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Meditatie

Leesrooster

Zwart-wit

Za

5 december. Geen zwartepietendiscussie kan voorkomen dat
kinderharten vol verwachting kloppen: cadeautjes!!! Ook voor
wie geen kind meer is, is het vaak nog een geweldig feest om
elkaar met gedichten en surprises in de maling te nemen.
Wie durft nog over zwarte Piet te schrijven? Je doet het nooit
goed. Je wordt voor racist uitgemaakt als je geen fan bent van
regenboogpietjes; je wordt als zeurkous weggezet als je het
gevoelige slavernijverleden van Nederland oprakelt waar je
voorouders slachtoffer van waren. Het klinkt allemaal erg
zwart-wit en leidt tot scherpe maatschappelijke
tegenstellingen.
We hebben het daarbij nooit over Sinterklaas. Ook hij is
indertijd in het zwart-witschema geperst. Ooit werd hij
uitgedost met kettingen of narrenbelletjes aan zijn voeten als
een afschrikwekkende zwarte (!) man: ‘ook al ben ik zwart als
roet, ik meen het toch goed’. De laatste twee eeuwen werd hij
juist een blanke man met witte baard.

8 dec. Lucas 1:39-56

Magnificat
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9 dec.
10 dec.
11 dec.
12 dec.
13 dec.
14 dec.
15 dec.

Openbaring 12:1-12
Openbaring 12:13-18
Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Openbaring 14:1-13
Openbaring 14:14-20
Openbaring 15:1-8

Een Kind
De strijd verplaatst
Beestenbende
Beestmens 666
Waar ’t op aankomt
Oogsttijd
Lied
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16 dec.
17 dec.
18 dec.
19 dec.
20 dec.
21 dec.

Openbaring 16:1-11
Openbaring 16:12-21
Openbaring 17:1-8
Openbaring 17:9-18
Openbaring 18:1-8
Openbaring 18:9-24

Rampen op schaal
Het einde komt
Onzuiver goud
Tien koningen
De toren van Babylon
Wereldwijde crisis

Inhoudsopgave

Zwart of wit lijkt hij weinig op de bisschop van Myra die hij ooit
was, een Turk uit Antalya. Volgens legendes was Nicolaas juist
iemand die door maatschappelijke tegenstellingen heenbrak.
Hij kwam voor kinderen op in weinig kindvriendelijke tijden; hij
gaf drie arme pubermeisjes elk een goudstuk zodat ze konden
trouwen in plaats hun lichaam te verkopen.
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Bij de diensten
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.
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‘Beeld van het erbarmen Gods’ wordt hij in ons Liedboek
genoemd. Gods erbarmen kent geen grenzen: ‘Er zijn geen
Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, [zwarten of witten, HB]
mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus’
(Gal.3:28). Kende Nederland zijn bijbel nog maar.
‘Uit de schemer van de tijden
doemt een oergestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevieren
zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bidden,
wees van onze woorden tolk.’
(Lied 745: 1)
Ds. Hans Baart
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Kerkdiensten
Zondag 9 december 2e Advent

Zondag 16 december 3e Advent

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. K. Jelsma
m.m.v. Zingen maakt blij
Klaas Schaap
Mw. A. Pasjes-Vrielink
Alle groepen
Dhr. J. en mw. H. Meulenkamp

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

Witharen

Ds. J.T. Baart, doopdienst
Ad Huetink
Mw. M. Schipper-Dijk
Alle groepen
Mw. R. Troost-Timmerman
Mw. M. van Lenthe

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. G.A. Schreuders, Wierden
Lydia Volkerink
Dhr. H. Kroon
Leiding: Marinda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. G. Holverda, Hardenberg
Frans Dijkstra
Dhr. H. Kroon
Leiding: Trudy

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

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

Ds. J. de Haan
Alexander Zuidema
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe
Dhr. A. Schuurman
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
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman

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

Alle groepen

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

Ds. K Jelsma,
Crosspoint Top2000dienst
m.m.v. LuCerna en Embrace
Mw. R. Kremer-Veurink
Mw. W. Ekkelkamp

Ds. R.R.J. de Bruijn
Gert Diepeveen
Dhr. J. Sterken
Alle groepen
Dhr. H. Drost
Mw. M. Mijnheer-Visscher
Dhr. A. van der Vegt

Ds. J. de Haan
Willemien Gerritsen
Mw. C. Meesters
Alle groepen

Ommen Samen kerk
Ds. J. de Haan
Gert Diepeveen
Dhr. D. Zandman
Mw. R. Martens-Gaasbeek

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

Weekopening, -sluiting

Ds. K. Hazeleger
Gert Diepenveen
Dhr. G. Vogelzang
?

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 10 dec. 10.30 uur: Dhr. S. Kloosterman

Maandag 17 dec. 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 14 dec. 18.30 uur:

Ds. K.A. Hazeleger

Vrijdag 21 dec. 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 14 dec. 19.30 uur:

Dhr. K. Schaap

Nijenhaghen
Ds. K.A. Hazeleger

Vrijdag 21 dec. 19.30 uur:
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Dhr. K. Schaap

16 december:

Ina Bremmer

Bij de diensten

Hervormde gemeente

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Collecten

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:

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

Gezelien van Duren
Henrike Grondman
16 december:
Doriene Boezelman
Marjon Drost
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.

Wijkberichten
Zondag 25 november jl. zijn in de eredienst de namen
genoemd van gemeenteleden welke zijn overleden in het
kerkelijk jaar 2017-2018.
Zowel in de eredienst als ook nu herdenken wij hen in eerbied
en wij willen en zullen hun namen niet vergeten.
Onderstaand de namen van gemeenteleden welke zijn
overleden in het afgelopen kerkelijk jaar.
Overzicht overledenen 2017-2018 Gereformeerde kerk
21-11-2017
Derk Willem Neerhof
80 jaar
06-12-2017
Jennigje Dijk-Dunnewind
87 jaar
08-12-2017
Johanna Gerridina Hemstede-Blikman
94 jaar
27-12-2017
Anna Luikens-Bosma
95 jaar
07-01-2018
Marie Anne Sportel
72 jaar
08-01-2018
Geesje van Harten-van Dorth
77 jaar
13-01-2018
Wilhelmina Horsman-Schipper
67 jaar
01-02-2018
Aaltje Makkinga-van der Linde
91 jaar
11-02-2018
Harmina Fransina Geerts-Riezebos 89 jaar
14-02-2018
Elsje van Vliet-Olsman
73 jaar
15-02-2018
Anton Reinds
77 jaar
23-02-2018
Gerhard van Dijk
75 jaar
28-02-2018
Jan Kok
84 jaar
13-03-2018
Jaap Laning
54 jaar
25-03-2018
Evertje van der Weiden-Grendelman
89 jaar
25-03-2018
Frederik Jan Scholten
67 jaar
27-03-2018
Gesina Hermanna Kleefman
81 jaar
04-04-2018
Gerrit Hendrik Olsman
49 jaar
14-04-2018
Jan Willem Johannes Ehrenhard 84 jaar
03-05-2018
Arendina Kooiker-Winters
88 jaar
08-05-2018
Alberdina Lammerink-Makkinga 92 jaar
10-05-2018
Grietje Koops-Verwer
80 jaar
29-05-2018
Johanna Kelder-Mulder
72 jaar
05-06-2018
Antje Nijkamp-Welink
73 jaar
07-06-2018
Hendrikje Stoeten-Kampman
93 jaar
16-06-2018
Geerte Neeltje Siebelink-Schakel 38 jaar
23-06-2018
Gerrit Horsman
81 jaar

Zondagskind
Ommen
9 december:
16 december:

Bjorn Dunnewind
Ole Makkinga

Kinderoppas
Ommen
9 december:
16 december:
Witharen
9 december:

Lisanne Drost
Loïs Hazeleger

Ommen
9 december:

Collecten

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Ina Landeweerd

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas

Gereformeerde kerk

16 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

16 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
9 december:
16 december:

3e Advent
16 december - Sefanja 3:14-20
Vreugde
In de tijd van de profeet Sefanja is
Jeruzalem in de ban van andere
goden. Zelfs de tempel is ontheiligd.
Maar er komt een dag dat God weer
midden tussen zijn volk zal zijn.
Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest
en tussen de puinhopen wordt gedanst.

Pastoraat Binnenland en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Judith en diaken

Diaconie en Kerk
Pastoraat Binnenland / zending

Zondagskind

2e Advent
9 december - Lucas 3:1-6
Een nieuw begin
Johannes krijgt een bijzondere
boodschap te verkondigen: God zal
redding brengen. Johannes vertelt
erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt
tegen alle mensen: ‘Kom hier maar
naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’
God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

9 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

9 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Romy Dunnewind
Nelleke Heijink
Marijke van Harten
Karin Luijendijk
Marleen v.d. Veen
Marrie Noordegraaf
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06-07-2018
21-07-2018
22-07-2018
26-07-2018
03-08-2018
04-09-2018
18-09-2018
24-09-2018
30-10-2018
06-11-2018
07-11-2018

Berthilde Veurink-Pelleboer
Johanna Makkinga-Ronhaar
Adriaan Herman de Greeff
Hendrik Pierik
Bertha van der Zwaag-Bartels
Gerritdina de Lange-Wermink
Egberdina Dijk-Breukelman
Andries van Lohuizen
Aleida van der Zwaag-Leideman
Hendrik Coenraadts
Henk Wittenberg

Dhr. G. Vos
Mw. W.A. Heinneman-Heuten
Mw. A. Brus-Bouwman
Mw. H. Schuttert-Knol
Dhr. A. Vriend
Mw. Z.J. Strampel-Bastiaan
Dhr. G.J. Ferwerda
Dhr. D. den Uijl
Dhr. W. van Lenthe
Mw. M.E. van Dam-Breedveld
Dhr. J. Platenkamp
Mw. J.E. Ruiter-Luijmes
Dhr. C. Wolfert
Mw. A. Reijne-Rodenburg
Mw. G. Weenink-Oegema
Dhr. J.H. Schottert jr.
Mw. W. ten Cate-Grooters
Mw. G. Dragt-Willems

55 jaar
94 jaar
70 jaar
78 jaar
76 jaar
90 jaar
95 jaar
74 jaar
75 jaar
96 jaar
87 jaar

Overzicht overledenen 2017-2018 Hervormde gemeente
11-11-2017 Jan Hendrik Netjes
82 jaar
21-11-2017 Johanna Soepenberg-Bessels
80 jaar
28-11-2017 Koop Bakker
85 jaar
05-12- 2017 Jan Hendrik Grotemarsink
65 jaar
07-12 2017 Drika Wilhelmina Romkes-Veerbeek 85 jaar
12-12-2017 Kees Lassche
90 jaar
21-12-2017 Albert Schuttert
79 jaar
30-12-2017 Evert Albert Hurink
90 jaar
05-01-2018 Margje Hendrika Minkjan-Ruiterkamp 87 jaar
14-01-2018 Gerrit Jan van Beesten
82 jaar
16-01-2018 Gerritje Lagas-Vos
88 jaar
17-01-2018 Anton Meijerman
86 jaar
27-01-2018 Hendrikje Kerkdijk-Hekman
88 jaar
30-01-2018 Reinder Arend Berger
77 jaar
01-02-2018 Jan Schuurman
76 jaar
01-02-2018 Klaas Pieter van Tol
84 jaar
11-02-2018 Gerrit Willem van Zuuk
83 jaar
11-02-2018 Gerrit Jan Bremmer
91 jaar
12-02-2018 Hendrik van der Meer
82 jaar
19-02-2018 Johannes Karel Donbosco M Robers 68 jaar
24-02-2018 Huibert Noltes
61 jaar
04-03-2018 Heintje Spalink-Bosch
90 jaar
14-03-2018 Otto Martinus Alexander Kooiker
87 jaar
09-04-2018 Margaretha Geertruida Koops-Schaap 87 jaar
19-04-2018 Hendrika Hemstede-Nijman
84 jaar
23-04-2018 Margaretha Bernadette
van de Meeberg-Spijkers
57 jaar
25-04-2018 Dirk Bijker
59 jaar
30-04-2018 Hermina Kuiper-Roke
89 jaar
03-05-2018 Arendina Kooiker-Winters
88 jaar
11-05-2018 Hendrik Hendricus Lenters
90 jaar
31-05-2018 Janna Voortman-Meijerman
85 jaar
08-06-2018 Hendrikje Rijkeboer-Martens
90 jaar
15-06-2018 Hendrikje Hekman-Runherd
85 jaar
15-06-2018 Willem Bosch
76 jaar
20-06-2018 Hermannus Paarhuis
84 jaar
30-06-2018 Berend Jan Schoenmaker
76 jaar
02-07-2018 Geertje Klompmaker
78 jaar
09-07-2018 Jeane Geertrude Hofman-van Dorth 93 jaar
23-07-2018 Steven van der Veen
88 jaar
24-07-2018 Berendina van Dorland-Kampman
98 jaar
24-07-2018 Hendrika Huisjes-Grootemarsink
86 jaar
31-07-2018 Johan Veldman
81 jaar
01-08-2018 Gezienus Reindert Martens
49 jaar
23-08-2018 Martinus Drent
91 jaar
13-09-2018 Klaas Hekman
91 jaar
22-09-2018 Berend Jan Dankelman
74 jaar
01-10-2018 Gerrit Stegeman
83 jaar
04-10-2018 Aaltje Gerridina Espeldoorn-Bril
84 jaar
08-11-2018 Hermannus Willems
85 jaar

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

Wijk 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Bij de kerkdiensten
Op 9 december verleent het overdagkoor ‘Zingen maakt blij’
o.l.v. Klaas Schaap zijn medewerking aan de morgendienst. De
bijdrage bestaat veelal uit het in wisselzang met de gemeente
zingen. Voor de dienst zingt het koor een tweetal liederen en
tijdens de collecte zingt het koor iets uit de cantate ‘Een nieuw
begin’.
Op 16 december is het zover: in samenwerking met CrossPoint
de Top 2000 dienst! Om 19.00 uur in de kerk aan de
Bouwstraat. Muzikale medewerking van onze eigen bands
LuCerna en Embrace. Mooie nummers. Persoonlijke
ervaringsverhalen bij korte bijbelfragmenten rondom het
adventsthema 'Dromen'. We hopen dat het weer net zo
bijzonder wordt als de eerste Ommer Top 2000 dienst van
2 jaar geleden! Welkom!!

Ondersteuning
Graag maak ik kennis met de voor mij nieuwe leden in de wijk.
De mensen van voorheen wijk 1. Ik wil dat ook zo snel mogelijk
doen. Ik ben en voel me predikant van heel wijk 1. Vandaar dat
ik zo snel mogelijk de gezichten bij de namen wil zien. Fijn is te
merken dat de kennismaking erg op prijs wordt gesteld. Ik
ontdek dat ik veel mensen al van gezicht ken als ze de deur
open doen. Als u dit leest heb ik zo ongeveer met alle leden
van 80 jaar en ouder kennis gemaakt. Daarna wil ik graag
kennis maken met de ambtsdragers en contactpersonen. Dat
zal veelal ’s avonds zijn. Het is heel fijn dat in overleg met de
kerkenraad is besloten dat ik de ruimte krijg om overdag kennis
te maken. Dat betekent dat het ‘gewone’ pastoraat in wijk 1
door mij op een heel laag pitje komt te staan. Fijn is dat Gera
het dringende pastoraat voor haar rekening wil nemen. En
collega Wim den Braber is dan weer achterwacht voor haar.
Dus als u behoefte hebt aan pastoraal contact dan is de
komende maanden Gera Mateman de eerst aangewezene.
Deze situatie duurt zo lang er mensen zijn met wie ik overdag
kan kennis maken. Zodra er alleen maar meer mensen zijn die

Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort
hun verjaardag te vieren:
Mw. F.H. Blikman-Nijmeijer
Dhr. G. Reijne
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ik ’s avonds kan bezoeken neem ik het weer over van Gera. Ik
hoop dat iedereen begrip heeft voor deze tijdelijke situatie.

Scriba:


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

Geboorte

Kennismaking: hoe ver?

Op 3 oktober is Mozah Élyn IJzebrink geboren. Mozah is de
dochter van Lotte van Elburg en Jurian IJzebrink. We feliciteren
hen van harte met hun dochter!
Op 16 november is Tijmen Siebren Jan Schipper geboren.
Tijmen is de zoon van Maaike en Jochem Schipper en het
broertje van Liselot en Felien. We feliciteren hen van harte met
hun zoon en broertje! We hopen ook dat Maaike gauw zal
herstellen van haar hernia. Gelukkig zijn er hulptroepen, maar
natuurlijk doe je het liefste alles zelf.

Zoals eerder geschreven ligt de lat met kennismaken hoog: ik
streef naar 20 bezoeken per week, maar meestal zit het er net
onder. In de praktijk stuur je per bezoek aan op een half uur,
maar meestal wordt het al gauw wat langer als er veel op de
pastorale tafel komt te liggen. Op dit moment staat de teller op
70 bezoeken, waar ik erg blij mee ben. Ook ben ik blij met al
die gemeenteleden, die de moeite nemen om het
kennismakingsvel in te vullen. Dat helpt echt!

Gezocht: leden voor de Verjaardagscommissie

Op de Eeuwigheidszondag, soms ook wel de laatste zondag van
het kerkelijk jaar genoemd, hebben we als gemeente 38 namen
genoemd. Voor mij waren de meeste namen natuurlijk niet
bekend, maar hoe anders is dat voor jullie. De namen staan
voor 38 levens en heel wat daarvan heb je er misschien
gekend, soms wellicht zelfs van heel dichtbij.
In de ontmoetingsgesprekken merkte ik dat nog meer dan
anders de pijn van een definitief afscheid naar boven kwam.
Het is het verdriet van zonen en dochters, van vrouwen en
mannen, maar ook van moeders en vaders. Een moeder en
echtgenote reikte mij het volgende gedicht aan, dat ze had
uitgeknipt. Ik denk dat het mooi is om het door te geven:

Terugblik: Eeuwigheidszondag
Zoals eerder al gemeld heeft de wijkraad besloten, dat er drie
keer per jaar een gezellige middag wordt georganiseerd voor
hen die in de vier maanden daarvoor 80 jaar of ouder zijn
geworden. Dit komt in plaats van het jaarlijkse bezoek van de
predikant aan hen die 85 jaar of ouder zijn geworden. Op die
middag is in ieder geval de predikant aanwezig.
Contactpersonen en ouderlingen zijn indien mogelijk aanwezig.
De predikant bezoekt wél de mensen rond hun 80e verjaardag.
Uiteraard worden ook zij bezocht waar een speciale reden voor
is zoals ziekte. Ook worden zij bezocht die vanwege
bijvoorbeeld ernstige doofheid en dergelijke deze middag niet
bezoeken omdat ze er dan toch niks aan hebben. Dit alles zoals
u weet omdat de wijken dermate groot zijn geworden dat niet
alles meer mogelijk is wat er eerder mogelijk was met drie
predikanten.
Gezocht: mensen die de gemeenteleden, die in een bepaalde
periode van 4 maanden 80 jaar of ouder zijn geworden,
uitnodigen voor de gezellige middag. Ook regelen zij het
vervoer van hen die geen eigen vervoer hebben. Tijdens de
middag zijn ze aanwezig voor de gezelligheid en het schenken
van koffie.
We hopen dat er mensen zijn die zich hier voor willen inzetten,
want daarmee staat of valt deze vorm van ontmoeting.

‘Eeuwige Vader’
Eeuwige armen
zijn onder je
vleugels van liefde
van voor alle tijden
gedragen op de wind van zijn Geest
Eeuwige ogen
volgen je
van de weg die je gaat
naar de dagen
waar je nog nooit bent geweest

Kloosterbezoek: Nog enkele plaatsen vrij
Het duurt nog even maar van maandagochtend 8 juli tot
woensdagmiddag 10 juli heb ik een reservering gemaakt voor
hen die zich hadden opgegeven voor een bezoek aan een
klooster. We zijn deze dagen te gast bij de missiezusters, in de
volksmond de Blauwe Zusters genoemd, in het zogenaamde
kloosterdorp Steyl, prachtig gelegen aan de oevers van de
Maas. 11 mensen hebben zich opgegeven. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Aanmelden kan tot 15 december. Daarna moet ik
het definitieve aantal deelnemers doorgeven.
Ds. K. Jelsma

Eeuwige handen
nemen je mee
en leiden je voort
langs de hoogten en diepten
van je bestaan
Eeuwige liefde
van God de Vader
van voor alle tijden
tot ons gekomen
in Jezus’ naam

In memoriam
Gerrit Jan Luiten
Op 23 november is Gerrit Jan Luiten overleden. Hij overleed op
83-jarige leeftijd geheel onverwacht thuis. Samen met zijn
vrouw Anneke was hij druk bezig met de voorbereiding van hun
50-jarig huwelijksfeest. Op 29 november namen wij afscheid
van hem in een herdenkingsdienst in de kerk aan de
Bouwstraat. Na de dienst werd hij begraven op begraafplaats
Laarmanshoek. In onze gebeden gedenken wij zijn vrouw
Anneke, de kinderen en de kleinkinderen. In een volgende
Kerkvensters verschijnt een uitgebreider in memoriam.

(Nelly de Wilde)

Advent
We zijn inmiddels de weg naar Kerst ingeslagen. December is
altijd weer een volle maand waar we van alles bij beleven: van
druk naar gezellig, van eenzaam naar moeilijk, van cadeautjes
naar Gods gave. In de kerk zingen we weer bekende en nieuwe
adventsliederen die met woorden, maar zeker ook met
klanken, de tijd van verwachting toonzetten.
De kindernevendienst volgt deze adventstijd Kind op Zondag,
een veelgebruikte methode voor de kindernevendienst in
Nederland. ‘Geloof met me mee!’ is het motto, waaronder een
aantal geloofsgetuigen aan het woord komt: Johannes op
Patmos, Johannes de doper, de profeet Sefanja, en Elisabet en
Maria. ‘Geloof met me mee’ is ook de naam van het
bijbehorende lied, dat we samen elke zondag leren zingen. Het
zal vaak het standaardlied van de kindernevendienst
vervangen.
Zo gaan we met de kinderen voorop op weg naar het kerstkind.

Wijk 2
Predikant:


Ds. J.T. Baart
dsbaart@pkn-ommen.nl
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Niet alleen om de stal te bereiken, maar misschien nog wel
meer om vanuit de stal bereikt te worden door dit hemels
gebaar.
Overigens hoeven we het ‘heerlijk avondje’ halverwege advent
niet als ‘maar’ een kinderfeest weg te zetten. Ons liedboek
heeft een fraai Sinterklaaslied opgenomen (Lied 745), de
moeite waard om eens op te slaan, ook op weg naar Kerst. Ook
hij is een geloofsgetuige.
Ds. Hans Baart

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


Wijk 2 ondersteunend pastor
Predikant:


Groothuisbezoek
We mogen terugzien op een mooi, goed bezocht
groothuisbezoek in de christelijke basisschool Hoogengraven in
Stegeren. Ouderling Johan Sterken heette iedereen welkom en
na de koffie en koek hebben we in groepjes verder gepraat
over de vraag van de Wetgeleerde aan de Heere Jezus: ‘Wie is
mijn naaste?’ (Lukas 10: 25-37). Een antwoord dáárop vinden,
vonden we niet eenvoudig, maar het was goed om op deze
manier met elkaar bezig te zijn, en het bracht ons nader tot
elkaar.

Ds. W. den Braber
dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Advent
Advent is stilstaan bij weg die God gaat met mensen die
zichzelf of de wereld waarin ze leven als onvruchtbaar ervaren.
Ze zien bijv. hun dromen niet waar worden en ze zien een
wereld waarin mensen leven die elkaars dromen, elkaars doen
lijken te blokkeren. Alles lijkt dood te lopen. En als zo’n gevoel
van onvruchtbaarheid, jezelf niet meer in staat achtend, al dan
niet met hulp van anderen aan een toekomst te bouwen, is er
alle kans dat dat gevoel wordt tot een depressie. Depressie kan
beginnen als een gordijn dat overdag het naar buiten kijken al
wat minder gemakkelijk maakt en wat maakt dat je meer op
jezelf wordt teruggeworpen. Waarom wordt dat gordijn
opgehangen, door wie, waardoor? Het is er soms ‘gewoon’,
vraag niet hoe. Het kan worden tot een scherm dat alle zicht op
buiten blokkeert. En dan kan het zo donker worden in je
levenshuis dat je niet meer weet waar jet het moet zoeken. De
lichtknop om het licht aan te doen kun je niet vinden, want je
raakt in paniek. Je vliegt tegen de muren op. En de deur naar
buiten is ook onvindbaar.
Soms speelt zo’n depressie zich helemaal in jezelf af. Leef je
twee levens. Eén voor de buitenwereld en één voor de
binnenwereld. Het is jouw gevecht en je wilt er geen ander in
betrekken, kunt dat soms ook niet. Soms gaat het ook anders.
Grote onmacht bij jou, onmacht bij de ander die jou wel wil,
maar ook niet kan bereiken En als je dan jezelf tot rust hebt
gebracht, de moed (van de wanhoop?) hebt om een streep te
zetten door het leven, dan is er de vertwijfeling bij de
achterblijvers, schuldgevoel, boosheid, schaamte…
Als dat zo is, dan hoop ik altijd dat er mensen zijn die niet alles
willen verklaren, maar je hun oor lenen en keer op keer naar je
verhaal willen luisteren. Die met je mee leven naar het
moment dat je juist die geliefde, die je niet wilde missen en die
zo onbereikbaar was/werd, toch echt kunt gaan zien als een
kwetsbaar mens dat kostbaar is/in Gods ogen. God is om hen.
De druk van het leven hier is van hen afgenomen. En laat jezelf
door God omarmen. Huil op Zijn schouder, zeg Hem wat je
kwijt wil.
Ds. W. den Braber

Lief en leed
Voor zover mij bekend is ligt er op dit moment verder niemand
in het ziekenhuis. Maar we denken ook aan allen die thuis of
elders ziek zijn, verpleegd en verzorgd moeten worden. We
wensen u Gods liefdevolle en zorgzame nabijheid toe en
spreken de hoop uit op genezing.
Een hartelijke groet voor u allen, Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Rond de erediensten
Op 9 december hoop ik ’s morgens voor te gaan in
Vinkenbuurt. Het is dan de tweede zondag van Advent. In de
schriftlezing en de verkondiging wil ik proberen aan te sluiten
bij het Kerstproject van de kindernevendienst/tienerdienst. Het
project heet: ‘Lichtdragers van God’. Op 9 december staat
Maria centraal. Een zin uit de beschrijving van het project:
‘Bewonderenswaardig: een jong meisje in een donkere wereld,
zeker van Gods zegen.’ Prachtig! Het Bijbelgedeelte dat hierbij
hoort, is Lucas 1:26-38. Dat wil ik ook lezen, en daar wil ik ook
over preken.
De zondag daarna, op 16 december, hoop ik voor te gaan in de
avonddienst in de Hervormde kerk. Waarschijnlijk lezen we dan
opnieuw Lucas 1:26-38, maar dan met een hele andere insteek.
Ik wil dan ingaan op die ene regel uit onze geloofsbelijdenis, die
zegt dat Jezus is ‘ontvangen van de Heilige Geest’ en ‘geboren
uit de maagd Maria’. Wat betekent dat nou eigenlijk? En: wat
‘hebben’ we daaraan? Goed om daar eens samen bij stil te
staan!
We hopen in deze weken van Advent op goede diensten,
waarin het licht meer en meer gaat schijnen!

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker:


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

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

Pastoraat Wijk 1

Ons voorgegaan

Mogen zij allen zich geborgen weten in een liefde die onze
mensenliefde overstijgt.

Op dinsdag 27 november is overleden: Albertine ReyneRodenburg, Tinie. Ze is in het ziekenhuis in Hardenberg
overleden, waar ze was opgenomen na een zware
hersenbloeding. De dankdienst voor haar leven heeft als het
goed is inmiddels plaatsgevonden, op dinsdag 4 december, in
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De Reestkerk in Balkbrug. We wensen Guus, de kinderen,
kleinkinderen en overige familie kracht van boven toe om het
verlies te kunnen dragen. In de volgende Kerkvensters komt
het in memoriam.

Een huis gemaakt van natuurlijke
materialen, dat symbool staat voor het
huis van God. De bloemen met
verschillende hoogtes en van
verschillende grootte. Dit geeft de
mensen weer,
iedereen is
verschillend, maar ze zijn welkom in
het huis van God. De witte roos als
symbool voor eerbied en herinnering.
Tijdens het zingen werden de kaarsen
op de kandelaar aangestoken met het
licht van de paaskaars. De genodigden konden tijdens de dienst
het gedachtenissteentje ophalen en er was gelegenheid om
een kaarsje aan te steken. Velen hebben daar dankbaar gebruik
van gemaakt.

Tenslotte
We zijn weer op weg naar Kerst. Altijd een mooie tijd. Tijd van
licht, in een donkere wereld. Tijd van verwachting. Voor
sommige mensen ook een moeilijke tijd. Als je juist in deze
donkere tijd alleen bent. Die ene zo ontzettend mist. Of: als je
ziek bent. Je angstig afvraagt hoe lang je nog hebt. Juist die
mensen wens ik toe dat het licht van Advent ze nieuwe moed
zal geven.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.
(Lied 445:1b)

Vooraankondiging Een goed gesprek
Op 15 januari is er een gespreksavond over intimiteit.
Zie berichten Vorming.
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

Een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3

PaKaN! jongerenwerker

Predikant:

Jongerenwerker:


Bereikbaar:

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

Scriba:


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

PaKaN!

Mw. G. Westerhof, tijdelijk
herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Activiteitenagenda

Zondag 9 december, tweede Adventszondag, ga ik ‘s ochtends
in de kerk in Ommen voor. Ik sluit aan bij het Adventsproject
van de kindernevendienst: Nieuw begin. We lezen Lukas 3:1-9.
We staan stil bij een opmerkelijke bijbelse geloofsgetuige, die
ruige boeteprediker Johannes de Doper. Die roepende in de
woestijn. Johannes gelooft in een nieuw begin: God zal redding
brengen. Daarom roept hij mensen op zich om te keren en te
laten dopen. Een nieuw begin te maken. Het laat zien dat, wat
er ook in je leven is gebeurd, er is een nieuw begin mogelijk.

December
02
Tienerdienst Joy Bookcafe
16
Top 2000 dienst in de Geref. kerk
Januari
13
Tienerdienst Joy Bookcafe
Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Zondagavond 9 december ga ik ook voor in de Hervormde kerk
Ommen. Dit zal een dienst zijn met gedichten en liederen van
de adventtijd en een korte overweging. Het thema is: Wachten.

Kubus

Zondag 16 december, derde Adventszondag, ga ik voor in de
kerk Vinkenbuurt. Daar sluit ik aan bij hun kerstproject
‘Lichtdragers van God’. Het gaat over Elizabeth, zij deelt haar
geloof met Maria. ( Lukas 1:39-56)

Pepernotenactie
Ook via deze weg willen we iedereen bedanken, die op wat
voor manier ook, heeft meegeholpen aan de pepernotenactie
van 15, 16 en 17 november! Het helpen met inpakken van de
pepernoten, het verzamelen / het bezorgen van de
bestellingen of het deur aan deur verkopen van de pepernoten.
En natuurlijk dank aan iedereen die d.m.v. het kopen van de
pepernoten hebben gezorgd voor een mooie opbrengst van
€ 1.050,00! Met dit geld zullen we het Inloophuis in Ommen
met producten gaan sponsoren die nog nodig zijn om een
ontmoetingsplaats voor iedereen te zijn en te blijven.
Schrijven jullie de volgende data vast in de agenda? We hopen
dan ook op jullie hulp en betrokkenheid!
Pannenkoekenverkoop 23 februari 2019
Auto’s wassen
11 mei 2019
Volleybaltoernooi
29 juni 2019
Karin, René, Jan, Ferdinand en Ellen
 kubusactie@gmail.com

Terugblik Eeuwigheidszondag
Velen waren op Eeuwigheidszondag naar de kerk gekomen om
de geliefden, die zij moeten missen, te gedenken. Het raakt mij
om al die mensen te zien, met hun verdriet, hun herinneringen.
En het is fijn om te horen hoe zo’n dienst hen tot troost is. Het
thema van de dienst was Thuiskomen. Als tekst op de voorkant
van de liturgie stond:
Thuis
Thuiskomen is daar waar je gewenst bent,
waar de liefde overheerst.
Waar de armen je omhelzen,
en je altijd wordt begroet.
Er was een mooie bloemschikking gemaakt door Ali Pot en
Karin Waterink
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Plaatselijk kerknieuws

Gereformeerde kerk

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

12 december Adventsviering in Oldenhaghen
Op deze woensdag houden we weer onze jaarlijkse
adventsviering in Oldenhaghen. Aanvang: 14.30 uur.
Voorganger is mw. Gera Mateman. De muzikale begeleiding zal
worden verzorgd door dhr. Klaas Schaap. U wordt allen van
harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.
De diaconie, ouderencommissie

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:

Aan alle contactpersonen en ouderlingen
De kerstattenties kunnen opgehaald worden op
maandagavond 17 december in de ontmoetingsruimte in
De Kern van 19.15-21.00 uur. Mocht je die avond niet kunnen,
dan mag je ze in die week ophalen (vanuit de consistorie)
gedurende de openingstijden van De Kern.
Namens de diaconie, Joke Hogenkamp en Henriëtte Groen

Gereformeerde kerk
04-11 Fam. Van Harten
07-11 Dhr. H. Martens
11-11 Dhr. Haasjes
18-11 Mw. A. v.d. Meulen
25-11 Mw. J.J. Nauta
Dhr. J. Bremmer

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Het blijkt dat nog niet iedereen de toegezegde bijdrage VVB
heeft overgemaakt. Bij deze een verzoek om dit zo snel
mogelijk over te maken i.v.m. sluiting boekjaar. Alvast bedankt!
Dan zijn we alweer bezig om de volgende actie ‘Kerkbalans’
voor te bereiden, die als thema heeft ‘Geef voor je Kerk’. Deze
actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.
Binnenkort zal de slagboom achter de Kerk vervangen worden
door twee afsluitbare palen. Dit om de doorgang te verbreden,
zodat makkelijker in- en uitgereden kan worden.
Jan Meulenkamp

Witharen gebouw Irene
18-11: Mw. J. van der Veen
25-11: Dhr. H. Bouwhuis
Hervormde gemeente
25-11 Mw. Anneke Hekman
Mw. Tienhoven
Vinkenbuurt
11-11 Mw. G.H. Praas-Kleine
18-11 Mw. A. Brinkman
25-11 Dhr. en mw. Kok-Stegeman

Giften
Voor de bloemen
2x € 20,00 via een contactpersoon
Hartelijk dank

Gezamenlijke berichten
Kerstpakkettenactie
Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een
kerstpakket van hun werkgever. Soms is dit een nuttig pakket,
soms ook komt het onderin de kast te liggen en denk u: ‘Wat
moet ik daar nu mee!’ Behoort u tot deze laatste groep (of
misschien ook wel tot de eerste groep), dan willen wij u
attenderen op onze actie.
In de Ommer samenleving zijn (heel) veel mensen die een extra
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Als diaconie willen
we hen graag helpen in de vorm van een kerstpakket. U kunt er
van op aan dat wij discreet met uw pakket omgaan.
Inleveren kan tot en met 23 december in de Hervormde kerk te
Ommen en Vinkenbuurt, in de Gereformeerde kerk te Ommen
en in gebouw Irene.
Het mag ook bij onderstaande adressen, of tijdens de
openingstijden van de kerkelijke gebouwen.
Namens de diaconie van de Hervormde gemeente,
Marrianne Vosjan
Namens de diaconie van de Gereformeerde kerk,
Marry de Lange

Hervormde gemeente
Algemene kerkenraad
Van de AK tafel.
Graag ik wil u informeren waar de Algemene Kerkenraad sinds
de zomervakantie zich mee bezig heeft gehouden.
In de septembervergadering hebben we onze aandacht gericht
op de onderwerpen waarmee we met de Gereformeerde kerk
het gesprek over aangaan.
In de oktobervergadering hebben we de werkgroep 30-ers op
bezoek gehad. Zij hebben ons de resultaten van drie jaar
onderzoekswerk gepresenteerd en aanbevelingen gedaan. Als
AK gaan we daar serieus mee om en gaan in 2019 de
aanbevelingen bespreken en er ook een concreet vervolg aan
geven. We zijn de werkgroep 30-ers erg dankbaar voor hun
inzet in de voorbereiding, maar ook in het voeren van heel veel
gesprekken. Het heeft een prachtig resultaat opgeleverd waar
we als AK ons voordeel mee gaan doen. Ook zijn we heel blij
dat zoveel 30-ers bereid zijn geweest om het gesprek aan te
gaan. Nogmaals dank voor jullie openheid!
In de novembervergadering is de rapportage van de AK
adviescommissie besproken voor een Toekomstbestendige
Hervormde gemeente Ommen. Deze commissie bestaat uit:
Arie van der Snel en Willem Ruijs (wijk 1), Koos van den Beukel
en Bertus Vos (wijk 2), Marco den Ouden en Arjan Veurink
(wijk 3), Gerrit van Keulen (Kerkrentmeester). Ze hebben een
compact advies opgesteld voor onze gemeente. Het is een
advies over de te volgen koers op hoofdlijnen, de detaillering
komt later.

Vooraankondiging Kinderkerstfeest
Tweede Kerstdag vieren we in de Gereformeerde kerk het
Kinderkerstfeest! Het thema van deze dienst is: Kerst met opa.
In deze dienst wordt gezongen door het kinderkoor ‘Een vrolijk
geluid’ en muziek gemaakt door een ensemble van Crescendo.
Aanvang: 10.00 uur. Er wordt deze dienst gecollecteerd voor
het goede doel: Stichting Michal. Zij helpen om de situatie in
Poolse pleeggezinnen te verbeteren.
We hopen dat we met heel veel kleine en grote mensen samen
een heel mooi kerstfeest gaan vieren!
Bertine Grootemarsink
(namens de jonge gezinnendienst commissie)
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koning Saul, die in David een concurrent is gaan zien. Welkom,
weer! Hervormd Centrum, 20.00 uur.

Als Algemene Kerkenraad hebben we ons voornemen
uitgesproken om van 3 naar 2 wijken te gaan. Dit voornemen
bespreken we eerst met de drie wijkkerkenraden. Hierna gaan
we als gezamenlijke kerkenraden de gemeenteleden
informeren en de mening van de gemeenteleden horen over
de gekozen koers. Hierna kan het voornemen een besluit
worden. De maanden december 2018 en januari 2019 gaan we
hiervoor benutten. In de volgende editie zal ik u informeren
over de laatste ontwikkelingen.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Lambert van den Berg, voorzitter

15 januari Een goed gesprek over intimiteit, ds. Coby de Haan
Ik zal dan een gespreksavond houden over intimiteit.
Intimiteit is een thema dat we in de kerk niet makkelijk
bespreken. Er is schroom, schaamte, taboe. Terwijl we juist in
een samenleving leven waar met woord en beeld zonder
schaamte, zo lijkt het, alles wat intiem is, ook van lichaam en
seks, wordt geëtaleerd. Tegelijkertijd is door #MeToo veel
meer aandacht gekomen, waar de grens wordt overschreden
van intimiteit. Seksueel misbruik in de samenleving, en ook in
de kerk, komt nu aan het daglicht.
We gaan deze avond iets lezen uit Hooglied, een bijbelboek dat
openlijk spreekt over verlangen en intimiteit. Gaat het hier
over de relatie God en mens, over vrouw en man of…?
En we gaan iets lezen uit de hedendaagse literatuur over
seksuele intimiteit.
Ik hoop op een goed gesprek over ons eigen verlangen en hoe
wij zelf, ook als gelovige, omgaan met onze (lichamelijke en
geestelijke) intimiteit. Het is om 20.00 uur in Joy Bookcafe aan
de Bermerstraat 15a.
Het is fijn als je je van tevoren bij mij aanmeldt.

20 december Ouderenmiddag Kerstviering
Donderdagmiddag 20 december a.s. om 14.30 uur is in het
Hervormd Centrum een Ouderenmiddag voor alle 55-plussers.
Deze middag zal in het teken staan van Kerst.
Ds. Coby de Haan zal de meditatie voor ons verzorgen en het
gelegenheidskoor verleent haar medewerking. Het beloofd
weer een fijne middag te worden. U bent allen van harte
welkom . Indien u geen vervoer heeft dan zorgen wij hiervoor.
Bel en u wordt opgehaald.
De Ouderencommissie Diaconie
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.

Algemeen (kerkelijke) berichten

Collecten
11-11
Vinkenbuurt
Kerk Vinkenbuurt

Kerk
€ 26,90
23,30

Diaconie
€ 24,10

Regionaal

18-11
Kerk
Ommen
€ 272,25
Vinkenbuurt
52,50
Kerk Vinkenbuurt
52,90

Diaconie
€ 233,99
49,40

Kerk. geb.
€ 194,80

25-11
Kerk
Ommen
€ 336,46
Vinkenbuurt
19,10
Kerk Vinkenbuurt
23,15

Diaconie
€ 376,13
27,00

Kerk. geb.
€ 245,93

8 en 15 december Verkoop quilt-artikelen voor Good Hope
‘Good Hope’ is een medische post in
Zuidwest Oeganda. Verkoop van
kerstkleden, tassen, kussens, schorten,
pannenlappen, ovenwanten, enz., vindt
plaats op zaterdag 8 december tijdens de Kerstfair in
’t Vlierhuis te Ommen en op zaterdag 15 december van 09.3017.00 uur tijdens de kerstmarkt bij Welkoop, Haven Oost 4 te
Ommen.
Alle artikelen zijn handgemaakt door Dina Poortier.
9 december Kerstconcert in de R.K. Brigitta kerk
Deze zondag geeft het koor ‘Intermezzo’ een kerstconcert.
Aanvang 16.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt er een
collecte gehouden voor ‘Make a Wish’, dit is een organisatie
die wensen laat uitkomen voor kinderen die ernstig ziek zijn.
Deze collecte wordt natuurlijk van harte bij u aanbevolen.

Zendingsbussen Ommen november € 383,18

Giften
Voor de kerk
€ 5,00 via ouderling mw. L.G. Kroon-Wijnbergen
€ 10,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

15 december Kerstconcert Sallands Bachkoor
Het Sallands Bachkoor geeft een kerstconcert in De Kern, om
16.30 uur en 19.30 uur. Op het programma staan
hoogtepunten uit het Weihnachtsoratorium en uit de Messiah.
Het koor wordt begeleiding door orgel en trompetten. De
toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang. Van harte
welkom!

Voor de diaconie
€ 10,00 via bezoekmedew. mw. K.E. Grootemarsink-Hekman
€ 10,00 via mw. H.M. Bruins-Wijnen
Voor Armenië
€ 23,00 via kerkelijk bureau

15 december Kerstsamenzang
in de Willem Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld om 20.00 uur
met Ad Huetink op het orgel.

Voor de bloemen
€ 10,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
Hartelijk dank

15 december Duurzaamheidswandeling
Op deze zaterdag organiseert de Duurzaamheidswerkgroep van
de GKV-Ommen, een wandeling door Eerde, naar het
Eerderachterbroek.
Tijdens onze wandeling willen we graag genieten van de
bijzondere dingen die we tegenkomen en van de prachtige
schepping. Verder willen we nadenken en samen praten over
onze opdracht, goed voor Gods schepping te zorgen. Heeft het
volgen van Jezus ook iets te maken met natuur, milieu en

Vorming
13 december Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger
Het is alweer de vierde keer dat we bij elkaar komen. We lezen
1 Samuël 18. Eerst over de vriendschap tussen David en
Jonatan. Maar vervolgens ook over de angst en de woede van
9

Binnen mijn eigen kerkgenootschap, de rooms katholieke kerk,
heb ik geen algemene basiscursus kunnen vinden. Een goede
kennis maakte mij enthousiast voor de cursus TVG, zij zat
inmiddels in Deventer in het laatste cursusjaar. Deventer was
op elke donderdag en dat was voor mij in verband met werk
niet haalbaar en daarom zocht ik verder en kwam ik in Rijssen
terecht. Daar zit ik inmiddels alweer in het derde leerjaar en
maak ik elke keer nog met heel veel plezier de rit van
Winterswijk naar Rijssen. Hier en daar voelde ik in mijn
omgeving wel enige waarschuwing, ik kon in dat ‘behoudende
protestante’ Rijssen nog wel eens tegen de nodige problemen
aan gaan lopen. Ach, wat is dat toch met die beeldvorming…
Het feit dat ik al mocht meedoen en warm werd ontvangen
wees geenszins in die richting en evenmin ben ik gaandeweg de
cursus tegen stelligheden aangelopen die ik niet met de mijne
kan verenigen. In tegendeel, als cursisten verrijken wij elkaar in
het open en eerlijk delen van onze visies en vragen, ondanks of
misschien dankzij onze verschillende achtergronden.
Daarbij is van wezenlijk belang dat de docenten allemaal
bijzonder gepassioneerd zijn en in hun geloofsoverdracht in
mijn ogen allemaal wijze Salomons zijn. Ook zij blijken een
groei te hebben doorgemaakt waarin niet alles meer zo vast
staat, terwijl in de kern het evangelie van Jezus Christus
leidraad blijft. Naast dat mijn inhoudelijke kennis enorm is
verrijkt, is er ook veel ruimte voor vragen, voor gebed en voor
persoonlijke aandacht.
Kortom, wilt u uw geloofsleven ook verdiepen vanuit een brede
basis waarin vakken als Nieuwe Testament, Oude Testament,
kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, pastoraat, diaconaat,
gemeente opbouw en catechese aan de orde komen, dan kan
ik deze cursus echt voor iedereen van harte aanbevelen.
En stiekem hoop ik ook nog dat het een heel klein beetje mag
bijdragen aan de opdracht die onlangs in de cursus nog weer
uitvoerig is besproken: Span u in om door de samenbindende
kracht van de vrede eenheid te bewaren die de Geest u geeft:
één lichaam en één geest, zodat u één hoop hebt op grond van
uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader
van allen, die boven allen, door allen en in allen is (Efeze 4:3-7).
Jose Kampshof, Winterswijk, cursist 3e jaar

duurzaamheid? En wat is dan onze plek in die wonderlijke
wereld van Gods schepping?
Onderweg zal er af en toe ook stil worden gestaan bij wat
bijzonderheden die we tegenkomen. We hebben ook een paar
mensen gevraagd om iets te vertellen over het gebied, maar
ook wat duurzaamheid voor hem of haar betekend.
Zo zal Jos Schouten van Natuurmonumenten ons bijpraten over
het beheer van dit gebied.
Halverwege de tocht (bij zorgboerderij de Meulenhorst)
houden we lunchpauze en staat er soep voor ons klaar en is er
tijd om (ons zelf meegenomen broodje) te nuttigen.
Start om 08.45 uur bij Het Baken en dit is ook weer het
eindpunt. De lengte van de route is ongeveer 15 km, iedereen
is van harte welkom. Het is evt. ook mogelijk om met de fiets
naar de Meulenhorst te gaan, om daar samen te eten en het
bedrijf te bekijken. Daar zal waarschijnlijk ook nog iemand
spreken over onze opdracht om duurzaam te leven.
We hopen de wandeling rond 16.00 uur gezamenlijk af te
sluiten in Het Baken.
Opgave bij Arend Spijker
15 december Kerstmarkt
Stichting Myosotis is 15 december van 10.00 tot
17.00 uur op de kerstmarkt bij de Welkoop,
Haven Oost 4 in Ommen met o.a. gebreide
sokken/sloffen, arretjescake en kruidkoek.
Tot ziens op de kerstmarkt.
16 december Beleef een wonderlijke ‘Silent Night’
Het kleinkoor ‘Sound of Church’ uit Balkbrug geeft een
kerstconcert op deze zondagmiddag om 15.00 uur in
’t Trefpunt in Balkbrug. Het koor staat onder leiding van Gea
Gijsbertsen, met medewerking van Marijn Siero (piano) en
Karina Veenstra (saxofoon). Tijdens het concert wordt u door
muziek, zang en gesproken woord door het aloude kerstverhaal
geleid. Het lied ‘stille nacht’ speelt daarin een hoofdrol.
Graag nodigen wij u uit om het concert mee te beleven en te
genieten van mooie klanken op weg naar kerst.
Reserveringen is mogelijk bij wim@soundofchurch, bij de leden
van Sound of Church, maar ook bij ’t Trefpunt voor aanvang
van het concert.

Kerk & Israël
Het is weer december. Het wordt steeds kouder en donkerder
en wat is het gezellig om dan hier en daar een lichtje te zien of
een kaarsje aan te steken! Wat kun je goed begrijpen dat onze
heidense voorouders, toen zij vanaf de 4e eeuw na Chr. tot
geloof kwamen, hun lichtfeest ter ere van de onoverwinnelijke
zon op 25 december, niet graag kwijt wilden raken.
Heel begrijpelijk dus, en ook met goede bedoelingen, dat men
van dat midwinterfeest een lichtfeest ter ere van de Here Jezus
heeft gemaakt! Maar wat jammer dat we niet hebben
aangeknoopt bij het Joodse lichtfeest dat in de winter wordt
gevierd, nl. Chanoeka.
Er zijn deze maand geen lezingen van Kerk & Israël. Wel wil ik u
vast wijzen op de ‘lezing’ donderdagavond 17 januari in
Dedemsvaart. Dat belooft nl. een heel bijzondere avond te
worden die ook voor jongeren en kinderen vanaf een jaar of 10
heel aansprekend zal zijn. De titel van die avond is ‘Het lied van
het Paradijs’ door Gottfrid van Eck, theoloog en klarinettist. Hij
zal oude verhalen van Chassidische Joden uit Rusland voor ons
weer tot leven brengen, o.a. met beelden van de Joodse
schilder Werkman en klezmermuziek.
Dan rest mij nog u namens de commissie goede en gezegende
feestdagen toe te wensen! Of u nu chanoeka viert of kerst, als
we maar weten dat het gaat om de Here Jezus. Hij is het Licht
van de wereld, voor nu en altijd!
Gerbrig Arends-Alkema, Gerrit Jan Vrieling en Johan en
Liesbeth Dul

17 december Adventsconcert Looft den Heer uit Notter
Op deze maandag geeft de Christelijk
Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit
Notter, aangevuld met projectleden, een
adventsconcert in de Gereformeerde kerk in
Ommen. Tussen alle verschillende concerten
en zangavonden die in deze Adventstijd geboden worden,
willen ook wij graag samen met jong en oud zingen ter ere van
Hem die op aarde is gekomen. Medewerkers zijn Jorrit Woudt
(orgel), Kees de Bruin (piano) en Chloë Elsenaar (viool). De
avond begint om 20.00 uur, de toegang is vrij. Wel is er een
collecte voor de kosten. Kijk voor meer informatie op onze
website www.looftdenheer.nl of volg ons op Facebook.
Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (of
Gemeenteleden? of allebei?)
Hoe komt het toch dat ik zo’n verlangen heb om alsmaar meer
te willen weten over Jezus, over het christendom, de goede
boodschap, over zijn liefde en zijn genade, over de kerk waarin
ik ben opgegroeid, over dat wat mij ten diepste steeds weer
raakt? Is het God? En wie is dan die God van het Christendom,
wat zeggen we als we het hebben over de Heilige Drieeenheid? En wat verlangt Hij dan van mij, heb ik een taak?
Zo willekeurig wat vragen die mij de laatste jaren in
toenemende mate bezighouden. Dat heeft mij er ook toe
aangezet om te zoeken naar een cursus die mij een basis kan
geven van waaruit ik verder kan groeien in mijn geloof en dat
vervolgens ook kan toepassen in de praktijk van alledag, waarin
ik mij als gelovige een vreemdeling ben gaan voelen.
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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

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?

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ bereikbaar: donderdag

℡ 463928
van 18.45 - 19.30 uur

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

Gebedspunten
Laten we bidden dat we God steeds beter zullen leren
kennen door hierover met Hem in gesprek te gaan en
door het lezen van de bijbel. Bid ook om
vrijmoedigheid, zodat we ons persoonlijk geloof met
anderen durven delen.
Laten we bidden voor alle Advents- en Kerstvieringen
die er de komende weken worden gehouden. Dat
iedereen in deze vieringen Gods liefde voor mensen
mag ervaren.
Laten we God danken dat Hij, door het verlossend
werk van Jezus, onvoorwaardelijk van ons houdt en
ons nabij wil zijn. Dank God dat Hij zich laat vinden als
wij Hem zoeken en aanroepen.
Laten we bidden voor al die mensen en kinderen die
het zoveel slechter hebben dan wij door armoede,
geweld of slechte werk- of leefomstandigheden. Laten
we bidden dat deze omstandigheden mogen
verbeteren.
Laten we bidden dat we liefdevol met elkaar om zullen
gaan. Ook met de mensen die in onze ogen minder
goed bij ons passen. Laten we bidden dat we oog
zullen hebben voor de kwaliteiten van een ander i.p.v.
op het ‘anders’ zijn van de ander te letten.
Laten we bidden voor alle mensen die zich eenzaam of
somber voelen in de donkere en koude dagen van dit
jaargetijde. Dat ze Gods nabijheid en vrede mogen
ervaren.
Laten we bidden voor alle mensen die hebben mogen
vinden waar ze kunnen blijven groeien in geloof. Bid
dat God mag uitwerken wat er in de harten is gezaaid
en bid dat ze blijven verlangen naar een leven met
God.
Laten we God danken voor alle dingen die we van
Hem hebben gekregen. Laten we bidden dat we dit,
waar mogelijk, delen met mensen die (veel) minder
hebben.

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

: 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

Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Coll. van Kerkrentm.
: NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon
: NL46 RABO 0348 9043 47
Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
: NL26 RABO 0373 726619

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
 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
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, di en do:
09.00 - 16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Wo, en vr:
09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Donderdag:
Kernactief van 13.30-16.30 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.

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.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 21 december
Dit nummer is voor drie weken.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 11 december voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via
e-mail bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar door overmaking van het verschuldigde bedrag op
rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk,
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administratie collectebonnen, onder vermelding van de
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 (24 st.) € 5,00
Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel
 collectebonnen@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
1ste Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
 herv-scriba-ak@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
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.
De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de
Gereformeerde kerk.

Familieberichten en posters
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tijdens de kerstfair op 15 december is de N.H. kerk open
van 14.00-21.00 uur
14.00 UUR - 14.45 UUR

ARJEN HAGELS, ORGEL

15.00 UUR – 15.20 UUR

HERVORMD ZANGKOOR o.l.v. Ron Breukelman

15.40 UUR – 16.00 UUR

HERVORMD ZANGKOOR o.l.v. Ron Breukelman

16.00 UUR – 16.40 UUR

FRANS DIJKSTRA, ORGEL

17.00 UUR – 17.20 UUR

DE ZANDPRINSES STROOIT EEN KERSTVERHAAL

18.30 UUR – 19.15 UUR

GOSPELGROEP ‘GOOD NEWS’ o.l.v. Bertil Niezink

20.00 UUR – 20.20 UUR

DE ZANDPRINSES STROOIT EEN KERSTVERHAAL

20.30 UUR – 20.55 UUR

GIRLS CHOIR OMMEN o.l.v. Henk Ophof
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