorgcentrum Het Vlierhuis
27-01 Dhr. J. Schuldink
Witharen gebouw Irene
20-01 Dhr. Bremmer,
01-01 Mw. F. Spijkers
Hervormde gemeente
20-01 Mw. Runhart-Runhart
Mw. Berger-de Groot
Mw. Dankelman-Schottert
03-02 Dhr. Hesselink
Mw. Groen

Giften
Voor de kerk
€ 15,00 ontvangen via een contactpersoon.

Vinkenbuurt
20-01 Dhr. J.H. Wagenvoort
27-01 Mw. A.M.H. Andeweg-Kamphuis

Voor de diaconie
€10,00.via Ria Kremer
Hartelijk dank

Gezamenlijke berichten
Groothuisbezoek
Een goed gesprek over Jezus en jou
We hebben maandag 28 januari mooie gesprekken met elkaar
gehad over de betekenis van Jezus voor onszelf. Dit was een
groothuisbezoek o.l.v. collega Kest Jelsma en mij.
Dinsdag 12 februari is er nog een mogelijkheid voor u om deel
te nemen aan een gezamenlijk groothuisbezoek. Dit is in het
Hervormd Centrum. Dit keer mag ik de bijeenkomst leiden.
Het is fijn als gemeenteleden van verschillende wijken en beide
kerken samen in gesprek gaan over het wezenlijke in het
geloof. Ook dit keer is het thema: Een goed gesprek over Jezus
en jou. We beginnen om 20.00 uur.
Het is fijn als u zich even van tevoren bij mij aanmeldt.
Ds. J. de Haan

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Van de AK-tafel
Herinrichting Hervormde gemeente
Op donderdag 17 januari 2019 hebben circa 110
gemeenteleden de informatieavond bijgewoond. Op deze
avond werd door de Algemene Kerkenraad een uitgebreide
toelichting gegeven op het voornemen om de Hervormde
gemeente te herinrichten. Als gevolg van minder ambtsdragers
en oplopende jaarlijkse financiële tekorten moet de structuur
van onze gemeente heringericht worden. We nemen afscheid
van 3 wijkgemeenten en gaan verder met 2 pastorale gebieden
en één kerkenraad. Om deze veranderingen pastoraal
verantwoord uit te voeren worden de ambtsdragers en de
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twee full time predikanten de eerste jaren ondersteund door
een kerkelijk werker. In het beleidsplan en de plaatselijke
regeling wordt vastgelegd hoe de veelkleurigheid binnen onze
gemeente wordt gefaciliteerd. Elke 4 jaar wordt het
beleidsplan geactualiseerd door de kerkenraad en de
gemeente daarover gehoord. Ook was er volop ruimte om
vragen te stellen en zorgpunten aan te dragen, maar ook om
kansen aan te geven die de nieuwe structuur biedt.
Aan het eind van de avond mochten we constateren dat we als
Algemene Kerkenraad verder kunnen en op de volgende
vergadering van 13 februari 2019 het AK-voornemen om te
kunnen zetten naar een AK-besluit.
De Algemene Kerkenraad wil de nieuwe structuur per
1 september 2019 laten ingaan. Dat betekent dat er het nodige
besproken en afgesproken gaat worden. Als AK willen we heel
graag dat naast ambtsdragers ook gemeenteleden meedoen.
Als gemeentelid hebt u vast wel ideeën over hoe het pastoraat,
diaconaat en het kerkrentmeesterlijk werk vormgegeven
kunnen worden. Of hoe de pastorale gebieden exact bepaald
moeten worden. Ook zijn gemeenteleden nodig die willen
meedenken voor het beleidsplan, structuur en de plaatselijke
regeling. Wilt u meer informatie of wilt u meedoen neem
contact op met de scriba of de voorzitter van de Algemene
Kerkenraad.
Scriba AK: Loes Thörig,  herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl
Voorzitter AK: Lambert van den Berg,
 herv-voorzitter-ak@pkn-ommen.nl

Giften
Voor de kerk
€ 6,00 en € 10,00 via ds. J. de Haan
€ 10,00 en € 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 10,00 via ouderling dhr. M. van der Vegt
€ 20,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
Voor het Werelddiaconaat
€ 10,00 via diaken dhr. A.M. Schuurman
Voor de bloemen
€ 5,00 via ouderling dhr. M. van der Vegt
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 20,00 via mw. J. Hulst-Wind
Hartelijk dank

Vorming
12 februari: Een goed gesprek over het avondmaal, ds. Karel
Hazeleger
Een laatste herinnering aan deze gespreksavond. In het kader
van de serie ‘Een goed gesprek’ praten we over het avondmaal,
hoe we dat beleven, wat het voor ons betekent en wat er
allemaal achter zit. Van harte welkom, 20.00 uur in de
Hervormde kerk!

21 februari Ouderenmiddag
Op deze donderdagmiddag is in het Hervormd Centrum om
14.30 uur een middag voor alle 55-plussers. De toneelgroep
‘De jeugd van vroeger‘ zal dan voor ons optreden met het
blijspel ‘De deerne hef geliek’.
U wordt allen van harte uitgenodigd. Als u geen vervoer heeft
gaan wij hiervoor zorgen. Bel en u wordt opgehaald.
De Ouderencommissie van de Diaconie

20 februari Gesprekskring Tussen traditie en modern geloof,
ds. Coby de Haan
We zijn nu bij het thema Richting kiezen. Welke kerk kies je,
welke richting? Verheij beschrijft in zijn boek ‘God en ik’ hoe hij
uiteindelijk aan de rand van de kerk terecht komt. De
Evangelische kerk vindt hij te emotioneel, te ongebreideld
optimistisch, de regels te banaal. De Gereformeerde kerk, in
zijn geval de Nederlands Gereformeerde kerk, waardeert hij
om haar trouw aan de traditie, haar gelovig geduld en de
gedegen studie van de bijbel, maar uiteindelijk vindt hij haar te
conservatief. Zo raakt hij langzamerhand buiten de kerk: van
kerkganger tot kerstganger.
Maar Verheij blijft gegrepen door de bijbel, de betekenis
daarvan ook voor de huidige nieuwe generaties.
De volgende bijeenkomst gaan we 3 bijbelgedeelten bespreken
uit hoofdstuk 5 van zijn boek. Het zijn drie ongemakkelijke
bijbelteksten:
- Psalm 137 over de ballingen in Babel
- 2 Samuel 3:6-16 en 2 Samuel 21: 1-14 over Rispa, de bijvrouw
van Saul
- Jona 1-4 die eigenwijze profeet Jona
Voor de deelnemers is er huiswerk: Lees deze bijbelteksten
thuis zelf door en schrijf voor jezelf op wat weerstand bij je
oproept en wat je bewondert.
Deze gesprekskring bestaat uit 20 mensen, vogels van allerlei
pluimage. Maar allemaal willen ze zich graag verdiepen in
geloof en bijbel. En ze willen graag met respect voor de
verscheidenheid van opvatting met elkaar in gesprek en elkaar
bevragen. Mooi is de openheid onder elkaar om te delen wat
er op je hart ligt, alle vragen mogen gesteld worden. Niets is
raar. Vanuit de kern dat we allemaal op zoek zijn naar God, het
soms, even, zien/vinden en dan weer verder gaan, zo bewegen
we ons tussen traditie en modern geloof.
We komen weer 20 februari bij elkaar in De Kern. We beginnen
om 10.00 uur met koffie en thee. En we sluiten af om 12.00
uur.

29 september Kerkproeverij 2019
In dat weekend is er weer de landelijke editie van
Kerkproeverij: een toegankelijke kerkdienst speciaal voor
gasten. Op heel veel plaatsen in Nederland worden
gemeenteleden van harte uitgenodigd om op deze zondag
iemand mee te nemen naar de ochtenddienst. In dat weekend
zetten kerken in het hele land de deuren open voor gasten in
het kader van de landelijke campagne Kerkproeverij. Vindt u
dat ook onze gemeente van harte mee ‘moet’ gaan doen? Op
vrijdag 12 april is er een inspiratie dag met handige workshops
over het organiseren van Kerkproeverij in onze gemeente.
Meld u dan aan:  herv-voorzitter-ak@pkn-ommen.nl
Namens de Algemene Kerkenraad,
Lambert van den Berg, voorzitter
Oud ijzercontainer
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten
20-01
Ommen
Vinkenbuurt
Ommen
Vinkenbuurt

Kerk
€ 111,85
26,95

Diaconie
€ 117,25
26,85

Oecumene
€ 91,55
34,80

Diaconie
€ 192,15
26,70

Beeld/Geluid
€ 134,00

Werelddiaconaat
€ 205,90
84,60

27-01
Kerk
Ommen
€ 141,65
Vinkenbuurt
28,90
Kerk Vinkenbuurt
24,13
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12 maart Een goed gesprek over balans in je leven, ds. Coby
de Haan
We hebben het druk. De agenda’s zijn vol gepland. Er is te
weinig tijd over voor…
Hoe krijgen we meer balans in ons leven, zodat alles en
iedereen meer tot zijn recht komt, ook jezelf? Wat helpt jou?
Deze dinsdag willen we hier met elkaar over in gesprek.
Noteer het alvast in je agenda. Nadere informatie volgt nog.
Het is in Joy Bookcafé, Bermerstraat 14a.
Om 19.45 uur staat daar de koffie/thee klaar.
Wil je meedoen? Meld je dan even bij mij aan:

12 februari KBO-PCOB
Het Bestuur van de KBO-PCOB
afdeling Ommen nodigt leden
en belangstellenden hartelijk uit
voor de ledenmiddag op deze dinsdagmiddag om 14.00 uur in
De Kern.
We hebben een bijzonder onderwerp: ds. J. Eerbeek uit
Westendorp zal vertellen over zijn werk in de gevangenis. Hij
was gevangenispredikant en hoofdpredikant op het ministerie
van Justitie & Veiligheid, waar hij leiding gaf aan de
gevangenispredikanten.
Hij vertelt over het leven in de gevangenis en het geloof van
gedetineerden; over beleving van schuld, ondergaan van straf
en voorbereiding op de vrijlating. De Stichting Exodus, die op
initiatief van ds. Eerbeek met de kerken is opgericht en exgedetineerden begeleidt, krijgt ruime aandacht.
Allen van harte welkom. Wij ontmoeten u graag.

6 april Voor iedereen die van zingen houdt
Deze zaterdag is er weer een Nederland
Zingt Dag in de jaarbeurs in Utrecht.
Evenals vorig jaar kunt u ook in 2019 met
de bus naar dit prachtige evenement. Dit
jaar met het thema : ‘Hij laat niet los’.
We vertrekken met de bus vanaf de
parkeerplaats op de Markt in Ommen om 07.00 uur en rond
18.45/19.00 uur verwachten we terug te zijn.
U moet zelf een kaartje voor de Nederland Zingt Dag bestellen.
De verkoop is op10 januari begonnen. Een kaartje kost € 25,00
p.p. Op de website van Nederland Zingt kunt u alle verdere
informatie over deze dag vinden:
https://nederlandzingt.eo.nl/nederland-zingt-dag-2019/
Wilt u met de bus mee (de kosten bedragen tussen de € 10,00
en € 15,00, afhankelijk van het aantal deelnemers), dan kunt
een plekje reserveren in de bus bij:
Aly v.d. Veen of Herma van Beesten
Bij opgave graag uw e-mailadres en mobiele nummer
vermelden. Ook voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

15 februari De Christenvrouw’ afd. Ommen e.o.
hoopt dan weer bijeen te komen in het Hervormd Centrum.
Spreker deze morgen is dhr. Arjen Lont te Leeuwarden.
Het onderwerp is ‘Waarom Israël’. De bijeenkomst begint om
09.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.
21 februari Kerk & Israël
Deze donderdag om 19.30 uur (deur open vanaf 19.00 uur)
zullen rabbijn mw. Margot Maynard en mw. Sharon Mulder ons
vertellen over de verschillende gebruiken en liturgie in de
diensten in de synagoge, speciaal met het Joodse Paasfeest.
We hopen u/jullie te mogen ontmoeten:
Plaats: De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart
Toegang gratis, er is een collecte. Voor meer informatie kunt u
bellen met Gerbrig Arends, Gerrit Jan Vrieling of Johan en
Liesbeth Dul.

Algemeen (kerkelijke) berichten

23 februari Winter Samenzang uit diverse bundels
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld
om 20.00 uur

Regionaal
26 februari: Informatieavond over orgaandonatie
Straks zijn we allemaal potentiële orgaandonoren, tenzij… Een
belangrijk onderwerp waar we waarschijnlijk niet elke dag bij
stilstaan. Op zoek naar een geschikt thema voor een
sectieavond, werd het thema orgaandonatie als tip genoemd.
Al snel kwamen wij tot de conclusie dat de belangstelling voor
dit thema wel eens veel groter zou kunnen zijn en dat we een
gesprek hierover niet zouden moeten beperken tot een
sectieavond. Daarom wordt er op dinsdag 26 februari op
initiatief van wijkraad 2 van de Gereformeerde kerk een grote
voorlichtingsavond gehouden in De Kern. Iedereen die
belangstelling heeft voor dit thema wordt hiervoor van harte
uitgenodigd.

8 februari God in de supermarkt
Deze avond komt Alfred Slomp naar Het Baken, Trompstraat 2,
Ommen voor de lezing: God in de supermarkt.
Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je
af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte
of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een
sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk
precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje,
of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk
het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep
chocola? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de
supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden en
het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop,
gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de
producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt
ook voor verwarring.
De lezing ‘God in de supermarkt’ verkent de keuzes die we
maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met
een helder ethisch kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal,
informatief en gaan in een hoog tempo een serieuze maar niet
te zware dialoog aan. Er wordt veel materiaal gebruikt van
actuele documentaires en websites.
Alfred Slomp is werkzaam als zorgcoördinator in het
Voortgezet Speciaal Onderwijs. Hij is onafhankelijk en niet
verbonden aan een kerk, NGO, bedrijf, supermarkt-keten of
keurmerk. Iedereen is van harte welkom.
Inloop vanaf 19.30 uur (met koffie). Aanvang lezing; 20.00 uur.
Voor meer informatie: Arend Spijker.

Wat staat er deze avond op de agenda?
Voor deze avond hebben wij mw. G. van Lutterveld als spreker
uitgenodigd. Zij is donatiecoördinator van de Saxenburghgroep
en werkzaam in het Röpcke Zweers ziekenhuis in Hardenberg.
Van haar hopen wij duidelijkheid te krijgen over allerlei
praktische vragen die spelen, wanneer we als nabestaande(n)
onverwacht geconfronteerd worden met de mogelijkheid van
orgaandonatie.
Daarnaast zal ds. Hans Baart uiteenzetten hoe we hier als
christenen vanuit ons geloof mee om zouden kunnen gaan.
Ook mogen we het ervaringsverhaal horen van iemand die zelf
als nabestaande orgaandonatie heeft meegemaakt.
We streven naar een informatieve avond met de bedoeling om
bij te dragen aan de keuzes die u mag maken over de vraag wat
te doen met uw organen, mochten die door een onvoorziene
situatie beschikbaar komen voor transplantatie.
Er zal daarom ook volop gelegenheid zijn voor het stellen van
vragen.
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I.v.m. de reservering van de benodigde zaalruimte voor deze
avond stellen wij uw aanmelding op prijs.
Dit kan per e mail (bij voorkeur), appbericht, smsbericht of een
belletje.
Namens de voorbereidingswerkgroep
Geert Tent

Laten we God danken voor de mensen die zich
inzetten voor de Kubus en de werkvakantie naar
Albanië. Laten we Gods zegen vragen voor alle
voorbereidingen en acties die worden gehouden om
geld in te zamelen.
Laten we bidden voor alle zieken om Gods nabijheid,
kracht en herstel.
Laten we God danken voor alle voorzieningen waar we
in Nederland gebruik van kunnen maken en van
mogen genieten. Laten we bidden dat we niet steeds
meer willen ontvangen, maar tevreden zullen zijn met
wat we hebben.
Laten we bidden voor alle mensen die alleenstaand
zijn. Dat er mensen om hen heen zullen zijn die naar
hen omzien en waarbij ze altijd terecht kunnen.
Laten we bidden voor jongeren die een schoolkeuze
moeten maken voor volgend schooljaar. Bid dat ze om
Gods leiding zullen vragen bij deze keuze.
Laten we bidden dat mensen zich geroepen zullen
voelen om een taak te vervullen in de kerk.
Laten we danken dat we op Gods beloften mogen
vertrouwen en de komst van Zijn Koninkrijk mogen
verwachten.

27 februari Hoop voor de kerk?!
Veel mensen denken bij het woord ‘kerk’ aan een achterhaald
instituut uit vervlogen tijden. Een instituut, dat als het al in het
nieuws komt dan meestal door een of ander schandaal. Maar
wie dieper kijkt ontdekt dat er verrassend veel vitaliteit zit in
dat ‘instituut’ kerk! Een kerk die de uitdagingen van de tijd wil
aangaan, bij de tijd wil zijn en terug wil naar de kern van het
geloof. Een kerk die betekenisvol is, waar echt iets gebeurt wat
je in de maatschappij nauwelijks vindt, waar het evangelie
oplicht! De blauwdruk voor zo’n kerk is terug te vinden in de
nota ‘KERK 2025, waar een Woord is, is een weg.’
In de Kruiskerk, Kerkweg 6, te Wezep is auteur en spreker de
bekende oud-scriba van de PKN Arjan Plaisier. De avond begint
om 19.45 uur met inloop met koffie en om 20.00 uur de start.
De entree is gratis, maar er bestaat de mogelijkheid een gift te
geven ter dekking van de onkosten.
Contact: ds. Han Wilmink

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres:
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Huwelijkscursus
De Marriage Course is een
huwelijkscursus en is ontwikkeld
in Engeland. Hij loopt inmiddels
in meer dan 60 landen en is in
Nederland al in meer dan 150 plaatsen in allerlei kerken
gegeven. Het is een praktische cursus die allerlei
gereedschappen aanreikt om je huwelijk te versterken.
De kracht zit vooral ook in het feit dat je echt samen aan de
slag gaat. In een gezellige sfeer zit je met z’n tweeën aan een
tafel en werk je aan vragen en opdrachten uit de cursus.
De cursus maakt je bewust van wat al goed gaat in jullie relatie.
Daarnaast krijg je ook meer zicht op de dingen waarin je samen
nog kunt groeien. Je leert te werken aan een sterk en gezond
huwelijk dat een leven lang duurt.
Een cursus voor jong en oud, of je nu 3 of 30 jaar getrouwd
bent!
Wanneer:
vrijdagavond 5 april
19.30 - 22.00 uur
zaterdag 13 april
09.30 - 16.00 uur
zaterdag 18 mei
09.30 - 16.00 uur
Waar: De Kern, Bouwstraat 17
Kosten: € 60,00 per stel (bedrag is inclusief catering en
cursusmateriaal).
Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie en aanmelden
(vóór 28 maart):
Rik en Jetty Olijve of Eric en Tamara Post.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 22 februari.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 12 februari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via
e-mail bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. De
redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in
te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 14 februari van 18.45 - 19.30 uur

Familieberichten en posters
Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we bidden dat we altijd respectvol met elkaar
om zullen gaan en dat we, met Gods hulp, onze naaste
lief zullen hebben als onszelf.
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