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De fluit van de herdersjongen
Een Noors kerstverhaal over een geschenk voor het Kerstkind
In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme herdersjongen over de heuvels bij Bethlehem om
één van zijn schapen te zoeken. En zo gebeurde het, dat hij niet bij de herders was, waarover de bijbel
ons vertelt. Deze jongen diende bij een strenge heer - wie weet misschien wel bij een van de waarden in
Bethlehem - en als hij zou thuiskomen en er een schaap van zijn kudde ontbrak, dan kreeg hij slaag.
Daarom lette hij nauwelijks op de wonderbaarlijke dingen die om hem heen gebeurden. Hij merkte niet
dat de wind ging liggen; hij hoorde niet hoe de vogels begonnen te zingen en hij zag niet dat alle sterren
plotseling met dubbele glans straalden. Zijn weg voerde hem de berg op. Hij zocht achter iedere struik,
tot hij ten slotte boven op de berg stond. Van hier kon hij ver in het rond over de velden zien, helemaal
tot de stad Bethlehem.
Terwijl hij daar zo boven stond, gebeurde het, dat de hemel zich opende en dat de nacht zo licht werd
als de dag. Een ontelbare schaar engelen verscheen en hun lofzang klonk over de aarde. Hoe groot dit
wonder was, dat in die nacht geschiedde, heeft tot op de dag van vandaag nauwelijks een mens
begrepen. Daarom kunnen we het een kleine herdersjongen ook vergeven, dat hij deze boodschap niet
meteen begreep. Hij dacht alleen maar aan het schaap, dat ervandoor gegaan was en hij wilde verder
zoeken.
Toen stond er plotseling een engel voor hem en sprak: ‘Maak je geen zorgen meer om het schaap, op dit
uur is een veel grotere Herder geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar het Christuskind, de Verlosser
van de wereld, in de kribbe ligt.’
‘Voor de Verlosser van de wereld,’ zei de jongen, ‘voor Hem mag ik toch niet verschijnen, als ik hem
geen geschenk kan geven?’
‘Hier, neem deze fluit en speel een lied voor het kind,’ sprak de engel en was op hetzelfde ogenblik
verdwenen. Zeven tonen had die fluit en toen de jongen haar aan zijn lippen zette, speelde ze als
vanzelf.
Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over een beekje springen, maar struikelde en lag languit zo
groot als hij was, tussen de kiezelstenen. De fluit viel uit zijn hand. Uit zijn mond ontglipte een woord,
dat misschien wel eens onder de herders gebruikt wordt, maar dat men beter niet gebruiken kan. Mooi
was het niet! Én toen hij de fluit weer in de hand hield was er één toon verloren gegaan. Nog zes tonen
kon de fluit spelen.
Tijd om te huilen was er niet en bovendien werd het pad langzaam beter; dus liep hij zo snel mogelijk
door. Ineens bleef hij staan: vlak voor zich zag hij een grote wolf zitten met ontblote tanden, klaar om te
bijten. Het was de lammetjesverslinder zelf. De jongen werd woedend. ‘Maak dat je wegkomt,’ riep hij
en voor hij er erg in had, had hij de fluit naar de al wegvluchtende wolf gegooid. Toen hij haar weer
vond, kon de fluit nog maar vijf tonen laten horen.
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Kerstgedachte

Kerkasiel Bethelkapel Den Haag

Ik vind de kersttijd een mooie tijd. Het huis is versierd met
kerstgroen, lichtjes en kaarsjes. Het is een tijd van samen zijn
met mensen die je hart hebben. Kersttijd roept bij mij een
gevoel van dankbaarheid op, voor al het goede, al de liefde,
waarvan ik mag genieten. We geven elkaar cadeaus, zetten
elkaar in het zonnetje, maken lekker eten, omdat je blij met
elkaar. Met kerst geven mensen vaak ook extra aan goede
doelen, de acties van Serious Request zijn populair.
De kersttijd maakt je extra bewust dat er mensen zijn die het
niet zo goed hebben, die alleen zijn, die geen huis hebben, die
donkere tijden in hun leven meemaken.
Het kerstevangelie van Lukas vertelt over de komst van Jezus in
onze wereld. Hij is het kerstgeschenk van God aan ons.
Zo aards en sober ligt Hij, de Heilige, gewikkeld in doeken, in
een voerbak in een stal. Pure armoede is het.
Zo kiest God om bij mensen te zijn. Hij neemt genoegen met de
laagste plaats. Zo wil Hij in onze wereld leven. Het tekent zijn
liefde. Dat is kerst. Dit vier ik, hoe Zijn liefde hier een plaats
heeft gekregen, ook in mijn hart en in mijn leven. Vanuit dit
geloof heb ik meegedaan aan de estafettedienst van het
kerkasiel in Den Haag. Daar heeft de Armeense familie
Tamrazyan in de Bethelkapel onderdak gevonden. Zij zijn met
uitzetting bedreigd. In de dienst zat de vader van dit gezin voor
mij op de eerste rij, samen met zijn vrouw en één van de
kinderen. Ontroerd vertelde hij, hoe dankbaar hij was, dat hij
en zijn gezin, hier in de kerk zich veilig wisten.
Dat er mensen waren die voor hen opkwamen. Er waren
mensen aanwezig uit alle hoeken van Nederland en uit de hele
wereld. Wat op mij indruk maakte waren de verhalen van
enkele studenten uit Mexico en India. Zij kennen in hun eigen
land de vluchtelingenproblematiek.
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22 dec.
23 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.
28 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.
1 jan.
2 jan.
3 jan.
4 jan.
5 jan.
6 jan.
7 jan.
8 jan.
9 jan.
10 jan.
11 jan.

Openbaring 19:1-10
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80
Lucas 2:1-21
Hand. 6:8-15
Hand. 7:1-16
Hand. 7:17-34
Hand. 7:35-43
Hand. 7:44-60
Psalm 147
Psalm 75
Openb. 19:11-21
Openb. 20:1-10
Openb. 20:11-15
Openb. 21:1-8
Openb. 21:9-27
Openb. 22:1-11
Openb. 22:12-21
Lucas 2:22-35
Lucas 2:36-40
Lucas 2:41-52

Getuigen = profeteren
Naamgeving
De stilte doorbroken
Vrede
Beeld van Mozes
Geschiedenisles
De feiten op een rij
Les uit het verleden
Toepassing in het heden
God zorgt
Lof aan God!
Nachtmerrie?
Zielsgelukkig of …
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Nieuw Jeruzalem
Heldere belofte
Spoed
Teken van vrede
Profetes in actie
Thuis

Inhoudsopgave
Kerkdiensten
Bij de diensten
Vervolg meditatie
Wijkberichten
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 2 ondersteunend pastor
Kerkelijk werker
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN! jongerenwerker
PaKaN!
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Vorming
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters
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6
7
7
8
8
9
9
9
10
11
11
11
12
12
13
15
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17
17
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19

Kerkdiensten
Hervormde gemeente

Zondag 23 december 4e Advent

Ommen
23.00 uur:

Gereformeerde kerk

Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. R.R.J. de Bruijn
M.m.v. Bram & Janine Lemans
Lydia Volkerink
Mw. G.H. Companje-Wigger

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

Vinkenbuurt

Ds. G. Rohaan, Dedemsvaart
Klaas Schaap
Dhr. J. Schipper
Alle groepen
Mw. T. Veurink-Altena
Mw. J. Timmerman-Kuyvenhoven

20.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

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

Ds. J. de Haan, Kerstwandeling
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters
Alle groepen

Dinsdag 25 december 1e Kerstdag

Ds. W. den Braber, Westerhaar
Doopdienst
Freddy Bruins
Dhr. / mw. V.d. Bent
Leiding: Frieda

Gereformeerde kerk
Ommen

Hervormde gemeente

08.15 & 10.15 uur:
10.15 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ommen
10.00 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
M.m.v. Hervormd Zangkoor
Organist:
Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:
Dhr. G.J. Voort
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdames/-heer:
Dhr. W. Schuurman
Mw. J. Veurink-Dogger
Mw. A. Wildeboer-van Tolij
U kunt koffiedrinken na de dienst

Kindernevendienst:
Gastdames 08.30 uur:
Gastdames 10.15 uur:

Witharen
10.00 uur:

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

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. K.A. Hazeleger
Lydia Volkerink
Mw. J. Schaapman

Ommen
Ds. K.A. Hazeleger
Alexander Zuidema
Mw. B. Kroon
Dhr. G. Lennips

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

Maandag 24 december Kerstnacht

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ommen
Taakgroep Eredienst
Thomas Abbas
Kadosh uit Westerbork

Witharen
19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Dhr. F. Kampman
Alle groepen
Dhr. J. Kroon
Dhr. J. Vosjan
Mw. M. Vosjan

Vinkenbuurt

Gereformeerde kerk
21.30 uur:
Spreker:
Muzikale medewerking:

Kand. Y. Breemes, Rijssen
m.m.v. B-slagwerkensemble SDG
Klaas Schaap
Dhr. H. Kroon
Leiding: Joycelyn

Hervormde gemeente

Alle groepen

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

Ds. J.T. Baart
m.m.v. A-orkest SDG
Frans Dijkstra
08:30 uur: Dhr. B. Pierik
10.15 uur: Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Mw. H. Wermin-Lamberink
Mw. T. Grootenhuis-Wessels
Mw. H. Grootens-Slotman
Mw. J. van Eldik

Ds. J.T. Baart,
m.m.v. B-orkest SDG
Frans Dijkstra
Dhr. / mw. V.d. Bent
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Ds. J. de Haan
Lydia Volkerink
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Ommen Samen kerk

Woensdag 26 december 2e Kerstdag

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

Gereformeerde kerk
Ommen
10.00 uur:

Gastpredikant Geref. kerk
Gert Diepeveen
Dhr. J. van den Beukel
Dhr. M. Dunnewind

Maandag 31 december Oudejaarsdag

Kinderkerstfeest

Hervormde gemeente
Gereformeerde kerk
Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heren:

Ommen Samen kerk

Ds. R.R.J. de Bruijn
M.m.v. Ommer Mannenkoor
Riekus Hamberg
Dhr. M. van der Vegt
Alle groepen
Mw. E. Touwen-Tempelman
Dhr. B. Veurink
Dhr. G.J. Voort

16.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

Ds. J. de Haan
Gerrit Hilberink
Dhr. J. Heijink
Dhr. G. Vogelzang

Vinkenbuurt Samen kerk
19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

Weekopening, -sluiting
‘t Vlierhuis

Ds. J. de Haan
Margriet Hierink
Mw. R. Hoekman
Mw. J. Schaapman

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Maandag 24 dec. 10.30 uur: Mw. M. Veenstra

Oldenhaghen
Vrijdag 28 dec. 18.30 uur:

Gereformeerde kerk

Groep Pelgrim

Nijenhaghen

Ommen Samen kerk

Vrijdag 28 dec. 19.30 uur:

Groep Pelgrim

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

Ds. K.A. Hazeleger
Frans Dijkstra
Mw. J. Breteler
Dhr. D. Zandman

Zondag 30 december
Weekopening, -sluiting

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

‘t Vlierhuis

Ds. K. Jelsma
Klaas Schaap
Mw. A. Kroese
Alle groepen
Dhr. en mw. Veerman

Maandag 31 dec. 10.30 uur: Geen weekopening

Oldenhaghen
Vrijdag 4 jan. 18.30 uur:

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

Nijenhaghen
Ds. J.T. Baart
Frans Dijkstra
Dhr. / mw. V.d. Bent
Leiding: Marinda

Vrijdag 4 jan. 19.30 uur:

Dhr. W.M. Rozema

Zondag 6 januari

Hervormde gemeente
Ommen

Gereformeerde kerk

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

Ds. H.G. Schuurman, Deventer
Willemien Gerritsen
Mw. G Timmerman
Alle groepen
Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland
Dhr. G. Vogelzang
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

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

Dhr. W.M. Rozema

Ds. J.T. Baart, dopelingendienst
Klaas Schaap
Mw. M. van Ittersum-de Boer
Alle groepen
Dhr. J. Slotman
Mw. T. Post

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

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
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Ds. K. Jelsma, dopelingendienst
Frans Dijkstra
Mw. R. Hoekman
Leiding:

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

Kerst
25 december - Lucas 2:1-20
Lichtpunt
Hoe zou het zijn als de wereld er
plotseling totaal anders uit gaat zien,
mooier dan je ooit had gedacht? Dat
gebeurt bij de herders in het verhaal.
Er verschijnen engelen uit de hemel die
de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij
brengt.

Ds. K. Jelsma
Wim de Just
Dhr. B. Pierik
Dhr. G.J. Voort

Hervormde gemeente
Ommen
10.00 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Dopelingendienst
Riekus Hamberg
Mw. S. Kösters
Alle groepen
Mw. P. de Jonge
Dhr. B. Scheppink
Mw. J. Scheppink

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

26 december Kinderkerstfeest
Op 2e Kerstdag in de Gereformeerde kerk. Het begint om
10.00 uur en het thema is: Kerst met Opa. Medewerking wordt
verleend door kinderkoor Een vrolijk geluid en een ensemble
van Crescendo. De collecte is voor Stichting Michal. Zij helpen
om de situatie in Poolse pleeggezinnen te verbeteren.

Vinkenbuurt

25 en 26 december Diaconiecollecte bestemd voor
kinderen in de knel
Kerst is het feest van licht. De geboorte van Jezus maakte Gods
licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het
door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak
donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm
hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne
van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in ZuidAfrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon,
zodat zij weer kunnen stralen. Kerk in Actie wil deze kwetsbare
kinderen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze
donkere situatie. Doet u mee?
De diaconieën

10.00 uur:
Ds. J.H. van Wijk, Zwolle
Organist:
Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:
Mw. C. Meesters
Kindernevendienst /
Tienerdienst:
Alle groepen
Na de dienst kunt u koffiedrinken in het Buurthuis

Weekopening, -sluiting
‘t Vlierhuis
Maandag 7 jan. 10.30 uur:

Dhr. C. Siebert

Gereformeerde kerk
Oldenhaghen
Vrijdag 11 jan. 18.30 uur:

Ds. K. Jelsma

Collecten

Ds. K. Jelsma

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

Nijenhaghen
Vrijdag 11 jan. 19.30 uur:

Bij de diensten

24 december
Ommen en Witharen:

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

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:

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

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

26 december
Ommen en Witharen:

4e Advent
23 december - Lucas 1:39-45
Ontmoeting
Deze week lezen we het verhaal over
Elisabet, een oude vrouw die een kind
verwacht. Haar man Zacharias heeft
van een engel gehoord dat ze een kind
zullen krijgen en dat hij Johannes zal
heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria,
beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een
kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.
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Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
William en Annabel
Eigen doel kerstnachtdienst en
Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Kerk in Actie Kinderen in de
Knel en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Christien Kroon

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Kerk in Actie Kinderen in de
Knel en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

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

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

31 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

1 januari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
6 januari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
? en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Annie Petter

30 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

31 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Oudejaarscollecte / zending

06 januari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie/Project ZWO
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
Ommen
23 december:
25 december:
30 december:
6 januari:

Zondagskind
Mart van Ittersum
Ilse Vosjan
Sophie Meulenkamp
Maaike Veurink

23 december:
25 december:
30 december:
1 januari:
6 januari:

Aron Haveman
Fieke Kobes
Jasmijn ‘t Jong
Esther Haveman
Eline Stobbelaar

Kinderoppas
Ommen
23 december:
25 december 08.15 uur:
25 december 10.15 uur:

30 december:
1 januari:

6 januari:

Witharen
23 december:
25 december:
30 december:
6 januari:

Kinderoppas
Julia Dunnewind
Monique Weliink
Ellen Horsman
Jessica Landeweerd
Rianne v.d. Bent
Karin Doldersum
Romy Dunnewind
Marloes Kassies
Aniek Welink
Betsy Boezelman
Heidi Jaspers
Marion Getkate
Sandra Kamphuis
Marloes Kassies
Karin Luijendijk
Marion Getkate
Sandra Kamphuis
Marloes Kassies
Karin Luijendijk

Ommen
23 december:
25 december:
30 december:
6 januari:

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

Vervolg meditatie
Zij wisten zich, vanuit hun hindoe- en moslimgeloof, met deze
christelijk Armeense familie verbonden. Hier waren geen
muren, geen grenzen. Samen hebben we gebeden, kaarsjes
aan gestoken, gezongen: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft’. Dit heeft mij geraakt, dit
heilig vuur dat brandt, Die Geest van God die aanvuurt en
verbindt.
Geef deze boodschap met kerst door: laten we plaats maken
voor de liefde van God. Schenk het aan diegene die niets heeft.
Ik wens jullie mooie en vrijgevige kerstdagen.
Ds. Coby de Haan

Jeske Koning
Hetty Landeweerd
Yvonne Meijer
Janny Bouwhuis
Jeannet Kelder

Hervormde gemeente
Collecten
23 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

24 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie Projectdoel en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

25 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
26 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Lysanne Dankelman
Annemieke Paarhuis
Alice Olsman
Linda Olsman
Marlien Hekman
Anita ‘t Jong
Jennie Dankelman
Marjolein Meulink

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

Diaconie Kinderen in de Knel en
Kerk
Kerstpakketten Jonge Kerk/
zending

Dhr. J.G. Zwiers
Mw. J. Nijhuis-Veurink
Dhr. W.A. van Ree
Mw. W. Verboom-de Boer
Dhr. H. Lammerink
Mw. T. Wignand-Bosma
Dhr. G.J. Paarhuis
Mw. G.H. v.d. Linde-Winters

Diaconie Kinderen in de Knel en
Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
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Mw. J. Stegeman-Morrenhof
Mw. F.J. van Harten-de Boer
Mw. J. de Jager-Schuurman
Dhr. A. van der Linde
Mw. E.A. Borger-Boonstra
Mw. F. Spijkers-Boerman
Mw. H.L. Schoemaker-Stoeten
Mw. P. Lamme
Mw. L.C. Lub-van der Heide
Dhr. B.J. Roddenhof
Mw. L. Streefland-van der Maas
Dhr. A. Slotman
Mw. W. van Walsum-Stoter
Dhr. P. van Harten
Mw. H.J. Paarhuis-Fokkert
Dhr. J.W. Roozeboom
Mw. J. Olsman-Welink
Mw. C.A. de Koning-Trouwborst
Dhr. R. Boer
Dhr. J. Brinks
Mw. W. Geertman-Wennemars
Dhr. J. Zweers
Dhr. J.H. Kremer

Wijk 2
Predikant:

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


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

Bij de kerstdiensten

Ds. K. Jelsma

Scriba:



Bijna niemand zal dit jaar voor het eerst kerst vieren. Maar
voor sommigen is het wel de eerste kerst in Ommen/Witharen.
Zo ook voor mij en ons gezin. Ik verheug me er op om in de
kerstnacht voor te mogen gaan in Witharen, onder begeleiding
van Soli Deo Gloria, want een gloria hoort nu eenmaal in de
kerstnacht te klinken (Lukas 2:14). Ook kijk ik uit naar de twee
kerstmorgendiensten in Ommen, eerst met Frans Dijkstra aan
het orgel - hij heeft al een paar mooie verrassingen in petto en later weer met SDG.
‘Wees niet bang’, zegt de engel tegen de herders. Op het
eerste gezicht een onschuldige uitspraak. Want dat die herders
wat schrokken van deze hemelse boodschapper in het licht kun
je je voorstellen. ‘Wees maar niet bang, ik ben het maar’ lijkt
dan een geruststelling van de engel. Maar daar gaat het ten
diepste natuurlijk helemaal niet om. ‘Wees maar niet bang’
heeft te maken met het goede nieuws, dat ons een redder is
geboren. We mogen onze zichtbare zorgen en onzichtbare
angsten afleggen. Maar doe dat maar eens, in een wereld vol
klimaatzorgen, een wereld waarin net weer geschoten is op
een Kerstmarkt, een leven waarin je je liefste misschien geen
gelukkig nieuwjaar zult kunnen wensen. Is deze redder wel
sterker dan onze angsten?

Wijk 1

Bereikbaar:

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

Scriba:

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

Predikant:



Kennismaken
Enige tijd geleden kwam er een prachtige bos bloemen uit de
lucht vallen, die wel twee weken in onze woonkamer mooi
heeft staan zijn. Het kaartje bevatte de groet van ‘een pelgrim’.
Graag willen Gerdien en ik haar of hem bij deze bedanken. Ik
ben wel zo nieuwsgierig geworden, dat ik deze medepelgrim
graag eens de hand zou willen schudden!

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

Jubileum
Op 23 december hopen Henri en Francien Huetink-Helleman te
vieren dat ze 25 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen van
harte met dit heuglijke feit en wensen hen Gods blijvende
zegen toe!

Verloren
En dan nog een persoonlijke kleinigheid: tijdens de
kennismakingsgesprekkenronde heb ik mijn zakmes verloren,
een rode, grote Victorinox. Navraag heeft nog niets
opgeleverd, dus dan toch ook maar een keertje op deze
manier: mocht iemand hem nog tegenkomen…

Kennismaking
Wat het buitengebied betreft nadert het einde van de overdagkennismakingsbezoeken. In de Dante en omstreken zijn er
echter nog voldoende mogelijkheden voor overdag. Een nadeel
is dat ik niet alle telefoonnummers heb. Plannen en afspraken
maken kost af en toe veel tijd ook om de afspraakadressen niet
al te ver van elkaar te laten zijn. Mocht u ‘voorrang’ willen in de
avondafspraken, laat het mij dan even weten. Dan plan ik u wat
eerder in!

Persoonlijke Kerstwens
Gerdien en ik mogen op 31 december terugkijken op een
veelbewogen jaar. Het had bar weinig gescheeld of we waren
afgelopen zomer onverwacht en ongedacht zo ongeveer alles
kwijt geweest wat we hadden opgebouwd. En toen nodigde
Ommen mij uit om hier predikant te worden. We hebben dat
ervaren als heel bijzonder, eigenlijk ook wel een vriendelijk
teken van boven.
We willen jullie bedanken voor het hartelijk welkom dat we
hier mochten ervaren. Het is wennen, voor ons als ‘emigranten
uit het westen’ en ik denk ook voor jullie als geworteld in
Ommen. Maar geloven is vertrouwen, en er is veel vertrouwen
dat het ook nu weer helemaal goed gaat komen en vertrouwd
gaat voelen. Het wortelschieten is al begonnen.
Over wortel schieten gesproken: de tuin van jullie pastorie die
we mogen huren is helemaal omgespit en opnieuw ingezaaid
(met dank aan het College van Kerkrentmeesters én enkele
vrijwilligers). Tot mijn verwondering is het graszaad al
begonnen te ontkiemen en groeit er voorzichtig jong gras. Veel
symbolischer en hoopvoller kan het niet voor omgewoelde
mensen.

Dank
Dank aan de onbekende ‘pelgrim’ van wie ik ook dit jaar een
heel mooi boeket adventsbloemen mocht ontvangen!

Wens
Mede namens Plonie wens ik u gezegende kerstdagen toe en
alvast voor het nieuwe jaar veel heil en zegen. Voor wie het (in
het bijzonder misschien wel dit jaar) een extra moeilijke
periode van gemis is, hoop ik dat er liefdevolle mensen nabij
zijn en er daardoor iets gevoeld mag worden van Gods
merkbare aanwezigheid.
Ds. Kest Jelsma
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Het doet me denken aan dat eeuwenoude kerstlied ‘Er is een
roos ontloken uit barre wintergrond’. Zowel ‘mijn’ gras als de
roos uit dit Lied 473 zijn een prachtig teken uit de natuur van
nieuwe bloei in het barre tijden. Er is heel wat gebeurd in onze
gemeente. En wie dit leest heeft zelf misschien wel een heftig
jaar meegemaakt. Mag Gods vleesgeworden liefde ook wortel
schieten in onze grond en mag ze opbloeien op juist die
momenten dat we het zelf amper meer hadden verwacht.
Gerdien en ik wensen jullie allemaal van harte gezegende
kerstdagen!

die demenT is aan God. Het was een weg die ik moest leren.
Ik raakte mijn moeder op haar 75e jaar eigenlijk al kwijt. Af en
toe had ze nog helder wie ik was maar toen ze 76 jaar was, was
ik een onbekende geworden. Het enige contact zou 14 jaar lang
het zingen van liederen zijn, bekende liederen. Ze zong
uiteindelijk ook niet meer mee, maar citeerde nog feilloos tot
bijna op haar sterfbed 80 jaar geleden geleerde psalmversjes
en Bijbelgedeelten.
Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal, ontwaakt Gods
lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd
met uw goddelijk beeld. (Psalm 17 vers 7NB/8 OB).
Mij zag ze niet meer. Met mij sprak ze niet meer.
Ik had geen inzicht meer in haar, al jaren niet meer.
Maar zij had blijkbaar nog een vooruitzicht en daar hoorde een
lied bij. Voor God bleef zij mens. Niet dement. Zo kon ik haar
loslaten 18 jaar geleden.
Dit zal het laatste Kerkvenster van 2018 zijn. En dat betekent
dat ik, ook namens mijn vrouw, u/jou goede voorbereiding op
Kerst toe wens, en Kerstdagen die u blij maken om de
Boodschap die verkondigd wordt. En ik hoop dat het vieren van
die Boodschap als gemeente u niet doet vergeten dat er ook
mensen zijn die hopen dat het gauw 27 december wordt. Het
Licht is sterker dan de duisternis, maar er is wel duisternis.
Een jaarwisseling wens ik u en jou toe waarin u/jij met God
gaat en blijft gaan om woorden uit Lied 416 te citeren. Heil en
zegen!
Ds. W. den Braber

OZC-dienst
We willen nu al vast met blijdschap verkondigen dat er op
13 januari ’s morgens weer een OZC-dienst is: een dienst waar
je je gemakkelijk thuis voelt in de kantine van de voetbalclub.
Het thema is ‘I still haven’t found what I’m looking for.’ De
dienst wordt geleid door het predikantenduo Reijer de Bruin en
Hans Baart. Soli Deo Gloria zorgt ervoor dat we lekker kunnen
zingen.
Ds. Hans Baart

Wijk 2 ondersteunend pastor
Predikant:


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

Rond de erediensten

Kerkelijk werker

Zondag 23 december hoop ik in Witharen de dienst te leiden.
Het zal een dienst worden met twee brandpunten. De doop
van Zoë Elise Martens en de verkondiging rondom Lukas 1 vers
57-80, de geboorte van Johannes (de doper).
Die zondag sta ik daar n.l. als gastpredikant ingeroosterd. En
vanwege mijn tijdelijke taak als ondersteunend pastor voor
wijk 2 heb ik in overleg met de collega’s besloten om in dat
kader een keer deze doopdienst in Witharen te leiden.
Sommige leden van Witharen hebben mij lied-suggesties
gedaan voor deze dienst. Samen met de doopouders, hun
familie en de gemeenschap van Witharen hopen wij op een
feestelijke dienst. 24 en 25 december zal het feest vast
voortgezet worden! Ik zie er naar uit. U/jij ook?

Kerkelijk werker:


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

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Maken een S en een T het verschil?
Dat vindt u misschien een beetje raadselachtige opmerking. Ik
help u uit de droom. Het gaat over de menS en demenT.
We komen steeds meer mensen tegen die meer in het
verleden en minder in het heden, laat staan richting de
toekomst, leven met hun verhalen. Dat heeft o.a. te maken
met het feit dat wij steeds ouder worden.
Ik zie ook in het pastoraat daar veel mensen mee worstelen.
Vergeetachtigheid die vervelende vergeetachtigheid gaat
worden. Je wilt iets zeggen en kan het woord niet meer vinden,
de situatie niet goed beschrijven, niet op de naam van iemand
komen. Je raakt de macht over jezelf kwijt. Gevoelens van
onmacht, verdriet, boosheid. Maar niet alleen bij jou, ook bij je
omgeving. Je raakt stukje bij beetje je partner, je moeder, je
vader, je broer of zus kwijt. De communicatie stokt. En als kind
van je ouders zie je ouders kind worden. Je partner drijft weg
uit je leven…
Vragen kunnen opkomen op als: wat is leven als een mens
dement wordt? Als een mens de weg in zichzelf kwijtraakt, de
weg niet meer weet. Bij veel geholpen moet worden, niet meer
mee kan doen in het gesprek over de dingen die in de wereld
gebeuren. Is dit nog leven?
Zelf heb ik veel stilte geleerd toen mijn moeder ging
dementeren heb ik ook veel van de stilte geleerd.
Sprakeloosheid was het soms. En spreken tot God werd het,
over haar. Wat zal ik vaak Psalm 139 geciteerd hebben.
Doorgrond haar o God en ken haar! Overgave van een menS

Scriba:


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

Bij de diensten
In de komende tijd hopen we elkaar meerdere malen te mogen
ontmoeten in de kerkdiensten rondom Gods Woord.
Zondag 23 december vieren we in de Hervormde kerk de
vierde Advent m.m.v. het Hervormd Zangkoor. We hopen op
een mooie zondag, een goede opmaat voor de komende
kerstdagen.
Maandagavond om 23.00 uur is de kerstnachtdienst, m.m.v.
het muzikale duo Bram & Janine Lemans. Van harte welkom
om in de nacht het licht van het Christuskind te begroeten.
Zo’n kerstnachtdienst imponeert ons altijd weer; het is niet
alleen een feest voor kerkmensen, jong of oud, maar voor ons
allemaal!
Op de tweede kerstdag mag ik opnieuw voorgaan in de
Hervormde kerk, samen met het Ommer Mannenkoor onder
de bezielende leiding van Gezinus Veldman. Ook dan bent u
van harte welkom!

OZC Nieuwjaarsdienst
Goed om alvast in de nieuwe agenda te noteren: op 13 januari
is de OZC Nieuwjaarsdienst, waarvoor ik u/jou nu al van harte
uitnodig. Aan deze dienst werkt SDG mee en hoop ik samen
met collega Hans Baart voor te gaan. Het thema klinkt
9

behoorlijk Engels en is het ook: ‘I still haven ’t found what I am
looking for’. U hoort er ongetwijfeld nog meer over. Maar weet
u allen dan welkom!

ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.’ Boeiend
om te horen wat zo’n oude tekst al zegt over het Kindje in de
kribbe…

Lief en leed

Kerst
Dan wordt het Kerst. Zelf hoop ik op Eerste Kerstdag voor te
gaan in Ommen. Muzikale medewerking is er, naast Willemien
Gerritsen op het orgel, van Tom Visser op de trompet. Verder
zal Nelleke Hazeleger twee liederen voor ons zingen. We lezen
het bekende Kerstevangelie uit Lucas 2. Met het thema van de
verkondiging sluit ik aan bij de Kindernevendienst. Het thema
wordt: ‘Geloof met me mee - Maria en het licht.’

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.

Jubileum
Afgelopen dinsdag 18 december mochten Betty en Gerrit Steen
samen met familie, buren en vrienden gedenken 50 jaar aan
elkaar verbonden te zijn door de band van het huwelijk. De
Heere heeft hen al die jaren voor en met elkaar bewaard en
gespaard. Voor alle zegeningen komt Hem de lof toe. Vanaf
deze plaats willen we het echtpaar van harte feliciteren en
hopen dat ze nog vele gezegende jaren samen mogen
ontvangen ook in het midden van onze gemeente.

30 december
De volgende dienst waarin ik hoop voor te gaan, is de
morgendienst van 30 december in Vinkenbuurt. De eerste
zondag na Kerst, tegelijk al heel dicht op Oudejaarsdag. Voor
mijn gevoel zit het gevoel van beide in de Lofzang van Simeon,
Lucas 2:29-32. Daar hoop ik deze morgen over te preken. En
dan met name de eerste verzen, waarin Simeon zegt dat hij
‘in vrede’ kan ‘heengaan’. Wat bedoelt hij? Zeggen wij dat met
hem mee?

Oude jaar
Oude jaar! o, laat ons rusten,
Omzien eer wij verder gaan;
't Nieuwe jaar word' niet begonnen
Eer we hebben stilgestaan.
Eer we in ernst ons zelven vroegen:
Deed ik waarlijk, wat ik kon?
Ben ik wijzer, beter, vromer,
Dan toen 't jaar zijn loop begon?

Oud en Nieuw
Dan komt Oud en Nieuw. Zelf mag ik Nieuwjaarsmorgen
voorgaan in de Gereformeerde kerk. Voor de dienst is er de
gelegenheid koffie te drinken en elkaar Nieuwjaar te wensen,
na de dienst zal er een hapje en een drankje zijn. Welkom, ook
dan! Tijdens de dienst lezen we waarschijnlijk een gedeelte uit
1 Samuël 17, over David en Goliat. We hebben het hier pas
over gehad op de Bijbelkring. En ik ontdekte dat hier een aantal
hele waardevolle dingen in zitten om mee te geven aan het
begin van een nieuw jaar. Over een nieuw jaar in een wereld
vol dreiging en angst. Hoe blijf je overeind? Hoe blijf je
vertrouwen? Waardevol om zo het nieuwe jaar te beginnen
met een boodschap vanuit de Bijbel!

God gaf ons Zijn zon en regen,
Gaf ons vreugde, gaf ons smart;
Maakten wij genot en lijden
Tot een zegen voor ons hart?
Oude jaar! de jaren vlieden,
En zij keerden nimmer weer:
Ieder jaar dan vind' ons verder,
Vind' ons beter, meer en meer!

6 januari
Tenslotte zondag 6 januari. Dan mag ik voorgaan in Ommen, in
de dopelingendienst. We noemen de namen van de kinderen
die in het jaar 2018 zijn gedoopt. De ouders hebben een
persoonlijke uitnodiging gehad. We hopen dat jullie er allemaal
zijn! Samen met twee ouderparen hebben we een manier
bedacht om nog een keer bij de doop van je kind stil te staan.
Een nieuw ritueel, dus! Er is medewerking van het kinderkoor,
‘Een vrolijk geluid’. Fijn! Bij de kindernevendienst gaat het over
Matteüs 2:1-12, de Wijzen uit het Oosten. Daar wil ik ook over
preken. Thema van de dienst: ‘Volg het Licht!’

Namens mijn gezin en kerkenraad wens ik u goede en
gezegende kerstdagen toe. In het bijzonder denken we hierbij
aan de (ernstig) zieken, eenzamen en alleenstaanden. De Heere
zij u allen nabij en goed.
Een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2

Ons voorgegaan
Predikant:
Bereikbaar:

Op donderdag 13 december is overleden op de leeftijd van 90
jaar: Alie van Spijker-Redder. Sinds 4 maart 1978 was ze
weduwe van Gerrit van Spijker. In de volgende Kerkvensters
komt een in memoriam. Voor nu condoleren we de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen met het verlies van hun moeder
en oma.

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

Onze zieken
Er zijn verschillende gemeenteleden die deze periode een
kleine of grotere ingreep hebben ondergaan. We noemen hen
niet bij naam. Maar hopen van harte dat alles goed gaat, en ze
met nieuwe gezondheid verder kunnen!

23 december
Op deze zondag hoop ik twee keer voor te gaan in de eigen
gemeente. ’s Morgens in Vinkenbuurt, ’s avonds in de
Hervormde kerk. ’s Morgens in Vinkenbuurt wil ik proberen
aan te sluiten bij het Kerstproject van de Kindernevendienst /
Tienerdienst. De kinderen en tieners zitten die morgen niet in
de kerk, omdat ze onder kerktijd een eigen ontbijt en
Kerstviering hebben. Het project krijgt tijdens de dienst wel
aandacht. Centraal staat dan de geboorte van Johannes, Lucas
1:57-80. Ook Johannes is een ‘lichtdrager van God’.
’s Avonds in de Hervormde kerk hoop ik te preken over een
oude tekst uit de profeten die de geboorte van Jezus al
aankondigt, Jesaja 9:5a, ‘Een kind is ons geboren, een zoon is

Tenslotte
Kerst staat voor de deur. Ik wens iedereen goede dagen toe. In
het bijzonder de mensen die tijdens de Kerst alleen zijn. Juist
als het allemaal donker is: dat je getroost mag worden door het
zachte licht dat schijnt vanuit de kribbe. En voor het nieuwe
jaar wens ik iedereen alvast van harte datzelfde licht toe. Het
licht van Christus, dat met je mee gaat, en je de weg wijst!
Ds. Karel Hazeleger
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Persoonlijke wens
In mijn nieuwe agenda staat bij de eerste week van januari:
Welk klein stapje wil jij deze week zetten, zodat er meer licht in
je leven komt? Ik vind dit een mooie vraag voor mijzelf,
misschien ook voor jou? voor het nieuwe jaar.
Ik wens u en jou veel geluk en zegen in 2019!
Ds. Coby de Haan

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


PaKaN! jongerenwerker

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

Bij de kerkdiensten

Jongerenwerker:


Kerstavond 24 december
Op Kerstavond is er in Vinkenbuurt een Kerstwandeling en
geen kerstdienst. De voorbereidingen zijn nu in volle gang.
Velen uit de buurt werken mee: mensen die acteur zijn, muziek
maken, catering verzorgen, verkeer regelen. Daar zijn we blij
mee! Het is een prachtige verbindende activiteit tussen kerk en
buurt, waarin we samen kerst vieren.
De kerk is open die avond. In de kerk kun je luisteren naar
muziek, een kaarsje branden en een vredeswens ophangen in
de kerstboom. Na afloop van de kerstwandeling zijn we
welkom in het buurthuis voor glühwein of een ander drankje.
Zie elders in Kerkvensters

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

PaKaN!
Activiteitenagenda
Januari
13
Tienerdienst
Februari
03
Tienerdienst

Kerst 25 december
In de Vinkenbuurt is op kerstmorgen een feestelijke dienst,
waarin we veel vertrouwde kerstliederen zingen. Er is een
koortje en een trompettist. En Lydia Volkerink is onze organist.
Ik mag daar de kerstboodschap brengen! Laat je verrassen.

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij
Fennie Bos, e-mailadres: rolfenfennie@kpnplanet.nl
Verslag 10er Diensten
Sinds een paar maanden is er één keer per maand een 10er
Dienst in Joy Bookcafé. Tieners in de leeftijd van 12-16 jaar
komen hier om 09.30 uur bij elkaar en beginnen met een lekker
ontbijtje. Iedereen neemt iets mee wat hij/zij lekker vindt, dus
de hagelslag en chocoladepasta zijn ruim aanwezig …
Rond 10.00 uur begint de dienst. De
Paaskaars wordt aangestoken en
daarbij wordt uitgesproken dat we
geloven dat Jezus aanwezig is, waar
twee of drie mensen in Zijn Naam
samen zijn. Elke keer is er een
thema, bv. ‘Wie is God?’ of ‘Hoe
kijk jij naar anderen en naar jezelf?’. Tijdens de dienst wordt er
samen gebeden en draaien we liederen via YouTube. Ook de
overdenking is via YouTube. Daarvoor worden Denkstoffilmpjes van de EO gebruikt die horen bij de gekozen thema’s.
Samen met de tieners wordt er in kleine groepjes doorgepraat
over deze onderwerpen en wordt er een verwerking gedaan.
Afgelopen keer kreeg iedereen bijvoorbeeld een kaartje waar
je je naam op mocht schrijven. Vervolgens werden de kaartjes
doorgegeven, waarbij alle andere tieners een compliment voor
degene van wie het kaartje was, mochten schrijven. Dat was
ontzettend leuk om te doen en het was leuk om de
complimenten van anderen te ontvangen! Aan het eind van de
dienst is er een collecte. De tieners hebben ervoor gekozen om
het collectegeld te gaan doneren aan stichting ‘Make a wish’.
Tot slot wordt er een zegenwens uitgesproken en daarmee
wordt de dienst afgesloten. Na de dienst drinken we samen
nog wat met elkaar met uiteraard wat lekkers erbij!
Enkele reacties van de tieners:
Kim: ‘Ik vind de diensten altijd erg gezellig en leerzaam.’
Judith: ‘Ik vind dat je de info beter begrijpt dan in een normale
kerk, je leert elkaar kennen en het is altijd gezellig.’
Silas: ‘We hebben goede gesprekken.’
Milan: ’Heel leuk georganiseerd.’
De eerstvolgende 10er Dienst is op zondag 13 januari. Alle
tieners zijn weer van harte welkom!!

Op Oudejaarsdag ga ik tweemaal voor. ’s Middags in de
gezamenlijke kerkdienst in de Gereformeerde kerk en ‘s avonds
in de kerk Vinkenbuurt.
Zo sluiten we gezamenlijk als christelijke gemeente het
oudejaar 2018 af.

Kerstviering ouderen
Op woensdag 20 december zal ik de kerstviering leiden voor
ouderen in het Hervormd Centrum. Ik lees een tekst van René
van Loenen:
Kerstkind
Als overschot geborgen
Kind, als brood verborgen
in een voederbak, jij bent
het kind dat wij zoeken.
Geboren met de dood
op de hielen. Jij zult
ons leiden, jij gaat
met ons op reis, jij zult
ons voeden, jij trekt
met ons mee naar het land
van beloften, jij kent
de gevaren, jij bent
ons kostbaarste bezit,
ons leven
Ik hoop op een fijne en gezellige middag, waarin ik veel
ouderen uit de gemeente mag ontmoeten.

Een goed gesprek over intimiteit op 15 januari
Zie berichten Vorming

Dank
Reijer en ik hebben een prachtig kerstboeket gekregen van een
onbekende gever. Met als tekst: ‘Een Anno Domini gewenst.
Met groet van een pelgrim!’ Dit was een mooie verrassing. We
genieten ervan. Onze hartelijke dank hiervoor.
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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

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

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
02-12 Mw. H. Kotterink
02-12 Dhr. G.H. Katgert
09-12 Fam. B.J. Dunnewind
09-12 Mw. G. Pierik-Warner

Vooraankondiging Nieuwjaarsbijeenkomst Dante 2019.
Zondag 13 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
bewoners van de Dante. Van 15.00-17.00 uur in basisschool
Het Koloriet.

Witharen gebouw Irene
02-12 Joycelyn Landeweerd
02-12 Mw. Horsman
09-12 Fam. F. van Lenthe

Herinnering toegezegde bijdrage 2018 voor de ZWO & Thijs en
Marieke Blok
Willen de gemeenteleden die de toegezegde
bijdrage voor 2018 nog niet (volledig) hebben
betaald dit zo mogelijk voor 31 december
overmaken op het volgende
rekeningnummer: NL49 RABO 0348 9044 87
t.n.v. ZWO-commissie PKN-Ommen.
Naast het steunen van lokale initiatieven en landelijke
Zendings- en Werelddiaconaat organisaties zullen we vanaf
januari in het bijzonder het werk van het zendingsechtpaar
Thijs en Marieke Blok in Zambia ondersteunen.
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar
predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en
moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de
Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed
theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die
een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In
de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids,
man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek,
voedselveiligheid, klimaatverandering.
Thijs en Marieke zullen zich in de volgende kerkvensters aan u
voorstellen.
Namens de ZWO-commissie hartelijk dank

Hervormde gemeente
25-11 Oldenhaghen
02-12 Theresia Stobbelaar-Verhoek
Dhr. J. Metselaar
09-12 Dhr. Roozeboom
Henk Beekelaar
Vinkenbuurt
02-12 Fam. Wildeboer

Bedankt
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor het
medeleven tijdens mijn ziek zijn, in de vorm van een kaartje,
een bezoekje, een telefoontje, of op een andere manier.
Het heeft mij enorm goed gedaan, en het is heel fijn om te
weten dat er zoveel mensen aan mij en Dick hebben gedacht.
Groeten van Tiny en Dick de Lange

Gezamenlijke berichten
23 december Vinkenbuurt
Deze zondag 09.30-11.00 uur is er een Kerstontbijt in het
Buurthuis voor alle jongeren uit Vinkenbuurt en Witharen (wel
even opgeven).
24 december Kerstwandeling Vinkenbuurt
Tijdens de wandeling die een
kleine 3 kilometer lang is zal het
verhaal vertelt worden van de
geboorte van Jezus. Vele
inwoners en kerkgangers spelen
onderweg een rol. Voor minder
mobiele mensen is er de mogelijkheid om de Kerst route te
volgen in een huifkar die om vijf voor zeven vertrekt. Vanaf 5
over zeven vertrekt er elke 10 minuten een groep met gids.
Aan het eind van de wandeling is er gelegenheid om in de kerk
een vredeswens te schrijven , naar orgelmuziek te luisteren of
een kaarsje te branden. Ook is er nog de gelegenheid om op
het buurthuisplein een glaasje Glühwein te drinken en even na
te praten.

Voorbereiding Werkvakantie Albanië 2019
De reis van 2018 zit nog vers in het geheugen van de
deelnemers, maar we zijn inmiddels al weer met de
voorbereidingen voor 2019 bezig.
Afgelopen jaar hebben we een mooi resultaat neer kunnen
zetten in Maliq. Hierover hebben we in eerdere Kerkvensters
een verslag geschreven. Ook waren we afgelopen jaar bezig
met de gedachte dat het wel eens de laatste werkvakantie zou
kunnen zijn. De mestleverancier zou er mee stoppen. Hierdoor
zou een belangrijke inkomstenbron wegvallen, 2/3 van de
opbrengst van de mestactie is voor de werkvakantie 1/3 voor
de stichting Antwoord (via deze stichting krijgen wij de mest).
Maar gelukkig is er nog mest beschikbaar voor de mestactie.
Om weer een geslaagde reis in 2019 te kunnen organiseren
zouden we op korte termijn in contact komen met nieuwe
deelnemers.
Wil je tijdens je vakantie eens wat anders doen en je inzetten
voor mede christenen in Albanië? Een mooie ervaring opdoen?
Komen op plaatsen waar je als normale vakantieganger
waarschijnlijk nooit zult komen? Dan is dit de kans!

Opgeven kan door deze link http://bit.do/kerstvinkenbuurt op
internet in te vullen of een mail te sturen naar
kerstwandelingvinkenbuurt@gmail.com
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Verschijning Kerkvensters in 2019

Je hoeft geen superklusser te zijn om mee te kunnen gaan,
samen is er veel mogelijk. Wel belangrijk is een goede
gezondheid en kunnen samenwerken. En kunnen accepteren
dat dingen anders gaan dan in Nederland (planning en manier
van werken). Minimum leeftijd bij vertrek 18 jaar.
De voorlopige planning van de reis is 12 juli t/m 26 juli 2019
(aanpassing nog mogelijk).
Dus heb je interesse? Wil je meer weten?
 werkvakantiealbanie@outlook.com of spreek ons gewoon
aan!
Werkgroep Albanië, Ilona Hogenkamp,
Adrie Boessenkool, Gerrit Kobes.

Hieronder treft u het verschijningsrooster van Kerkvensters aan
voor het jaar 2019. Wanneer u dit rooster uitknipt en bewaart,
dan kunt u altijd nagaan wanneer u, uw kopij moet aanleveren.
De sluitingsdatum (deadline) is in de week van aanleveren op
dinsdag om 17.00 uur. Alle kopij, die na 17.00 uur
binnenkomt, zal niet meer in dat nummer geplaatst worden.
Wij verzoeken u, uw kopij zoveel mogelijk per E-mail aan te
leveren. Geef bij uw kopij duidelijk aan waar wij uw bericht
moeten plaatsen. Bijv. Herv. kerk, Geref. kerk, Gezamenlijke
berichten, PaKaN! etc.
Posters dienen 5 weken van tevoren te worden ingeleverd.
De posters moeten als een Word document worden
aangeleverd, waarbij de tekst corrigeerbaar moet zijn door de
redactie. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
Er zijn 4 themanummers gepland, maar er is ruimte voor meer.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met
de redactie. ( kerkvensters@pkn-ommen.nl).
Het rooster is ook gepubliceerd op de website van onze kerken
www.pkn-ommen.nl onder Kerkvensters/verschijningsrooster.

Appeltaartactie Werkvakantie Albanië 2019
Heeft u iets te vieren? Dan mag een
lekker stukje ambachtelijk gebakken
appeltaart niet ontbreken! 10 - 12
punten (26 cm). De taarten kosten
€ 13,00 per stuk waarvan € 7,50
naar het project in Albanië gaat.
Tijdig bestellen, minimaal 3 dagen voor de gelegenheid.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Van de redactie

Abonnement ’Kerkvensters’
Ja, ik neem een abonnement op ’Kerkvensters’
Voorletters/Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
☐ SEPA incasso; abonnementsprijs € 13,65
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming
aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incassoopdracht te sturen naar uw bank om het
abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan
uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie
Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden. Incassodatum jaarlijks rond 25 februari.
IBAN:
Kenmerk machtiging: [Lidnr. LRP]178322019
Naam rekeninghouder:
Datum:

Handtekening:

Dit formulier opsturen naar:
Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Incassant ID: NL65ZZZ302584821940

Deadline di
1-jan
15-jan
29-jan
12-feb
26-feb
12-mrt
26-mrt
9-apr
23-apr
7-mei
21-mei
4-jun
18-jun
9-jul
30-jul
20-aug
3-sep
17-sep
1-okt
15-okt
29-okt
12-nov
26-nov
10-dec

Verschijnt vr
11-jan
25-jan
8-feb
22-feb
8-mrt
22-mrt
5-apr
19-apr
3-mei
17-mei
31-mei
14-jun
28-jun
19-jul
9-aug
30-aug
13-sep
27-sep
11-okt
25-okt
8-nov
22-nov
6-dec
20-dec

Bijzonderheden

Themanummer

Themanummer

Themanummer

Themanummer

De redactie van Kerkvensters wenst u
allen

Voor u ligt alweer het laatste nummer van het jaar 2018.
Een blad zoals gebruikelijk met veel diensten rondom Kerst en
Oud en Nieuw. Het themadeel is verzorgd door de redactie. Dit
nummer is ook bij de mensen bezorgd die geen abonnement
op Kerkvensters hebben. Mocht u na het lezen van dit nummer
het komende jaar Kerkvensters willen ontvangen en u bent nog
geen abonnee, vult u dan de onderstaande bon in.

Goede Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar.

Gereformeerde kerk

U kunt deze bon ook invullen op de website van onze kerken
www.pkn-ommen.nl via het menu item Kerkvensters/Abonnee
service. Verder staat hier ook informatie hoe u uw kopij dient
aan te leveren, het verschijnrooster en de aangepaste digitale
versie van Kerkvensters.

24 december Kerstnachtdienst: The story of…
In deze Kerstnachtdienst gaat het over het verhaal van
Johannes de Doper. Het verhaal dat een aanloop is naar het
Kerstverhaal. Deze dienst is een dienst waarin samen bekende
13

- De wens is ook om een 2e scriba aan te stellen.
- Ledenadministratie. Ina Tjerkstra en Geja Martens hebben
aangegeven de werkzaamheden ledenadministratie weer
(tijdelijk) over te nemen, waar te nemen. College van
Kerkrentmeesters kan melden dat er vanaf eerste kwartaal
2019 sprake is / komt van definitieve bezetting / invulling.
- In de ledenadministratie (het LRP) zijn wij teruggegaan naar
twee wijken, wijk 1 (voormalige wijk 3) en wijk 2 (voormalige
wijk 2). Beide wijken zijn aangevuld met secties vanuit de
voormalige wijk 1 (met dank aan Roel Flokstra voor de
verwerking en realisatie hiervan). Gemeenteleden zijn
schriftelijk geïnformeerd over wie hun ouderling,
contactpersoon, diaken en pastor is.
- In het beleidsplan willen wij ons richten op de:
1. de middengeneratie (leeftijdscategorie 20 - 45 jaar)
2. maatschappelijke betrokkenheid (in woord en daad)
3. eventuele aanpassingen, andere invulling eredienst(en)
Prioriteit heeft en krijgt de middengeneratie.
- Het SoW-proces is zoals bekend gestopt. Binnenkort gaan de
ambtsdragers van de Algemene Kerkenraad (Hervormde
gemeente) en Kleine Kerkenraad (Gereformeerde kerk) weer
gezamenlijk in overleg met elkaar (maar niet over het SoWproces).
- Wet op de privacy. De Gereformeerde kerk en de Hervormde
gemeente willen hierin gezamenlijk optrekken.

Kerstliederen worden gezongen. Kadosh uit Westerbork zal de
rest van de avond vullen met mooie liederen. Thomas Abbas is
de spreker deze avond. Natuurlijk is er na afloop ook weer
warme chocolademelk of Glühwein.
De dienst begint om 21.30 uur in de Gereformeerde kerk.
Iedereen van harte welkom!
Verslag vergadering Gemeenteavond dd. dinsdag 13
november 2018
1. Opening en welkom door de voorzitter, Johan Schinkelshoek.
De voorzitter opent de avond met een kort verhaal van Carel
ter Linden over de zondvloed en gaat daarna voor in gebed.
2. Begroting 2019 Kerkvensters
In 2019 verschijnen er vijf themanummers plus een aantal
vaste rondom de feestdagen. In totaal verschijnt Kerkvensters
volgend jaar 24 keer. Dit jaar is er een lichtere teruggang in
aantallen abonnees dan in voorgaande jaren (in 2018 ca. 15,
jaren daarvoor rond de 50).
Voorzichtige schatting van een positief resultaat van € 700,00.
Aantal te plaatsen familieadvertenties daalt (ook). Tarief
familieadvertenties wordt iets verhoogd. Volgend jaar een
lichte stijging drukkosten, doch vooral stijging kosten uit
hoofde van stijging BTW-tarief (van 6 naar 9%). Vanuit de
Kerkenraad is (dringend) geadviseerd het abonnementstarief
aan te passen van thans € 13,65 naar € 15,00 (per jaar).

7. Rondvraag
De (Kleine) Kerkenraad wordt nadrukkelijk gevraagd na te
denken over de invulling van de avonddiensten. Hierbij kan en
moet gedacht worden aan het al dan niet schrappen van de
avonddienst(en), de kosten verbonden aan de huidige
avonddiensten etc. etc.

3. Begroting 2019 Diaconie
Net als in de begroting Kerkvensters, een begroting die in lijn
ligt met begroting 2018 en werkelijkheid 2017. Wel
(uiteindelijk) een negatief resultaat (begroot) van € 3.650,00
doch dit is een bewuste keuze. Er is een relatief grote
reservepot, waarover is besloten om die de komende jaren te
gaan gebruiken / verbruiken. Dit wil zeggen dat er op dit
moment (nu en komende jaren) doorgegaan kan worden op de
huidige voet (met aandacht voor de naasten hier in Ommen en
omgeving).

Na de pauze is er een korte presentatie door mw. Dijk, waarin
zij het werk van de ZWO-commissie toelicht. Aansluitend
delen drie jongeren uit onze gemeente hun ervaringen, die zij
de afgelopen zomer hebben opgedaan als World Servants in
Guatemala. Dat doen zij aan de hand van foto’s en korte
filmpjes. Zij geven bij de foto’s een toelichting en laten zien
wat zij in drie weken aldaar hebben gedaan. Een mooie en
bevlogen presentatie en een, voor ons als buitenstaanders,
indrukwekkende reis en belevenis.

4. Begroting Kerk en De Kern
Penningmeester College van Kerkrentmeesters, Erik Post, licht
de begroting toe. Er wordt rekening gehouden met een
negatief resultaat van € 57.000,00. Dit is vooral het gevolg van,
ook ten opzichte van vorige jaren:
- inschatting daling Vaste Vrijwillige Bijdrage
- daling opbrengsten van collecten
- al met al dus daling inkomsten ‘levend’ geld
- er zijn geen fondsen en/of voorzieningen meer (zoals in
voorgaande jaren nog ‘bijdrage’ uit pastoraatsfonds)
De penningmeester geeft ook aan dat de begroting voor een
heel groot gedeelte bestaat uit heel veel vaste lasten (waar het
vanwege ‘verplichte’ bijdragen moeilijk op bezuinigen is).
Wel mooi om te constateren dat de totale opbrengst VVB de
afgelopen jaren op een redelijk stabiel niveau is gebleven,
hetgeen betekent dat (steeds) minder betalende
gemeenteleden gemiddeld meer geven. De gemiddelde
bijdrage per betalend jaar / huisadres is thans € 226,00. Elk
gemeentelid zou op basis hiervan voor zichzelf afweging
kunnen / moeten maken zit ik terecht aan de linkerkant en zo
niet kan ik mijn bijdrage aanpassen / verhogen.
In 2018 zijn onderhoudsposten begroot op € 13.000,00 vooruit
geschoven.
Begroting 2019 voor De Kern is voorzichtig opgesteld. Omzet
voor 2019 begroot is reeds nu, oktober 2018, behaald.

Aan het eind van de avond bedankt ds. Kest Jelsma deze drie
jongeren voor hun presentatie én prestatie en sluit deze
gemeenteavond af met gebed.
Afvaardiging Ring Ommen
Nu de nieuwe structuur van een provinciale classicale
vergadering is ingevoerd zijn de (oude) regionale classes
opgeheven. Zo ook de classis Ommen. Hiervoor in de plaats is
gekomen de ‘ring van gemeenten’ en in het geval van Ommen
‘de ring Ommen’. Deze ring van ambtsdragers en
gemeenteleden heeft tot taak gestalte te geven aan de
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, door het
voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze
bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het
nakomen van hun taak en roeping. U moet hierbij denken aan:
- Vorm en inhoud geven aan de ontmoeting van ambtsdragers
en/of leden van de (wijk)gemeenten van de ring rond actuele
thema’s inzake geloof en (samen) kerk-zijn;
- Bevorderen van de saamhorigheid van gemeenten in het
omzien naar elkaar, uitwisseling van ervaringen, het geven en
ontvangen van advies en ondersteuning en/of het zoeken van
samenwerking indien nodig;
- Indien gewenst, bevorderen van gemeenschappelijke
activiteiten van gemeenten.
Voor deze ring Ommen zoekt de Gereformeerde kerk nog één
afgevaardigde en dit mag zowel een gemeentelid als een
ambtsdrager zijn. Het zou heel mooi zijn als een gemeentelid
zich zou aanmelden. De ontmoetingsbijeenkomsten van de ring

5. Verslaglegging gemeenteavond april 2018
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Een aantal zaken komen
terug in deze vergadering (een ‘naar aanleiding van’).
6. Mededelingen
- Aly Buiter, thans ouderling in Witharen, wordt binnenkort
1e scriba. Hier zijn wij en vooral de voorzitter ontzettend blij
mee.
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klimaattop in Polen luiden we dus de noodklok. Zo trekken we
de aandacht van zowel onze politiek leiders als burgers om
vaart te maken met de transitie naar een duurzame wereld.

zullen 2 maal per jaar plaatsvinden (bijv. in september in
februari).
Heeft u interesse, heeft u belangstelling en/of affiniteit
hiermee, schroom dan alstublieft niet om contact op te nemen
(℡ 450332 of  jwschinkelshoek@hotmail.com).
Johan Schinkelshoek

Hervormde gemeente
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Sinds medio 2018 is deze verordening van kracht. Bij de
meesten van u zal dit bekend zijn geworden als de wet op de
privacy. De landelijke en ook regionale dagbladen hebben hier
veel aandacht aan besteed. Elke organisatie, vereniging of
bedrijf moet voldoen aan deze verordening. Zo ook de
plaatselijke kerkgenootschappen.
De Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk hier in
Ommen hebben afgesproken hierin gezamenlijk te willen
optrekken. Gelukkig hoeven wij het wiel niet (opnieuw) uit te
vinden want de landelijke kerk heeft een model privacystatement voor lokale gemeenten opgesteld (waarvan zij
gebruik kunnen maken). Echter, een statement is mooi (en
papier is geduldig) maar om te (kunnen) voldoen aan het
statement zal toch echt naar alle processen / activiteiten
gekeken moeten worden (en beoordeeld worden of de huidige
processen voldoen aan het statement). Bij het niet voldoen aan
de verordening zal men zich moeten afvragen ‘hoe kunnen wij
eraan gaan voldoen’.
Zoals gezegd, de Hervormde gemeente en de Gereformeerde
kerk willen hierin samen optrekken. De Gereformeerde kerk
zoekt hiervoor twee gemeenteleden die zitting willen nemen in
een ‘stuurgroep’ die deze activiteiten ter hand wil nemen (of
wil aansturen/aanjagen). Heeft u interesse, heeft u
belangstelling en/of affiniteit hiermee, schroom dan alstublieft
niet om contact op te nemen (℡ 450332 of
 jwschinkelshoek@hotmauil.com).
Bij voorbaat dank,
Johan Schinkelshoek

Algemene kerkenraad.
Van AK tafel
Zoals in de vorige editie toegezegd wil ik u informeren over de
laatste ontwikkelingen. Op maandag 10 december heeft de
Algemene Kerkenraad de ambtsdragers van de drie
wijkkerkenraden geïnformeerd over het voorgenomen besluit
en een toelichting gegeven. Aan het eind van deze bijeenkomst
werd gevraagd om de steun voor het voornemen van de AK. De
overgrote meerderheid van de aanwezigen gaf zijn steun aan.
Daardoor kan de AK nu de gemeenteleden informeren over
haar voornemen en hebben gemeenteleden de mogelijkheid
hun mening kenbaar te maken aan de AK. Op donderdag 17
januari 2019 wordt een informatieavond gehouden voor alle
gemeenteleden, waarin we het voornemen gaan toelichten.
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze
informatieavond begint om 19.30 uur in de Hervormde kerk;
vanaf 19.00 uur is de kerk open en bent u van harte welkom
om bij binnenkomst alvast een kop koffie/thee te drinken.
Het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad bestaat
uit de volgende onderdelen:
-Huidige financiële situatie noodzaakt ons om keuzes te maken
voor het pastoraat. Bij het in standhouden van de huidige 2,75
fte predikantsplaatsen is onze spaarrekening omstreeks 2026
uitgeput. De AK kiest voor 2 fte predikantsplaatsen en weet dat
ook op andere terreinen er bezuinigd zal moeten worden.
-De AK kiest er voor om de eerste jaren de twee predikanten te
ondersteunen met een kerkelijk werker, naast de huidige
jongerenwerker. In deze periode bepalen we hoe het pastoraat
voor de lange termijn gaan vormgeven.
-De AK kiest er voor om de 3 bestaande wijken op te heffen en
2 nieuwe geografische wijken in te stellen. Wijk A: Noord/West
en Wijk B: Zuid/Oost.
-De AK kiest voor één kerkenraad bestaande uit twee groepen
Wijk A: Noord/West en Wijk B: Zuid/Oost zonder een
Algemene Kerkenraad ernaast. Deze groepen organiseren het
pastoraat en de kerkenraad als geheel besluit over het beleid.
Hiermee komt er een betere verdeling tussen de uitvoerende
en beleidsmatige kerkenwerktaken, simpele structuur, minder
vergaderingen, meer tijd voor pastoraat en een betere
aansluiting bij de talenten van de ambtsdragers.
-Deze kerkenraad neemt in het beleidsplan op dat de
verscheidenheid, die we in onze gemeente hebben, blijvend
wordt gefaciliteerd. Predikanten worden gezocht die passen bij
onze verscheidenheid.

Eeuwigheidszondag
Zondag 25 november jl. hebben wij als gemeente stilgestaan bij
de gemeenteleden die in het kerkelijk jaar 2017 - 2018 zijn
overleden. Het is mooi om dit als gemeente te doen, niet alleen
richting de nabestaanden, maar ook richting alle
gemeenteleden waarvan een familielid, vriend, kennis of
bekende is overleden.
In de vergadering van de Kleine Kerkenraad van maandag
19 november jl. is afgesproken dat nabestaanden tot één week
van te voren kunnen vragen of het overleden gemeentelid die
zondag daarop, Eeuwigheidszondag, herdacht kan worden. Dit
gebeurd in overleg tussen nabestaanden en predikant /
kerkelijk werker. Dan hebben overige vrijwilligers de tijd voor
liturgie (en kopiëren daarvan) en attenties.
Noodklok voor het klimaat
Van maandag 3 tot en met vrijdag 14 december was de
klimaattop in het Poolse Katowice. Zaterdag 1 december
hebben verschillende kerken in Nederland om 2 voor 12
gedurende twee minuten de noodklok geluid.
De kerken die hieraan deelnamen gaven hiermee gehoor aan
een oproep van onder andere Kerk in Actie. Het luiden van de
noodklok moet gezien en gehoord worden als een oproep aan
de wereldleiders om de opwarming van onze aarde te
beperken tot maximaal 1,5 C. De Kleine Kerkenraad heeft
ingestemd met dit verzoek. Daarom willen wij als gemeente de
noodklok luiden voor het/ons, klimaat. Wij willen de urgentie
onderstrepen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen
door de klokken in Nederland op ‘2 voor 12’ te zetten en de
bellen te laten luiden. Tegelijkertijd geven we de boodschap
mee: ‘het is nog niet te laat.’ We kunnen opwarming van de
aarde tegengaan en zeker niet richting 2 graden laten gaan.
Maar dan moeten we wel nu actie ondernemen als
maatschappij. Op de vooravond van de internationale

Mocht u verhinderd zijn en vragen hebben dan kunt u die tot
maandag 14 januari 2019 indienen bij Loes Thörig onze scriba
AK. Mogen we op uw aanwezigheid rekenen?
Namens de Algemene Kerkenraad,
Lambert van den Berg, voorzitter
De Jonge Kerk
Inmiddels zijn de kerstattenties weer bij oudere of zieke
gemeenteleden bezorgd.
23 december Hervormd Zangkoor
Op deze zondag verleent het Hervormd
Zangkoor Ommen medewerking aan de dienst
om 10.00 uur. Voorganger in deze dienst is
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Voor kerk Vinkenbuurt
€ 5,00 via ouderling mw. J. Schaapman-Dijk

ds. R.R.J. de Bruijn. We doen tevens een oproep aan zangers en
zangeressen om in het nieuwe jaar mee te repeteren voor het
oratorium ‘Exodus’ van Joh. Bredewold dat wordt uitgevoerd
op 9 november 2019.

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via mw. H. Reurink-Seinen

24 december Vinkenbuurt
In plaats van de kerkdienst is er een kerstwandeling.
Meewandelen kan als je je hebt ingeschreven.

H.V.D. wijk 3
€ 20.00
Hartelijk dank

24 december Muzikale afsluiting kerstnachtdienst
Ook dit jaar zullen leden van Soli Deo Gloria Ommen na de
kerstnachtdienst in de Hervormde kerk buiten kerstliederen
ten gehore brengen. U bent daar allen van harte welkom om
mee te zingen met deze liederen: Komt allen tezamen, Stille
nacht en Ere zij God.
Wij hopen samen met u op een muzikale nacht.

Vorming
10 januari Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger
We hopen voor de vijfde keer bij elkaar te komen. We lezen
1 Samuël 19, over de vlucht van David, voor Saul. En wat Saul
vervolgens allemaal meemaakt… Welkom, 20.00 uur,
Hervormd Centrum!

8 januari H.V.D. wijk 2
Onze eerste vergadering in het nieuwe jaar is op dinsdag
8 januari . Aanvang 13.30 uur.

15 januari Een goed gesprek over intimiteit, ds. Coby de Haan
Dan zal ik een gespreksavond houden over intimiteit.
Intimiteit is een thema dat we in de kerk niet gemakkelijk
bespreken. Er is schroom en schaamte. 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 er door #MeToo veel meer
aandacht gekomen waar de grens wordt overschreden van
intimiteit. Seksueel misbruik in de samenleving, 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, Bermerstraat 15a.
Het is fijn als je je van te voren bij mij aanmeldt.

10 januari Ouderenmiddag
Op deze donderdagmiddag is in het Hervormd Centrum een
Ouderenmiddag voor alle 55 plussers. Het accordeonduo Irjen
en Eggie zal voor ons optreden. Een afwisselend programma
met o.a. sketches en meezingliedjes, sfeervol en herkenbaar.
Het beloofd weer een gezellige middag te worden. U wordt
allen van harte uitgenodigd. Indien u geen vervoer heeft gaan
wij ervoor zorgen.
De Ouderencommissie
Kerstgroet
Vele enthousiaste vrijwilligers hebben, zowel binnen als buiten
de gemeente Ommen, bij bijna 400 adressen een kerstgroet
met attentie bezorgd. De kosten hiervan worden gefinancierd
uit de giften die elk jaar worden ontvangen.
Wilt u dit werk ook (blijven) ondersteunen? Uw gift in de
daarvoor bestemde collecten, tijdens kerstavond en
1e kerstdag of op rekeningnr. NL33 RABO 0348 904 290
(o.v.v. Kerstattenties Jonge Kerk), wordt zeer op prijs gesteld!
Namens De Jonge Kerk
D. Poortier en D. Stegeman

Thema-avond ‘De dood in eigen hand?’, ds. Karel Hazeleger
Op 17 oktober organiseerden collega Jelsma en ik een avond
met als thema ‘De dood in eigen hand?’. Professor Post hield
een lezing en twee huisartsen reageerden hierop, vanuit hun
eigen praktijk, en vanuit hun eigen geloof. De avond was vooral
informatief, bedoeld als eerste aanzet om voor jezelf eens na
te denken over de vraag in hoeverre je als mens zelf het
moment van sterven mag bepalen. Als vervolg op deze avond
boden we twee gespreksavonden aan. Op deze avonden was er
meer ruimte voor persoonlijke verhalen, en ook voor de vraag
wat ons geloof hier nou over zegt.
Om me heen hoor ik dat het onderwerp veel mensen nog altijd
bezig houdt. Daarom had ik, na overleg met Kest Jelsma, de
behoefte toch nog even een terugblik te schrijven. Met name
over wat mijzelf opviel en waar voor mijzelf de spannende
vragen liggen.
Het eerste wat je wat mij betreft moet zeggen is, dat we in ons
spreken over dit onderwerp heel voorzichtig moeten zijn. Zeker
als je zelf gezond bent, en gelukkig. We kunnen ons nauwelijks
voorstellen hoe zwaar sommige mensen het hebben. Voor
mezelf zeg ik: ik hoop dat ik ervoor bewaard word om ooit ‘de
dood in eigen hand te nemen’. Maar ik wil iemand die na een
verschrikkelijke lijdensweg hier wel voor kiest, absoluut niet
veroordelen.
Waar liggen vanuit geloof en Bijbel dan de aanwijzingen die ons
verder helpen? Genoemd werd het zesde gebod, dat je niet
mag doden. Dit gebod gaat natuurlijk niet direct over de vragen
rond palliatieve sedatie, euthanasie en voltooid leven. Toch
raakt het er wel aan. Roept het zesde gebod niet op tot eerbied
voor het leven, in de breedste zin van het woord? Verder werd

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
02-12
Kerk
Ommen
€ 239,06
Vinkenbuurt
19,80
Kerk Vinkenbuurt
19,27
02-12
09-12
Ommen

Diaconie
€ 215,40
22,85

Cant. dienst
€ 535,36

Diaconie
€ 220,54

Binn. Diac.
€ 182,88

Kerk. geb.
€ 168,45
Kerk
€ 233,97

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 20,00 via ouderling mw. L.G. Kroon-Wijnbergen
€ 20,00 via bezoekmedewerker dhr. J. Kroon
€ 20,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
€ 100,00 via kerkelijk bureau
Voor de bloemen
€ 10,00 via pastoraal ouderling mw. D.W. Strijker-Veerbeek
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wat mij aansprak, en van wat ik zelf als kernpunten van de
gesprekken heb beleefd. Als laatste: we moeten allemaal onze
eigen keuzes maken. En soms kan dat opeens heel actueel
worden… Ik wil onderstrepen wat professor Post zei: laten we
onze keuzes maken samen met onze naasten. Zo belangrijk om
hen hierbij te betrekken. Zo waardevol ook om hier samen het
gesprek over te voeren. Het kan je zo dicht bij elkaar brengen.
Ik voeg daar aan toe: laten we dat onze keuzes ook samen met
God maken. In ‘gesprek’ met God, in het gebed. Uitgangspunt
is wat Paulus zo mooi zegt in Romeinen 14:8a, ‘Zolang we
leven, leven we voor de Here; en wanneer wij sterven, sterven
we voor de Here.’ Als we vanuit dat uitgangspunt biddend onze
keuzes maken. Zou het dan niet goed moeten zijn?

een paar keer genoemd: de belijdenis van Psalm 31, dat onze
‘tijden’ (oude vertaling) ‘in Gods hand’ zijn. Mag je dan je ‘tijd’
ook in eigen hand nemen? Ga je dan niet op de stoel van God
zitten? Tegelijk: sterft iemand altijd ‘op Gods tijd’? Is dat niet
iets te makkelijk? Als je jezelf verwaarloost. Jezelf kapot maakt
door alcohol of drugs. Of omkomt bij een ongeval. Ben je dan
niet ‘voor je tijd’ gestorven? Had God niet veel meer voor je in
gedachten? Lastig…
Iets anders dat heel sterk vanuit de Bijbel werd aangedragen:
de notie van barmhartigheid. En: de oproep tot naastenliefde.
Kan je de lijdende mens het sterven op een gegeven moment
niet gunnen? Moet je niet bereid zijn hem of haar daar dan in
uiterste nood bij te helpen? Wat weegt zwaarder? De
heiligheid van het leven, of de barmhartigheid?
Iets dat sowieso verschillende keren werd genoemd, en mij wel
aansprak. Los van de vraag of je de dood wel of niet in eigen
hand mag nemen. Moeten we de dood niet meer leren
accepteren? Concreet: waarom altijd eindeloos
doorbehandelen? Ik denk dat professor Post gelijk heeft met
zijn constatering (in mijn eigen woorden) dat de zegen van de
moderne wetenschap ook een vloek kan worden. Het is
makkelijker om een behandeling te beginnen, dan om die te
stoppen. Juist daarom: is het niet mooi als je op een gegeven
moment voor jezelf de naderende dood kunt aanvaarden? En:
zou juist het geloof in Pasen daar niet bij kunnen helpen? Op
één van de avonden bleek ook dat we allemaal hele
verschillende voorstellingen hebben van wat er gebeurt als we
sterven. Maar als christen mag je sowieso zeggen: het licht van
Pasen schijnt over mijn dood. Als ik sterf, vangt Jezus zelf mij
op. Maakt dat alles niet anders? Ik hoef in elk geval niet bang
te zijn voor de dood, hoe ingrijpend ook.
Een ander woord, dat met name op de tweede gespreksronde
viel. Het woord ‘maakbaarheid’. Is een lastige. Maar: moet wat
mij betreft wel genoemd worden. De neiging om ‘de dood in
eigen hand’ te nemen. Hoort dat niet bij een samenleving
waarin we er steeds meer vanuit gaan dat het hele leven
‘maakbaar’ is? Is de Bijbel daar inderdaad niet kritisch op?
Nogmaals: ik snap dat mensen die vreselijk lijden ertoe kunnen
komen actief te kiezen voor de dood. Maar: hoort dat ook niet
bij een cultuur waarin we onszelf steeds meer centraal stellen?
In de lezing van professor Post viel het mij persoonlijk op dat hij
wel erg vaak het woordje ‘ik’ gebruikte. Als ‘ik’ een
hersenbloeding krijg, als ‘ik’ dement word, dan wil ‘ik’…
Tegenover het woord ‘maakbaarheid’ staat het woord
‘afhankelijkheid’. Hebben we dat niet wat meer nodig? Leven
in afhankelijkheid van God? Ook als het leven moeilijk is? Ik zeg
het voorzichtig. Maar ik denk dat dit wel vragen zijn om onszelf
eens te stellen. In dat verband: ik heb zelf als dominee ook
vaak meegemaakt hoe ‘mooi’ het kan zijn om dan maar
gewoon te wachten totdat iemand een natuurlijke dood sterft.
Nogmaals: niet als veroordeling van mensen die andere keuzes
maken, of gemaakt hebben. Toch. Mijn ervaring. Als mensen
het op kunnen brengen. Dat wachten in afhankelijkheid. Het
heeft iets heiligs. Het levert vaak ook hele dierbare momenten
op. Van te voren zeg je: ik hoop dat ik zoiets niet mee hoef te
maken. Achteraf zeggen mensen vaak: ik had dit niet willen
missen.
Iets heel anders. Wat ook verschillende keren werd genoemd,
en ik graag zou willen onderstrepen. Het belang van warme
zorg en aandacht. Nee, dat is niet ‘het’ antwoord. Maar: zou
het niet ‘een’ antwoord kunnen zijn op het verlangen van veel
mensen om te mogen sterven? Als je in je ziekte mensen om je
heen hebt, die je warme en liefde geven. Kan dat niet helpen
om het vol te houden? Wat kunnen we daar als kerk trouwens
in betekenen? Is dat niet één van onze belangrijkste taken,
omzien naar elkaar? Tussen haakjes: ik heb ook alle respect
voor mensen in de zorg, die daar dagelijks mee bezig zijn. Van
onschatbare waarde, wat deze mensen voor anderen
betekenen. Dat mag best eens gezegd worden!
Ongetwijfeld valt er nog veel meer te zeggen. Het
bovenstaande is slechts een poging een indruk te geven van

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
28 december Winterwandeling ‘Good Hope’
De stichting Good Hope organiseert op deze vrijdagmiddag
weer een sfeervolle winterwandeling van ongeveer 5 km.
Onderweg krijgt u lekkere versnaperingen aangeboden door
Brasserie Tante Pos en onze Vechtdalkok Johan Drenth.
De wandeling wordt omlijst door Schots doedelzak muziek.
Aanvang: tussen 13.00 en 14.00 uur
Startpunt: Parkeerplaats Steile Oever Eerde.
Er zijn kosten aan verbonden.
www.stichtinggoodhope.nl. Deelname op eigen risico.
29 december Oudejaarsconcert ‘Royal Music Out’
met Everhard Zwart (orgel) om 20.00 uur in de Willem Hendrik
Zwart Hal, Grensweg 17, Lemelerveld.

Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we onze machtige God danken dat Hij naar ons
mensen omziet en dit heel duidelijk heeft laten zien in
de komst van zijn Zoon Jezus op onze aarde, die de
weg tot God voor ons heeft vrijgemaakt.
Laten we God danken dat Hij ook nu naar ons omziet
in welke situatie dan ook. Dank God dat hij er altijd
voor ons is en wat er ook in ons leven is gebeurd, dat
er bij Hem altijd een nieuw begin mogelijk is.
Laten we bidden voor alle mensen die in deze dagen
de pijn van eenzaamheid, ziekte, ruzie, scheiding of
gemis extra ervaren. Dat God hen zal omringen met
Zijn liefde en hen nieuwe moed zal geven.
Laten we bidden dat we een biddende gemeente
mogen zijn. Dat we de kracht van het gebed gaan
kennen en erkennen.
Laten we bidden dat we in deze tijd van onrust en
egoïsme rust mogen vinden en op de ander gericht
zullen zijn door Gods kracht.
Laten we bidden dat de activiteiten die met de
feestdagen in de kerk plaatsvinden goed zullen
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verlopen en ieder die zich daarvoor inzet Gods zegen
en kracht mag ontvangen.
Laten we bidden voor alle mensen die hebben
deelgenomen aan de (Youth) Alpha cursussen. Dat ze
een plek 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 alles wat we van Hem
mochten ontvangen in het afgelopen jaar en laten we
bidden om Gods zegen en leiding door de Heilige
Geest voor het nieuwe jaar.

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

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, 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.
We zijn in de periode van maandag 24 december tot maandag
7 januari andere tijden aanwezig dan u van ons gewend bent.
Als u zeker wilt zijn dat er iemand aanwezig is, maakt u dan een
afspraak.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 11 januari.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op vrijdag 28 december!! voor 17.00 uur te zijn ingeleverd
via e-mail bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. 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

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 3 januari van 18.45 - 19.30 uur

Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 8 jan., 5 febr. 5 mrt., 2 apr., 7 mei, 4 juni, 3 sept.,
1 okt., 5 nov., 3 dec. van 19.00 - 20.00 uur. In de maanden juli
en augustus is er geen verkoop in De Kern!
Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op
rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk,
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
De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk. als in de
Herv. kerk gebruikt worden.
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel
 collectebonnen@pkn-ommen.nl

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

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
Website
PKN gemeenten Ommen:

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

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
: NL26 RABO 0373 7266 19

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

www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl
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Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl

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

Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

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

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.

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

Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00Verkrijgbaar
tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. De Hervormde
collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

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

Familieberichten en posters
Zusters en Broeders
Gesterkt door het blijde Evangelie van Advent en kerst,
mogen we het nieuwe jaar ingaan met de bede:
Leer mij naar Uw wil te handelen,
Laat mij in Uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
Tot de eerbeid van Uw naam.
Heer mijn Goed, ik zal U loven,
Heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, Uw naam en majesteit
Loof ik tot in eeuwigheid.
(Uit: Psalm 86, vers 4, Nieuw Liedboek)
Een gezegend 2019 toegewenst.
G. Tolsma
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De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de kudden steeds waren. Rustig lagen daar alle
schapen en er heerste diepe stilte, slechts één schaap liep blatend rond. De jongen wilde het binnen de
omheining brengen. Hij rende er achter aan en omdat het schaap hem ontweek gooide hij met wat hij
juist in zijn hand hield. Het was de fluit, die weer een toon verloren had.
Maar waar waren de andere herders toch gebleven? De jongen kon immers niet weten dat zij voor het
kindje in de stal knielden. Hij dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de herberg zaten en dat hij als
jongste weer de wacht moest houden. Boos schopte hij met zijn voet tegen een kruik met water, die
dicht bij het vuur stond. Toen was het of een onzichtbare macht hem de fluit uit zijn hand sloeg, en toen
hij haar weer opraapte had zij nog maar drie tonen over.
Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging goed, tot hij door de stadspoort wilde gaan. Daar zag
hij zich plotseling omringd door een groep straatjongens die hem zijn fluit wilden afnemen, maar hij
wilde haar niet geven. Er vielen klappen over en weer. De fluit had hij weliswaar behouden, maar weer
was een toon verloren gegaan.
Eindelijk stond hij toch voor de stal. Hoog boven het dak straalde de wonderbaarlijke ster en in de
kribbe lag de Verlosser van de wereld. En toch zou het nog gebeuren dat de fluit nog maar één toon
overhad, toen hij de stal binnenging. Want juist wilde hij langs de huisdeur lopen, toen de bitse hond
van de waard op hem af schoot. Hij wist zich niet anders te verweren dan met wat hij in zijn hand hield
en dat was de fluit.
Zo stond hij nu bij de staldeur maar durfde niet naar binnen te gaan. Hij schaamde zich heel diep, dat er
zo weinig van zijn geschenk overgebleven was. In zijn onschuld kon hij niet weten, dat de weg die iedere
mens tot de Verlosser voert vol hindernissen is.
Maar de moeder van het Christuskind wenkte hem binnen te komen. En heel stil kwam de jongen uit
zijn hoekje te voorschijn en hij speelde op zijn fluit de laatste, nog overgebleven toon. Wat klonk die
prachtig. Het Kind luisterde en iedereen in de stal luisterde, Maria en Jozef, de os en de ezel. Het
Kerstkind strekte zijn goddelijke hand uit en raakte de fluit aan. En zie: op hetzelfde ogenblik was de fluit
weer heel, en haar zeven tonen klonken weer zo mooi en heerlijk, zoals ze al in de hemel geklonken
hadden.
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