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Meditatie

Leesrooster
Geloven: het verhaal aanvaarden

Za

21 april

Genesis 5:1-24

Eerder schreef ik al eens over een gespreksgroep die twee keer
per jaar bij elkaar komt. We ontmoeten elkaar bij iemand thuis,
eten samen en hebben ondertussen de mooiste gesprekken
over God en geloof.
Het bijzondere is dat de deelnemers heel verschillend zijn.
Bij de één is het geloof in de loop van het leven wat minder
geworden, bij de ander juist meer. Of is het niet ‘minder’
geworden, maar ‘anders’? Allemaal hebben we er iets mee.
Allemaal zijn we ermee bezig. Dat bindt ons.
Pas zijn we weer bij elkaar geweest. Dit keer had één van de
deelnemers zelf iets voorbereid. Thema van de avond:
‘Geloven: wat en waarom?’
We deelden wat het geloof voor ons betekent. Kernwoorden
daarbij waren ‘twijfel’ en ‘zekerheid’. De één twijfelt heel erg
aan wat er in de kerk altijd is verteld, de ander weet het heel
zeker. En staat deze gespreksgroep daarmee niet voor de hele
kerk?
Wat me daarbij opviel. Ergens verlangen we allemaal naar
zekerheid. Alleen: we willen geen dingen geloven waar we niet
van overtuigd zijn. We willen onszelf geen dingen wijs maken.
Hoe kom je verder?
Aan het eind van de avond, na de soep, het stoofpotje en de
panna cotta (!), trokken we een belangrijke conclusie. We lazen
een stukje uit ‘Het spel van de engel’, een boek van Carlos Ruiz
Zafón. Citaat: ‘Een daad van geloof is een daad van aanvaarding
- wij aanvaarden een verhaal dat ons wordt verteld.’ Met
andere woorden: geloven is het verhaal aanvaarden. Zoals bij
een goed boek. Een musical. Een film. Je moet je mee laten
nemen door het verhaal dat wordt verteld.
Later dacht ik: dat roept natuurlijk een hele spannende vraag
op. Er zijn nog meer ‘verhalen’ over God. Wie zegt dat ons
verhaal het juiste is?
Het antwoord is precies hetzelfde als net. Inderdaad, je kunt
het niet ‘bewijzen’. Maar: zijn er niet genoeg redenen het er
maar gewoon op te wagen? Het christelijke verhaal heeft
sterke papieren. Het is een samenhangend geheel. En al is er
ook misbruik van gemaakt: het verhaal heeft heel veel mensen
ook heel veel goeds gebracht. Troost. Houvast. Hoop. Richting.
Daarom: de uitdaging is je er maar gewoon voor open te
stellen. Juist na Pasen zeg ik: probeer het maar. Laat je
meenemen door het verhaal van de Opgestane. Vanuit het
verhaal wil Hij zelf naar je toe komen…
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Genesis 5:25-6:4
Spreuken 25:1-15
Spreuken 25:16-28
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-28
Spreuken 27:1-11
Spreuken 27:12-27
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Genesis 6:5-22
Genesis 7:1-24
Spreuken 28:1-16
Spreuken 28:17-28
Spreuken 29:1-14
Spreuken 29:15-27
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Kerkdiensten
Zondag 22 april

Zondag 29 april

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heer:

Ds. mw. B.H. van de Weg,
Nijverdal
Riekus Hamberg
Mw. R. Kremer-Veurink
Alle groepen
Dhr. en mw. Wolfert

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames/-heren:

Ds. K. Jelsma, doopdienst
Klaas Schaap
Mw. M. van Ittersum-de Boer
Alle groepen
Mw. J. Timmerman-Kuyvenhoven
Mw. H. Wermink-Lamberink

Witharen

Witharen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Dhr. M. van Sandijk,
Oud Avereest
Freddy Bruins
Dhr. H. Petter
Leiding: Frieda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ommen Samen kerk
19.00 uur:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigden Hg:

Mw. G. Mateman
Frans Dijkstra
Mw. A. Buiter
Leiding: Joycelyn

Ommen Samen kerk
CrossPointdienst
Dhr. G. Schuttert
Mw. W. Ekkelkamp

19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigden Hg:

Hervormde gemeente

Ds. K. Jelsma
Frans Dijkstra
Mw. A. Kroese
Dhr. M. van der Vegt

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

Ds. K.A. Hazeleger
Gert Diepeveen
Dhr. J. van den Beukel
Alle groepen
Mw. N. van Eldik
Mw. B. Kroon
Dhr. J. Kroon

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

Ds. H.D. Zeefat, Wijhe
Willemien Gerritsen
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Dhr. W. ten Kate
Mw. A. Pot
Dhr. G. Vogelzang
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. J. de Haan
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman
Geen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. J. de Haan
Willemien Gerritsen
Dhr. J. Prins
Dhr. B. Pierik

Voormars

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Klaasje Hemstede
Mw. C. Meesters
Geen

Tentdienst Voormars
14.30 uur:
Thomas Abbes
Thema:
Koninklijk cadeau
Muzikale begeleiding:
‘Embrace’ PKN band Ommen
Voor zitplaats zelf stoel meenemen.

Weekopening,- sluiting

Weekopening,- sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 23 apr. 10.30 uur: Jan Wieske

Maandag 30 apr. 10.30 uur: Evert Odink

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 27 apr. 18.30 uur:

Koningsdag, geen weeksluiting

Vrijdag 4 mei 18.30 uur:

Koningsdag, geen weeksluiting

Nijenhaghen

Dodenherdenking,
geen weeksluiting

Nijenhaghen
Vrijdag 27 apr. 19.30 uur:

Vrijdag 4 mei 19.30 uur:
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Dodenherdenking,
geen weeksluiting

Kinderoppas

Bij de diensten

Ommen
22 april:

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

29 april:

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:

Witharen
22 april:
29 april:

Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Dhr. G. Dunnewind
 geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
 herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

Anne Lotte Heijink
Karin Luijendijk
Marieke Dunnewind
Marion Getkate
Heidi Jaspers
Frieda Slotman
Jeannet Kelder
Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen

Hervormde gemeente
Collecten
22 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

22 april Collecte Eredienst en kerkmuziek
Deze zondag is de landelijke collecte bestemd voor Eredienst
en Kerkmuziek. Veel mensen zĳn op zoek naar spiritualiteit en
zingeving, maar vinden dat niet altĳd in de zondagse eredienst.
De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die zoeken naar
nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door
ervaringen te bundelen en materialen te delen. In Rwanda
spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de
erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen
muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten
horen. De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in
Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de collecte, zodat
mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof
kunnen beleven. of maak een bijdrage over via
NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse kerk o.v.v.
collecte Eredienst en Kerkmuziek.
Hervormde kerk, deurcollecte
Gereformeerde kerk, diaconiecollecte

29 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Eredienst en Kerkmuziek /
zending
Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
22 april:
29 april:

Daniëlle Bakker
Jasmijn ‘t Jong

Kinderoppas
Ommen
22 april:
29 april:

Marlien Hekman
Anita ‘t Jong
Jennie Dankelman
Marjolein Meulink

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

29 april Koninklijk Cadeau
Hierbij nodigen we je uit voor een bijzondere dienst:
jeugdtentdienst ‘Koninklijk Cadeau’! De dienst wordt gehouden
op zondag 29 april in de tent op de Voormars. De inloop is
vanaf 14.00 uur en de viering begint om 14.30 uur.
Thomas Abbes zal in deze dienst voorgaan. De dienst wordt
begeleid door de PKN band uit Ommen ‘Embrace’. Als je wilt
zitten moet je zelf even een stoel meenemen. Het zou leuk zijn
als je wat lekkers meeneemt om te delen met anderen.

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

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

Gereformeerde kerk
Collecten
22 april
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Eredienst en Kerkmuziek
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Daan en Sanne

29 april
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Nout en Liz

Mw. H. Hekman-Grondman
Mw. E.G. Stegeman-Massier
Mw. J.E. ter Telgte-Slijkhuis
Mw. F. Hilbink
Dhr. H. Huisman
Dhr. F. Jansen
Mw. L. Woudwijk-Boomsma
Dhr. M. Steen
Mw. A. Corté-Mijnheer
Mw. F. Welleweerd-Winters
Dhr. G. Horsman
Mw. M.A. Kreeft-Kers

Zondagskind
Ommen
22 april:
29 april:

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

Ilse Vosjan
Anke van der Tol
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Wijk 1 waarneming

Wijk 3

Kerkelijk werker:


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

Predikant:

Scriba:

Dhr. F. Jansen
geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bereikbaar:



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

Scriba:

65-jarig huwelijk



Dhr. H.J. Hogenkamp en mw. J. Hogenkamp-van der Linde zijn
op 12 mei 65 jaar getrouwd. Een bijzonder jubileum van vele
jaren samen, wat ze in dankbaarheid gedenken, omringd door
allen met wie ze verbonden zijn. 65 jaren waarin gezondheid
en ziekte, voor- en tegenspoed, tijden van dankbaarheid, maar
ook van zorg hun plaats hebben gehad. Dan is het een zegen
wanneer er weet is van de liefde en nabijheid van God, onze
Schepper, God van genade en ontferming. Vanaf deze plek: van
harte gefeliciteerd met dit jubileum en dat jullie een
vreugdevolle dag mogen hebben op 12 mei.
Gera Mateman

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

Bij de kerkdiensten
29 april is een doopzondag. Het is nog niet zeker (op dit
moment) dat er gedoopt zal worden. Er zijn nog geen
aanmeldingen.
Op 6 mei wordt er afscheid genomen van de vertrekkende
ambtsdragers waaronder van ouderling-kerkelijk werker Mark
van Sandijk. Ook worden dan de nieuwe ambtsdragers
bevestigd.

Afwezigheid
In mei ben ik afwezig vanwege een verblijf met een tiental
gemeenteleden in het klooster van Megen.
Ds. Kest Jelsma

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


Wijk 2 waarneming

Omzien naar elkaar
We denken ook aan andere gemeenteleden die (ernstig) ziek
zijn en die behandelingen moeten doorstaan. U allen kracht en
herstel toegebeden. Zowel in vreugde en verdriet, wijkt Hij van
onze zijde niet. Want Hij omringt ons elke dag, wat ons ook
wedervaren mag.
Zowel in vreugde en verdriet,
wijkt Hij van onze zijde niet.
Want Hij omringt ons elke dag,
wat ons ook wedervaren mag.

Pastoraal werker: M.J. van Sandijk
 mvansandijk@pkn-ommen.nl
Werkdagen:
woensdag en vrijdag
Scriba:


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

Dhr. J. Heijink (waarnemend)
geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

We leven mee met…
We wensen iedereen met ziekte of zorg, de troost en nabijheid
van God toe.

Ik ga nog voort
Tegenwoordig wordt mij vaak gevraagd of ik ga stoppen. Dat is
op dit moment niet aan de orde. Ik werk met plezier binnen
wijk 1 en algemeen in Ommen. Aangezien ik geen 25 meer ben
zal mijn vertrek er ooit wel eens van komen, maar vooralsnog
ben ik blijde werkzaam in de wijngaard van de Heer. Omdat ik
geen fulltime aanstelling heb als predikant heeft wijk 1 een
vacature gesteld voor een kerkelijk werker die zich specifiek
gaat richten op de jongere gezinnen in Alteveer. Als de
vacature wordt ingevuld, hoort u daar meer over.
Een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

En tot slot
Dit is alweer mijn laatste bijdrage aan Kerkvensters. Inmiddels
heb ik al mijn werkzaamheden in Ommen afgerond. Tijdens de
bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers, op
zondagochtend 6 mei, neem ik dan ‘officieel’ afscheid. Ik kijk in
ieder geval met een goed gevoel terug op het afgelopen half
jaar. Halverwege september ben ik begonnen met mijn
werkzaamheden voor wijk 2, met name gericht op pastoraat,
en ik heb sinds die tijd veel mooie gesprekken gevoerd met
allerlei mensen in deze wijk. Hoewel het me niet meer lukt u
allemaal persoonlijk te spreken, wil ik u hierbij allen het
allerbeste toewensen. Hopelijk wordt er voor wijk 2 ook snel
weer een predikant gevonden! In de tussentijd zullen de
ouderlingen en contactpersonen, met hulp van Gera Mateman,
hun uiterste best doen om in ieder geval in crisissituaties voor
u klaar te blijven staan. Misschien tot ziens, in Ommen, of in
Holten, waar ik volgende maand zal beginnen en natuurlijk
Gods zegen toegewenst.
Hartelijke groet, Mark van Sandijk

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:
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Ds. K.A. Hazeleger
 dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag

Scriba:


Meet and Eat Gezinsontmoeting

Dhr. J. van den Beukel
herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Heb je kinderen tussen 11 en 18 jaar, kom dan met je kinderen
naar de Meet and Eat Gezinsontmoeting in De Kern op zondag
22 april. Het is aansluitend na de ochtenddienst. Dit wordt
vanuit PaKaN! door Ellen, Thomas en mij georganiseerd.
Thomas Abbes, de jeugdwerker, heeft een leuk en inspirerend
programma gemaakt.
We sluiten af met gezamenlijk lunchen. Neem iets lekkers mee.
Voor verdere informatie en aanmelding zie elders in dit
kerkblad.

Rond de erediensten
Zondag 22 april hoop ik ’s morgens voor te gaan in Ommen.
Dat was weer even geleden, trouwens…
Rond Pasen werd ik zelf erg aangesproken door het evangelie
van Johannes. Met name ‘de leerling van wie Jezus veel hield’
boeide me. Ik heb verschillende keren meditaties en preken
gehouden over gedeeltes waarin deze leerling voorkomt. Het
bleek Johannes zelf te zijn, die als ooggetuige van het optreden
van Jezus ons details wist te vertellen die de andere
evangelisten niet hebben. Zondag 22 april hoop ik te preken
over wat wel wordt genoemd ‘het eerste slot’ van zijn
evangelie. Dat is Johannes 20:30-31. Johannes verklapt hier
wat zijn doel was met zijn evangelie. Hij heeft het geschreven
‘opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en
opdat u door te geloven leeft door zijn naam’. Wat betekenen
die woorden voor ons?

Vakantie
Ik ga van een week vakantie genieten. Als er vragen zijn, of er is
pastorale hulp nodig, kun je terecht bij de scriba, Jan
Hemstede, die helpt je verder.
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker

Doopgesprek
Zondag 6 mei is er een doopdienst. Ouders die hun kind dan
willen laten dopen, kunnen zich bij mij opgeven. Het
doopgesprek staat gepland voor maandag 23 april, 20.00 uur.
De locatie hoor je bij opgave.

Jongerenwerker:


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

Stagiaire

Meet and Eat: gezinsmoment

Eerder schreef ik al dat er iemand bij mij stage loopt. Het is
Margré Ballast, die ik nog ken van mijn vorige gemeente,
Daarlerveen. Op dit moment is ze bezig met het vak pastoraat.
Daarom maakt ze veel bezoeken van mij mee, en gaat ze soms
ook zelfstandig op bezoek. Ik hoop dat ze goede ontmoetingen
in de gemeente heeft en u haar gastvrij wilt ontvangen!
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Laatste reminder: Op 22 april organiseert PaKaN! een ‘Meet
and Eat’ voor gezinnen met kinderen tussen de 11 en 18 jaar.
In een eerdere uitgave van Kerkvensters hadden we al een
vooraankondiging gedaan. Maar voor de mensen die dit nog
niet hadden gelezen, vergeten zijn, of al weten is dit een
reminder! Op zondag 22 april is er na kerktijd programma voor
gezinnen in De Kern. Eerst is er koffie en daarna een
programma waar je als gezin actief aan mee kunt doen. We
sluiten de ochtend af met een gezamenlijke maaltijd, waarvoor
we allemaal wat lekkers mee nemen. Gezinnen die kinderen
tussen de 11 en 18 jaar hebben, zijn hier voor van harte
uitgenodigd! Broertjes en zusjes die buiten deze doelgroep
vallen zijn natuurlijk ook gewoon welkom! En zit je net buiten
de doelgroep, maar zou je wel graag willen komen, ben je van
harte welkom! We zouden het fijn vinden dat jullie je als gezin
even aan melden. Wij weten dan hoeveel mensen we kunnen
verwachten. Opgeven kon tot 19 april. Maar als u dit nu leest
en jullie willen als gezin toch komen, mail dan direct nog even!
Opgeven kan door te mailen naar  pakan@pkn-ommen.nl.
Zoals we net al schreven willen we afsluiten met een
gezamenlijke maaltijd. Wij als PaKaN! zorgen voor een soepje
en wat drinken. We willen jullie als gezinnen vragen om
allemaal iets lekkers mee te nemen. Voldoende voor jullie gezin
en iets extra. Dan is er ruim voldoende voor iedereen! We
zetten dit op een buffet zodat we met elkaar kunnen genieten
van elkaars lekkernijen.
We hopen jullie te ontmoeten 22 april!
Namens de commissie gezinnen

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

Examenactie
Scriba:


Dhr. D.J. Hemstede
herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Binnenkort breekt de examentijd weer aan. PaKaN! wil de
examenkandidaten graag een hart onder de riem steken in
deze spannende tijd. Kennen jullie iemand, dan horen wij dat
graag! Naam en adres van de examenkandidaten kunnen
uiterlijk 20 april doorgegeven worden via
 pakan@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Zondag 22 april
In de ochtenddienst ga ik voor in de kerk in Vinkenbuurt. Het is
de zondag van de Goede Herder. Ik lees uit Ezechiel 34:1-10 en
Johannnes 10:11-16. Goede leiders zijn belangrijk. Zowel in de
politiek, maar ook in de kerk. Wat kenmerkt een goede leider,
een goede herder? Hoe staat het met het herder-zijn in onze
tijd? Want laten we eerlijk zijn er zijn nogal wat slechte
herders/leiders, die vooral goed zorgen voor zichzelf.
In de avonddienst ga ik voor in de Hervormde kerk. Daar zal ik
een dienst houden in de vorm van een avondgebed, waarin we
zingen, bidden, met een korte overdenking.

Jeugdtentdienst Koninklijk Cadeau
Op zondag 29 april is er een bijzondere dienst in de tent op de
Voormars, nl. een jeugdtentdienst ‘Koninklijk Cadeau’!. De
inloop is vanaf 14.00 uur en de viering begint om 14.30 uur. Zie
ook onder Bij de diensten.
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Mensen met hart voor jonge tieners gezocht

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

Afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het
uitkristalliseren wat te gaan doen binnen het jeugdwerk. Ons
Clubwerk uitbreiden stond nog niet direct hoog op ons lijstje.
Echter werden wij benaderd door een ouder die daar behoefte
aan had en bereid was om dit vorm te gaan geven. Geweldig!
Initiatieven uit het werkveld zelf. We zijn met elkaar in gesprek
gegaan hierover. Al snel kwamen we tot de conclusie dat we
niet direct op zoek zijn naar een activiteit voor tieners, maar
dat we heel graag willen dat de kinderen die nu van club af
komen en naar het voorgezet onderwijs gaan een plek krijgen
waar ze Jezus (beter) kunnen leren kennen. Een plek waar ze
leren om een relatie met God te hebben en te onthouden. Een
plek waar ze God, elkaar en zichzelf leren kennen. Vanuit die
gedachte zijn we verder gaan denken. De betrokken ouders
waren evt. wel bereid om club te gaan geven, maar gaven zelf
aan of dit wel goed was gezien de ouder - kind relatie. Daarom
zijn we op zoek naar (jonge) mensen die hier enthousiast over
worden.
We zoeken niet zo zeer mensen die wel club willen geven. We
zoeken mensen met een levende relatie met Jezus.
Rolmodellen die bereid zijn zichzelf te willen investeren in het
leven van deze jonge gasten. Mensen die tijd en energie willen
geven en het middel club willen gebruiken om relaties te
leggen met jongeren en van uit die relaties hun het geloof
willen voorleven en hun helpen te ontdekken wie zij zelf zijn en
wie God is en hoe je geloof vorm geeft in je leven.
Ben jij die persoon of ken jij hem of haar, meld je dan bij ons!
Dit kan door te mailen naar: thomasabbes@gmail.com. Dan
gaan wij met elkaar in gesprek over hoe dit vorm te geven. De
vraag over hoeveel tijd dit ‘kost’ is een vraag die nu nog lastig
in te schatten is. Dit willen we graag samen bespreken en
bekijken. Enthousiast? Meld je aan! Samen hopen we iets heel
moois neer te gaan zetten. We hebben jou hard nodig! Jouw
investering kan jonge levens voorgoed veranderen!
Groet,
Thomas Abbes,

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
01-04 Mw. Koops-Verwer
Mw. Kramer-Horsman
08-04 Mw. B. Veurink-Pelleboer
Witharen gebouw Irene
01-04 Mw. Huisman
08-04 Mw. Petter
Hervormde gemeente
25-03 - Dhr. Hekman
Mw. Hemstede-Grondman
Mw. Steen-Zanting
01-04 Verzorgingshuis Oldenhaghen
06-04 Dhr. H. Beekelaar
Dhr. Koenz
Vinkenbuurt
01-04 Dhr. en mw. Hekman
08-04 Fam. Noordhuis

Gezamenlijke berichten
Beste gemeenteleden van de Rembrandtstraat, Van der
Helststraat, Oude Vlierweg, Jeroen Boschstraat, Ferdinand
Bolstraat, Meindert Hobbemastraat, Gerard ter Borchstraat,
Paulus Potterstraat, Van Goyenstraat, Van Ostadestraat,
Nicolaas Maesstraat.
Wij nodigen we u uit voor de groothuisbezoeken van dit jaar op
donderdag 19 april en zondag 22 april om 20.00 uur in het
Wijksteunpunt in ‘t Vlierhuis, Haarsweg 105.
De groothuisbezoeken zijn avonden waarop we met elkaar
praten over wat we geloven. De Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente organiseren de groothuisbezoeken in
enkele secties gezamenlijk. De bedoeling is dat de avonden zelf
ook zoveel mogelijk ‘gemengd’ zijn. Het onderwerp van de
groothuisbezoeken is: ‘Deel je leven aan de hand van een spel
Ganzenbord’ Wij gaan het spel in kleine groepjes spelen en
praten over verschillende gebeurtenissen die wij hebben mee
gemaakt in ons leven. Is het geloof daar door steker of zwakker
is geworden.
U kunt zich nog opgeven via herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl
Ds. Reijer de Bruijn.
en het organisatieteam Hervormd/Gereformeerd

PaKaN!
Evaluatie Kinderpaasfeest
Tweede Paasdag hebben we weer een
kinderpaasfeest in het Hervormd
Centrum gevierd voor alle kinderen
van de basisschool. Het enthousiaste
kinderkoor 'Een vrolijk geluid' leverde
een vrolijke bijdrage met verschillende
paasliedjes. We waren ontzettend blij
met de grote opkomst van meer dan 75 kinderen met hun
ouders, opa's en oma's en andere bekenden; er moesten
stoelen bijgezet worden! Naast het paasverhaal was er tijd en
ruimte om een cakeje te versieren en een mooi cadeaudoosje
te knutselen. Het thema deze keer
was namelijk 'Het grote cadeau!'. De
opbrengst van de collecte was ruim
€ 150,00 en ging deze keer naar
Kinderhotel Mappa Mondo in
Wezep. We kijken terug op een
mooie viering met veel
belangstelling!
Marianne Kremer

Van de redactie: Medewerkers gezocht
Door het vertrek van enkele leden van de redactie zijn wij op
zoek naar mensen die ons team willen komen versterken.
De werkzaamheden in het redactieteam bestaan uit het
verwerken van de binnengekomen kopij naar de lay-out van
Kerkvensters. De redactieleden werken met een zelf
vastgesteld rooster, waarbij u gemiddeld één avond per
14 dagen aan de beurt bent. Er wordt ’s avonds met twee
personen gewerkt. U wordt ingewerkt door ervaren
medewerksters. Het redactieteam beschikt over een moderne
computer met scanner en printer. Ervaring in het gebruik
hiermee en met o.a. Word en Outlook, is gewenst. De

Plaatselijk kerknieuws
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Kort verslag wijkavond wijk 2: Leven met aandacht
In een van de gezellige ruimtes van De Kern kwamen een
dertigtal mensen bijeen om iets op te steken van Leven met
Aandacht door Mark van Sandijk. Na de openingslezing over de
intocht in Jeruzalem, gevolgd door gebed door Jan Heijink
vervolgde Mark zijn verhaal: Hoe denk je over de toekomst van
de kerk? Hoe wordt jij een volgeling van Jezus? Hoe moet je dat
toch doen in deze wereld? Kijk eens terug naar de roots,
Paulus, Petrus, maar ook Augustinus en Benedictus. Hoezo
kunnen we iets met het kloosterleven in onze tijd? Heeft ons
dat wel iets te vertellen? Wil Derkse vertaalde het boek dat
Benedictus schreef over het kloosterleven: ‘Een levensregel
voor beginners’. Wij raken de aandacht kwijt in allerlei dingen,
de telefoon, de media, de sport enz. Benedictus had daar ook
last van. Hij zat in het klooster en ook daar moesten natuurlijk
allerlei dingen gebeuren. Daarom schreef hij een leefregel voor
beginnende kloosterlingen. Een dik boekwerk waarin hij de lans
brak voor regelmaat en leidraad geven. Een vaste indeling voor
de dag. Een tijd voor bidden, een tijd voor werken (Ora en
Labora). In alles wat je doet op zoek naar God en Geest. Waar
hebben wij nog aandacht voor? Waar waren jouw gedachten
de afgelopen 10 minuten mee bezig? Wat moet je morgen
doen of morgen niet vergeten? In deze wereld waarin we
steeds meer dingen tegelijk moeten kunnen/doen, leert de
praktijk dat dat eigenlijk helemaal niet werkt. We kennen ze
allemaal, de mensen met burn-out, overspannenheid. We
kunnen maar met één ding goed bezig zijn en dat verdient onze
aandacht. Drie kapstokken worden daarvoor gegeven:
1.Commitment: trouw tonen, niet dagdromen, vol vertrouwen
bezig zijn in dit moment.
2.Dagelijks verbetermanagement: verander van gewoontes en
levensstijl door je kansen te pakken, niet de grote, maar de
kleine met haalbare stappen. Niet zozeer het afleren van
slechte gewoontes, maar goede aanleren.
3.Gehoorgeven aan elkaar: Met aandacht luisteren, met
aandacht horen, luister naar je hart, heb aandacht voor de
signalen van de ander, geef je eigenwijsheid op.
Wat is het verschil met de zo populaire beweging van
mindfullness of zenboeddisme? Zij gaan over het leven van jou,
van wie jij bent/wilt zijn in het hier en nu! Het betreft een
oplaadmoment en dan weer verder gaan. Met aandacht leven
gaat over jou en je naaste, over God en elkaar. Het gaat over
het hele leven, niet zo nu en dan een momentje. De uitwerking
is een gevulde dag, máár niet een drukke dag, taak voor taak
en niet alles tegelijk, kunnen beginnen én kunnen ophouden.
Natuurlijk kun je je opladen in een klooster, je kunt naar binnen
keren en je afsluiten voor alle media. Stille tijd nemen voor
jezelf. Het is zeker belangrijk, maar Benedictus dacht dat het
juist beter voor je was als je je naar buiten richtte. Hij meende
dat door alles met aandacht te doen, het bidden zowel als het
werken, je kan helpen je te concentreren en te leven met God
en je naaste in de dagelijkse werkelijkheid.
Na nog wat vragen werd de avond besloten met een lied en
kon men nog genieten van een hapje en een drankje.
Annet Pasjes-Vrielink
Ouderling wijk 2

redactieruimte bevindt zich aan de achterzijde van de
Gereformeerde kerk.
Verder zijn wij ook nog steeds op zoek naar een Eindredacteur
(m/v). De werkzaamheden bestaan vooral uit het redigeren en
corrigeren van de aangeleverde tekst in Kerkvensters.
Een goede kennis van de Nederlandse taal is gewenst.
De correcties worden op donderdagavond verwerkt, samen
met een redactielid. Op zaterdagmorgen wordt samen met een
lid van de technische redactie de laatste kopij verwerkt. Rond
het middaguur wordt het kerkblad naar de drukker verzonden.
De tijdsbesteding op zaterdagmorgen is ca. 2 uur. In overleg
kunnen de werkzaamheden van de zaterdagmorgen ook vanuit
huis gedaan worden, waarbij u beschikbaar (/℡) bent voor
de technisch redacteur. Gemiddeld is dit één zaterdagmorgen
per maand. Ook voor deze functie is ervaring met Word en
Outlook gewenst.
Indien u interesse heeft in één van bovenstaande functies, of u
heeft behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Roelof Flokstra ℡ (0529) 456147 (na 20.00 uur)
of per  r.h.flokstra@wxs.nl of Gerdineke Engberts
℡ (0529) 851867 of per  gerdineke@gmail.com.
Weet u het nog niet zeker of u geschikt bent voor één van deze
functies, u mag ook eerst een aantal malen meelopen alvorens
u beslist, u kunt dan een indruk krijgen van de
werkzaamheden.
ZWO enquête - resultaten
Begin februari heeft de ZWO-commissie een
enquête gehouden in de PKN gemeente
Ommen. Deze enquête is meegestuurd met
Kerkvensters en kon ingeleverd worden in één
van de kerken of bij een lid van de ZWOcommissie. Hiermee is het grootste deel van de
gemeenteleden bereikt.
Het doel van de enquête was dat we als commissie graag willen
weten wat er in de gemeente leeft als het gaat over Zending en
Werelddiaconaat. Hiermee kunnen we dan ons voordeel mee
doen om activiteiten en projecten op af te stemmen.
Van de ca. 1700 uitgegeven exemplaren zijn er 46 stuks retour
gekomen, een kleine 3%.
Op de vraag ‘Wat verstaat u onder Zending en
Werelddiaconaat’, zijn verschillende reacties gekomen welke
samengevat kunnen worden met: het Evangelie brengen en de
daad bij het woord voegen. Om betrokkenheid te stimuleren is
verslaggeving in Kerkvensters bovenaan geëindigd, gevolgd
door in de dienst speciaal aandacht te geven aan ZWO. Giften
aan Kerk in Actie en aan andere bekende organisaties geeft een
vertrouwd gevoel en ook kleine organisatie steunen staat hoog
genoteerd. Te steunen projecten moeten wel relatie hebben
met een christelijke organisatie.
Dit is kort samengevat het resultaat van de enquête. Op de
PKN-Ommen site kunt u het volledige resultaat inzien.
Ligt bij de ZWO-commissie een schone taak om meer
bekendheid te geven aan Zending en Werelddiaconaat en om
betrokkenheid te stimuleren in de gemeente.
ZWO-commissie PKN-Ommen

24 april Gemeenteavond
De gemeenteavond welke was gepland op woensdagavond
18 april jl. is verplaatst naar dinsdagavond 24 april a.s. Graag
nodigen wij u hiervoor uit en rekenen op uw aanwezigheid. De
reden dat wij deze avond hebben verplaatst, is dat wij graag zo
veel mogelijk gemeenteleden aanwezig willen zien.
Naast de presentatie van de diverse jaarrekeningen willen wij
na de pauze noodzakelijke veranderingen in opzet van de
wijken, werkzaamheden van predikant(en) en kerkelijk
werk(st)er met u bespreken. Graag willen wij van u horen hoe u
daarover denkt en waar volgens u behoefte aan is.
Verder willen wij die avond met u praten over toekomstig
beleidsplan (vooral de vragen beantwoorden: ‘wat willen we,
wat moeten we en wat kunnen we’). Natuurlijk is er die avond

Gereformeerde kerk
Vergaderingen Gereformeerde kerk
07 mei Moderamen Kleine Kerkenraad
14 mei Kleine Kerkenraad
28 mei College van Kerkrentmeesters
28 mei Diaconie
29 mei KK en AK voltallig
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Onderhoud Kerk
Naar aanleiding van het onderhoudsrapport van
Monumentenwacht 2017 heeft het College van
Kerkrentmeesters besloten om onderhoud te plegen aan het
pannendak van onze monumentale kerk. Met name de
nokvorsten en de hoekkepervorsten verlangen onderhoud
evenals de onderliggende ruiterlatten. Tevens zullen er twee
inspectieluiken in het dak worden aangebracht, dit voor de
jaarlijkse controle van dak en installaties, één en ander heeft
ook te maken met de Arbowet.
U zult begrijpen dat dit een fikse ingreep betekent, met name
het werken op grote hoogte is aan strikte eisen gebonden.
Onze kerk zal dus weer in de steigers komen te staan. De
uitvoering zal ongeveer drie weken in beslag nemen en zal
ongeveer half september 2018 worden uitgevoerd.

ook gelegenheid voor rondvraag, op- en of aanmerkingen van
uw kant. Graag tot dinsdagavond 24 april a.s.
Johan Schinkelshoek, voorzitter

Collecten
18-03
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 868,62
51,55

Kerk
€ 303,80
57,58
197,30
46,46

25-03
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 413,19
63,96

Kerk
€ 351,55
57,88
188,56
46,66

01-04
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 632,97
69,60

Kerk
€ 400,74
59,89
219,20
45,77

Vrijwilligersavond
Ieder jaar wordt er in april/mei een vrijwilligersavond
georganiseerd voor alle vrijwilligers in onze gemeente. Om
verschillende redenen is het niet mogelijk om deze avond in
april/mei te realiseren. Er is besloten om deze avond te
verplaatsen naar de tweede helft van september. U kunt dan
ook zoals gewoonlijk de busjes van het verjaardagfonds laten
legen .De precieze datum wordt t.z.t. bekend gemaakt. We
hopen er dan een gezellige en misschien wel leerzame avond
van te maken.

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 via contactpersoon Willy Schuttert-Rietberg

Oproep College van Kerkrentmeesters
Omdat onze huidige vrijwillige tuinman voor het onderhoud
van de tuin van het Hervormd Centrum is gestopt vragen wij
één of twee vrijwilligers die zich willen ontfermen over het
tuinonderhoud. Bij deze bedanken wij Gerrit Bargeman voor
bewezen diensten. U kunt zich aanmelden bij het kerkelijk
bureau ℡ 451338 of bij ondergetekende.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
A.F. Baarslag

Hervormde gemeente
Verloting Paaskaars
e
De nieuwe Paaskaarsen zijn op 1 Paasdag aangestoken en dat
houdt in dat de oude Paaskaarsen weer worden verloot.
Vindt u/vind jij dat iemand die Paaskaars verdiend? Vul dan het
onderstaande strookje in en geef het af vóór 4 mei op het
Kerkelijk Bureau, Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen of
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

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
30-03
Ommen
Vinkenbuurt

Kerk
€ 98,55
14,75

Diaconie
€ 105,40
16,20

Kerk. geb.
€ 86,40
17,65

01-04
Kerk
Ommen
€ 357,92
Vinkenbuurt
Kerk Vinkenbuurt
35,78

ZWO
€ 429,75
42,06

Paascollecte
€ 309,77
41,96

02-04
Ommen

Kerk
€ 61,90

Diaconie
€ 67,45

Paascollecte
€50,55

08-04
Kerk
Ommen
€ 239,50
Vinkenbuurt
19,55
Kerk Vinkenbuurt
17,85

Diaconie
€ 347,75
19,65

Kerk. geb.
€ 204,90

Wereldiaconaat
Ommen
€ 216,10
Vinkenbuurt
46,90

Ondergetekende wil de Paaskaars uit Ommen/Vinkenbuurt*
graag schenken aan: (* doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam:
…………………………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………………………
Motivatie: omdat hij/zij in 2017:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Afzender:
Naam:
…………………………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………………………

Zendingsbussen Ommen maart
Zendingsbussen Vinkenbuurt

€ 325,97
€ 163,22

Giften
Voor de kerk
€ 10,00, 2x € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
2x € 10,00 via ouderling dhr. J. Sterken
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€ 20,00 via mw. W.H.G Visscher-Nieuwland
€ 20,00 bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede

Algemeen (kerkelijke) berichten
Voor bloemen Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Runhart
€ 10,00 via mw. J. Hulst-Wind

Regionaal
21 april Dubbelconcert Kamerkoor Pro Musica in Den Ham
Op deze zaterdag geeft Kamerkoor Pro Musica zowel
’s middags als ’s avonds een concert.
Locatie: De Fontein, Marleseweg 15 in Den Ham
Aanvang: 16.30 uur en 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
koorleden of te bestellen via  promusica@outlook.com
Het bestellen van de kaarten kan tot vrijdag 20 april.

Hartelijk dank

Vorming
26 april Nieuwe Romeinenkring, ds. Karel Hazeleger
Op deze avond komt de nieuwe Romeinenkring voor de laatste
keer bij elkaar. We lezen Romeinen 16. We zitten als altijd in
het Hervormd Centrum. We beginnen om 20.00 uur. We hopen
op een mooie afsluitende avond!

21 april Concert Urker Mans formatie
In de Kandelaarkerk in Heemse om 19.30 uur. Ze brengt een
programma ten gehore met aansprekende arrangementen van
geestelijke muziek, vaderlandse liederen en klassieke werken.
Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of
℡ 06-25391903.

28 april Wandelen
We lopen het laatste stuk van De Zandloper. De afstand is
ongeveer 12,5 km. We komen bij elkaar op de Varkensmarkt
om 08.30 uur. Meerijders betalen € 5,00. Wil je een keer mee
lopen, bel of mail dan naar Kees en Dini Wolfert. ℡453501,
 wolfert001@hetnet.nl.

28 april Voorjaarsplanten verkoop ‘Good hope’
Stichting Good Hope houdt deze zaterdag haar jaarlijkse
verkoop van voorjaarsplanten. Deze worden weer aangeboden
door Tuincentrum Jurrie Baas. De verkoop is bij Albert Heijn op
de parkeerplaats, de hele dag vanaf ‘s morgens 08.00 uur.
Stichting Good Hope ondersteunt de medische post en ook de
kraamkliniek in de binnenlanden van West-Oeganda. We
zouden in de toekomst het heel graag wat meer uit willen
breiden. Voor meer informatie zie www.stichtinggoodhope.nl

8 mei Uitnodiging Open Doors
Deze dinsdagavond komt er een spreker van de organisatie
Open Doors naar het Hervormd centrum.
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd
versterken, toerusten en bemoedigen. Omdat ze geloven dat
wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor. 12:26) en
omdat ze geloven in de opdracht van Jezus Christus om alle
volken tot Zijn discipelen te maken (Math. 28:19) en dat alle
deuren openstaan voor het evangelie.
Wilt u, wil jij meer weten over het werk van Open Doors?
Kom dan dinsdagavond 8 mei naar het Hervormd centrum.
Vanaf 19.00 uur begroeten we u/jou graag met een kopje
koffie/thee.
Tijdens de avond zal er een collecte zijn voor Open Doors.
De gezamenlijke groeigroepen.

28 april ‘Oranje Concert’
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld
om 20.00 uur met Ronald IJmker (orgel), Jorrit Woudt (piano)
en Krista van den Esker (dwarsfluit).
17 mei Israël 70 jaar!
Zoals u mogelijk al gehoord of gelezen hebt hoopt de moderne
staat Israël dit jaar te vieren dat zij 70 jaar bestaan. 70, een
belangrijk, betekenisvol getal dat een volheid aangeeft.
Met 70 mensen trok aartsvader Jacob naar Egypte op
uitnodiging van zijn zoon Jozef. Na 70 jaar mochten de
ballingen uit Babylonië terug keren naar hun land. En de Here
Jezus leert ons dat we elkaar 70 x 7 keer moeten vergeven. Om
maar een paar voorbeelden te noemen!
Wij, dat wil zeggen het blaasorkest Jubal en de commissie Kerk
& Israël, willen dit heuglijke feit natuurlijk vieren en wel op
donderdag 17 mei in de Antenne In Dedemsvaart.
Dat duurt dus nog wel een tijdje maar noteert u de datum vast
in uw agenda. Volgende maand hopen we meer informatie te
geven.
Namens de commissie Kerk & Israël en Jubal

17 oktober De dood in eigen hand? (vooraankondiging)
Omdat wij onderstaande van groot belang achten en
verwachten dat er veel belangstelling zal zijn geven wij nu al
enige informatie over de thema-avond op 17 oktober, zodat
iedere belangstellende alvast de datum kan noteren.
Op woensdag 17 oktober hoopt prof. dr. Doeke Post naar
De Kern in Ommen te komen voor een lezing over een thema
waar veel over gesproken en nagedacht wordt. Het gaat over
het einde van het leven. In hoeverre kan en vooral mag een
mens zelf het moment van sterven bepalen? Het gaat over
actieve euthanasie, palliatieve sedatie en ook over ‘het
voltooide leven’. Er zijn heel veel medische mogelijkheden,
waardoor wij langer leven en de dood weten uit te stellen.
Maar op een gegeven moment moeten we accepteren dat het
einde van het leven daar is. En wie neemt dan de beslissing om
met de behandeling te stoppen? Of mag je al eerder besluiten,
als je je leven als ‘voltooid’ beschouwt, dat het wel mooi is
geweest en de dood in eigen hand nemen?
De lezing van prof. Post beoogt informatief te zijn en wil ons
tot nadenken brengen over onze eigen eindigheid. Een lezing
voor jong en oud daar waar het over onszelf gaat, maar ook
daar waar we er mee te maken kunnen krijgen als bijvoorbeeld
onze ouders een laatste levensfase ingaan.
Na de lezing zullen H.J. Bezemer (huisarts te Ommen) en
B.W. van der Veen (uit Ommen en huisarts te Lemelerveld)
vanuit hun eigen visie en vanuit praktijkervaringen kort op de
lezing reageren. Na de pauze zullen prof. Post en ook de beide
huisartsen vragen beantwoorden die tijdens de pauze zijn
ingeleverd. Er is dan ook ruimte voor gesprek.
Ds. Karel Hazeleger en ds. Kest Jelsma

Bedankt
De Stichting Voedselbank
Noordoost Overijssel steunpunt
Hardenberg heeft via jullie
producten mogen ontvangen. Uit naam van de gebruikers,
bedankt het bestuur u en alle medewerkers heel hartelijk voor
deze inzamelingsactie.
Elke week worden er pakketten aan de mensen gegeven. Deze
producten zijn een mooie aanvulling voor deze pakketten.
Het is goed om te zien hoeveel mensen aan ons denken. Dit zijn
niet alleen de mensen die de pakketten ontvangen, maar ook
voor ons als Voedselbank hartverwarmend. Wij hopen dan ook
dat u in de toekomst aan ons wilt blijven denken.
Ter informatie delen wij u mee, dat wij als ANBI-instelling
onder dossiernummer: 51896 zijn aangemerkt en geregistreerd
bij de Belastingdienst.
Namens het bestuur,
J. Eggengoor, assistent-secretaris
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Gebedspunten

Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928

Hieronder worden 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?

IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

Gebedspunten
Laten we God danken dat Hij ons blijft zoeken ondanks
al onze tekortkomingen en ons ongeloof.
Laten we Gods zegen vragen voor het Meet and Eat
gezinsmoment dat op 22 april wordt gehouden voor
gezinnen met tieners. Laten we bidden dat het positief
zal mogen worden ontvangen door de tieners en het
tot opbouw van hun geloof mag zijn.
Laten we bidden dat we zullen delen van alles wat God
ons heeft gegeven en daarmee Zijn liefde uitdelen.
Laten we bidden voor alle mensen die met een
lichamelijke beperking moeten leven. Bid dat ze kracht
van God zullen krijgen om met deze beperking om te
gaan en bid om Gods nabijheid als het moeilijk is.
Laten we bidden voor de Koninklijke familie. Dat ze om
Gods zegen en leiding zullen vragen bij alles wat ze
voor ons land doen.
Laten we God danken voor de Alpha cursussen die
mochten worden gehouden in de gemeente. Laten we
bidden dat alle deelnemers mogen blijven groeien in
geloof en verlangen om dichtbij Jezus te leven.
Laten we bidden voor alle zieken. Voor hen die
behandelingen of onderzoeken ondergaan en voor
hen die op uitslagen van onderzoeken wachten. Bid
om herstel en Gods rust en nabijheid in het hele
proces.
Laten we bidden voor Gods volk Israël. Dat door Gods
liefde de haat tussen de bevolkingsgroepen mag
worden verdreven.

Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL98 FVLB 0699 7422 85
Coll. van Kerkrentm.
: NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon
: NL46 RABO 0348 9043 47
Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters
Website
PKN gemeenten Ommen:

: NL21 RABO 0348 9043 12
: NL24 INGB 0000 8631 79
: NL78 RABO 0348 9003 76
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL03 RABO 0348 9003 68

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
: NL56 FVLB 0635 8050 06
www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
ste
1 Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@pkn-ommen.nl

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.

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma, en wo:
09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Di en do:
09.00 - 16.30 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Donderdag:
Kernactief van 14.00 – 16.30 uur
Vrijdag:
09.00 - 12.00 uur.
Zaterdag:
09.30 - 11.00 uur
Zaterdag:
koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur
Zondag:
voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 4 mei.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel.nr., dient uiterlijk
op dinsdag 24 april voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail
of cd 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. De redactie behoudt zich het recht voor om indien
nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
1 mei, 5 juni, 4 sept., 2 okt., 6 nov. en 4 dec., van 19.00 - 20.00
uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op
rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk,
administratie collectebonnen, onder vermelding van de

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 26 april van 09.30-10.15 uur
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gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl.
onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00
Bon B: € 0,20, prijs per vel (48 st.) € 10,00
Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:
Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten

Hervormde gemeente

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen
met de beheerder van:

Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
ste
1 Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum
Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
℡ 0529-456044
 hervormd-centrum
@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie:
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
06-26214064
℡ b.g.g. 0523-851469
 witharen@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl
Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.
Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familieberichten en posters
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Kleurplaat Emmaüsgangers
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Bloemenmarkt

De rommelmarktcommissie van de
Hervormde kerk organiseert op 12 mei a.s.
bij het Hervormd Centrum van 09.00 tot 14.00 uur.
een bloemenmarkt van 1-jarige planten.
De planten kunnen eventueel ook worden bezorgd.
Bestellijsten zijn verkrijgbaar bij het
kerkelijk bureau en in de PKN kerken.
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