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Meditatie

Leesrooster

Heengaan in vrede
De adventsperiode ligt weer achter ons. De tijd van
voorbereiding op en verwachting van de komst van het Kind.
Voor velen een periode van gezelligheid, van kaarsen en
kerstbomen. In Lucas 2 echter lezen we dat de komst van het
Kind niet alleen omgeven is met engelenzang. We ontmoeten
daar Simeon in de tempel. Simeon die een boodschap had
gekregen, misschien al wel lang geleden, een boodschap die
hem zei dat hij niet zou sterven voordat de Messias zou komen.
Hij, Simeon, hij zou het zien, hém zien, het meemaken.
En dan breekt die dag aan, vandaag gebeurt het.
Stopt de aarde dan met draaien, houdt heel de schepping haar
adem in, verschijnt er een legioen engelen vanuit de geopende
hemel om nogmaals het ‘Ere zij God’ in te zetten?
Nee, niets van dat al. Een vader en een moeder en een kind
verschijnen in de tempel. Een gewoon gezinnetje dat niet
opvalt tussen alle andere gewone gezinnetjes. Een heel
gewoon gezin dat, gelet op het offer dat ze brengen, behoort
tot de minima. Niet een schaap, maar 2 goedkope duiven, het
offer van de armen. Simeon echter ziet meer dan voor ogen is.
De Heilige Geest maakt hem duidelijk dat dit geen gewoon kind
is, maar de lang verwachte Messias. Dit Kind is de Redder, dit
Kind zal niet alleen Israël maar ook alle volken redden.
Simeon neemt het kind in de armen en looft God met grote
vreugde. Maar er is niet alleen vreugde, Simeon maakt het niet
te mooi en te zoet. Er is nog een weg te gaan voordat het
Koninkrijk van God zal zijn aangebroken. Een weg die het kind
zal gaan via het lijden, de tegenstand, Golgotha. Het kruis, het
zwaard dat door de ziel van Maria gaat, zwaard dat door de ziel
van zovele moeders nog zou gaan. We zijn er nog niet zag
Simeon en ook wij beseffen dat we er nog niet zijn.
‘Nu laat u Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt
beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien’, zegt
Simeon. Kunnen wij dat mét hem? Wij die de geboorte van
Jezus feestelijk hebben gevierd?
Nee..., wij hebben niet gezien zoals Simeon..., maar toch...
Nee, wij zien geen ander journaal dan de mensen die niet
geloven, er is geen christelijk journaal met alleen maar goed
nieuws en vredige plaatjes.
En toch... de Geest laat ons meer zien dan voor ogen is. En
daarom mogen we ondanks alles heengaan in vrede. Het doet
denken aan de dood en daar gaat het óók over, daarmee mag
je deze woorden óók verbinden. Maar dat niet alleen.
Heengaan in vrede is ook het leven ingaan, als de kaarsen
gedoofd zijn en de kerstboom buiten de deur gezet.
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Kerkdiensten
Zondag 13 januari

Zondag 20 januari

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. A.H. Bierma, Nijverdal
Volgende week H.A.
Gerrit Hilberink
Dhr. J. Schipper
Alle groepen
Mw. T. Post
Mw. R. Troost-Timmerman

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

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

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

Ds. M. Develing, Nieuwleusen
Volgende week H.A.
Klaas Schaap
Dhr. H. Kroon
Leiding: Frieda

Ds. J.T. Baart, Heilig Avondmaal
Lydia Volkerink
Dhr. H. Kroon
Leiding: Trudy

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

OZC Kantine
10.00 uur:

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Riekus Hamberg
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Dhr. en mw. Meulenkamp

Ds. J.T. Baart
Ds. R.R.J. de Bruijn

CrossPointdienst
Mw. W. Ekkelkamp
Dhr. F. Kampman

Hervormde gemeente
Ommen

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

10.00 uur:
Ds. K.A. Hazeleger
Volgende week H.A.
Klaas Schaap
Dhr. J. Wermink
Dhr. F. Kampman

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

Hervormde gemeente
Ommen
Ds. J. de Haan
Volgende week H.A.
Organist:
Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:
Mw. G. Timmerman
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdame/-heren:
Dhr. W. ten Kate
Mw. A. Pot
Dhr. A. Schuurman
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt

Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:
Afgevaardigde Hg:

10.00 uur:

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

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

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Oldenhaghen
15.00 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Volgende week H.A.
Willemien Gerritsen
Mw. Mw. C. Meesters

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Willemien Gerritsen
Mw. D. Compagne
Mw. J. Breteler
Mw. G. Timmerman

Ommen Samen kerk
19.00 uur:

Geen

Joy Bookcafé

Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

Ommen Samen kerk
09.30 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Voor belijdende leden
Frans Dijkstra
Dhr. M. van der Vegt
Alle groepen
Mw. M. Hekman
Dhr. J. Nijzink
Dhr. J. van der Vegte

10er Dienst

Weekopening, -sluiting

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Voor doop- en belijdende leden
Willemien Gerritsen
Dhr. G. Vogelzang
Mw. R. Martens-Gaasbeek

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 14 jan. 10.30 uur: Dhr. E. Odink

Maandag 21 jan. 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 18 jan. 18.30 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn

Vrijdag 25 jan. 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 18 jan. 19.30 uur:

Ds. J. de Haan

Nijenhaghen
Ds. R.R.J. de Bruijn

Vrijdag jan. 19.30 uur:
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Ds. J. de Haan

Witharen
13 januari:
20 januari:

Bij de diensten

Frieda Slotman
?

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Hervormde gemeente

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:

Collecten

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

Ommen
13 januari:
20 januari:

Vervolg meditatie
Heen gaan in vrede, na de vakantie naar je werk en school,
heen gaan in vrede: een nieuwjaar in. Naar het leven van
alledag. Het gewone leven dat niet buiten God om gaat.
Dat we Hem dáár in het gewone leven mogen ontmoeten in
alle dingen. En dat dáár het vuur van de verwachting brandend
mag blijven.
Ds. K. Jelsma

Wijkberichten
Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:
Mw. M.M. Zanting-Makkinga
Mw. C. Hamhuis-Vos
Mw. B.J. Hekman-Hierink
Dhr. J. van der Veen
Mw. J. Veldhuis-Prins
Mw. J. Zwinselman-Hekman
Mw. M.R. Wouda-van Marle
Mw. J.H. Dunnewind-Dunnewind,
Mw. A.H. Hoogendoorn
Dhr. A. Jolink
Mw. J. Weideman
Mw. J. Brant-Wind
Mw. J.H.M. Deen-van Lenthe
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

Marit Brouwer
Noa Wermink

Kinderoppas
Ommen
13 januari:
13 januari OZCdienst:
20 januari:

Lena Boezelman
Joke Hendertink
Ellen Kobes
Frances Veuger

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Zondagskind
Ommen
13 januari:
20 januari:

Nathan Haveman
Simeon Pikkert

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

Collecten

ZWO project en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Klaas Kollen
Speciaal doel

Diaconie en Kerk
Werelddiaconaat Project ZWO
Oecumene / zending

Kinderoppas

Gereformeerde kerk

20 januari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:
OZCdienst:

20 januari
Ommen en Vinkenbuurt:
Aan tafel:
Uitgangen:
13 januari:
20 januari:

13 januari OZC Nieuwjaarsdienst
Op deze zondag houden wijk 1 van de Hervormde gemeente en
wijk 2 van de Gereformeerde kerk een gezamenlijke
laagdrempelige OZC nieuwjaarsdienst in de voetbalkantine van
OZC op sportpark Westbroek. Vanaf 09.30 uur inloop met
koffie, thee en limonade. Thema van de dienst: I still haven’t
found what I’m looking for. Na afloop is er een hapje en een
drankje. Ook is er kindernevendienst en kinderoppas.
U/jij bent van harte welkom.

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

13 januari 10er Dienst Guatemala
Op deze zondag is er weer een 10er Dienst! Deze keer komt
Nicky van Dijk vertellen over haar reis met World Servants naar
Guatemala. Alle tieners van 12-16 jaar zijn welkom in Joy
Bookcafé (Bermerstraat 15a). Het duurt van 09.30 uur tot
ongeveer 11.00 uur. Elke 10er Dienst starten we gezellig met
een gezamenlijk ontbijt. Wij zorgen voor broodjes en wat
drinken. Aan jullie vragen we om iets lekkers voor op of naast
het brood mee te nemen (beleg, fruit, ei, o.i.d.). Na het ontbijt
gaan we verder met de dienst die geheel is afgestemd op jullie!
Tot dan!

13 januari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

13 januari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Marieke Dunnewind
Marijke van Harten
Karin Doldersum
Aniek Welink
Julia Dunnewind
Nelleke Heijink
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Wijk 1

Wijk 2

Predikant:
Bereikbaar:

Ds. K. Jelsma

Predikant:

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

Scriba:




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



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

Scriba:

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

Vrede en alle goeds
Op het moment dat we het kerkblad lezen zijn we de goede
wensen misschien al een beetje beu en zijn de eerste goede
voornemens inmiddels gesneuveld. Toch waag ik me aan de
nieuwjaarswensen, niet in het minst omdat Gerdien en ik blij
verrast waren met alle lieve kerstkaarten en warme wensen die
we mochten ontvangen. Dank!
In Assisi kwam ik de wens tegen waarmee Franciscanen elkaar
groeten: ‘vrede en alle goeds’, pax et bonum. Een beetje
oecumenisch wil ik dat jullie stuk voor stuk toewensen voor het
nieuwe jaar. Ik wens het ook onze Gereformeerde kerk toe en
de Hervormde gemeente idem, alsook alle kerken in onze stad
en dorpen: vrede en alle goeds!

Bij de diensten
Alvast een vooraankondiging van 2 bijzondere avonddiensten.
De eerste betreft de avonddienst van 27 januari in de
Gereformeerde kerk. Wij (de Taakgroep Eredienst en ik) zijn blij
dat de uit 30 leden bestaande groep Onze Opdracht uit
Dwingeloo komt met de musical ‘Spiegels’ Al anderhalf jaar
geleden hebben we de afspraak moeten/kunnen maken. Een
heel bijzonder dienst. De musical 'Spiegels' is geïnspireerd op
de vele gelijkenissen uit de Bijbel. Jezus vertelde deze verhalen,
die hij spiegelde aan het dagelijkse leven, om zo mensen Gods
bedoeling duidelijk te maken. Een aansprekende musical
waarbij iedereen persoonlijk kan ervaren welke rol zij daar zelf
bij vervult! De Taakgroep Eredienst zal elders in Kerkvensters
er aandacht aan besteden. Nadere informatie is te vinden op
https://onzeopdracht.nl/

Kennismaken
Na de kerstbreak zijn de kennismakingsbezoeken weer in volle
vaart hervat. Inmiddels ben ik de 100 gepasseerd. Mocht
iemand een beetje zitten te wachten op zo’n bezoekje van me,
geef dat dan maar aan en ik geef dat weer door aan Erna
Martens, in dezen mijn ‘PA’.

De andere vooraankondiging betreft de avonddienst van
3 februari in de Hervormde kerk. Een dienst waarin we heel
veel zullen zingen. Bekende liederen van Joh. de Heer en uit de
Opwekkingsbundel, maar ook andere liederen. Van tevoren
kunt u mij mailen welk lied u graag gezongen wilt hebben en
waarom. Een oproep hierbij dus. Fijn zou zijn als een aantal
mensen in de dienst wil vertellen waarom dat lied voor u zo
belangrijk is, welke herinnering dat lied bij u roept etc. Tijdens
de dienst zal er ook gelegenheid zijn om via een soort ‘Roept u
maar’ liederen aan te dragen. Lydia Volkerink zal ons op orgel
begeleiden en samen met u hoop ik de verbindende teksten al
improviserend te kunnen spreken. Tijdens de dienst is er een
korte mediatie maar het accent wordt gelegd op samen zingen!
Tot 25 januari kunt u mij liedsuggesties mailen. Een dienst voor
jong en oud, waarbij de keuze van de te zingen liederen door u
en jou bepaald wordt!

Groothuisbezoek
In de januarivergadering gaan we in de wijkraad onder meer
spreken over het groothuisbezoek. Coby de Haan en Kest
Jelsma hebben uitgebreid voorwerk verricht, waarvoor dank.
In het volgende nummer kunnen we vast meer laten weten
hoe we in wijk 2 hiermee aan de slag gaan.

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 Bruijn
en Hans Baart. Soli Deo Gloria zorgt ervoor dat we lekker
kunnen zingen.
Ds. J.T. Baart

Geboren
Op 7 december is Eva Hanna van Leeuwen geboren. Eva is de
dochter van Ilona en Emiel en het zusje van Twan.
Van harte gefeliciteerd met jullie dappere Eva!

Wijk 2 ondersteunend pastor

Doopzondag
De eerstvolgende doopzondag is op 3 februari. Afgesproken is
dat als collega Hans Baart voorgaat (in principe) de kinderen uit
wijk 2 gedoopt zullen worden en als ik voorga (in principe) de
kinderen uit wijk 1 gedoopt worden. Op 3 februari kunnen de
kinderen uit wijk 1 dus gedoopt worden. Het voorbereidende
doopgesprek is op woensdag 23 januari.
De eerstvolgende doopzondag daarna (wijk 2) is op 10 maart.

Predikant:


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

Achterom en vooruit
Elke week rijd ik wel een paar keer met de auto vanuit
Vriezenveen naar Ommen toe. Via Daarlerveen, het Daoreldse
Veld, Daarle, Den Ham, door het Eerder bos en dan via de
Manitobarotonde de Hammerweg op. Een smiley glimlacht mij
toe als ik me keurig aan de 50 kilometer houd. En die
glimlachjes tref ik ook aan als ik dan dinsdagsmorgens op de
koffie kom in De Kern. Om de rit van Vriezenveen naar Ommen
en omgekeerd veilig af te leggen moet ik zeker in het Eerder
bos, altijd goed in mijn spiegels kijken. Want het verkeer achter
mij kan soms gevaarlijke toeren uithalen, vooral in het Eerder
bos met al zijn bochten. Maar ik moet natuurlijk het verkeer
voor mij goed in de gaten houden…Mijn auto staat in drive-

Dank
Mede namens Plonie dank voor de vele goede wensen voor
2019, via prachtige kaarten en warme woorden. Ook heel fijn
en bemoedigend om de positieve reacties te mogen ontvangen
op ons besluit een huis in Ommen te kopen. De verhuizing
vindt begin mei plaats naar de Rembrandtstraat 35. Heel fijn
om te midden van jullie allen te mogen en kunnen (blijven)
wonen. We voelen ons allebei hier heel erg thuis!
Ds. Kest Jelsma
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vooruit, niet in return-achteruit. De ruimte om naar voren te
kijken is groter dan mijn achteruitkijkspiegels!
We zijn 2019 binnengestapt. We zien nog maar een heel heel
klein stukje van de weg die we dit jaar zullen mogen/moeten
gaan. Je realiseert je dat je nog vrijwel niks van die weg ziet.
Wat achter je ligt, je verleden, bepaalt soms hoe je die naar die
onbekende weg, je toekomst, kijkt. Met zorg, met
(hulp)vragen, met ziekte…
Maar als we omkijken naar de maand december dan hebben
we daar toch de geboorte van Gods toekomst gevierd? Het
komen van Jezus in deze wereld. Kwetsbaar, niet spraakzaam.
Voor Jezus gold wat voor ons geldt: onze hulp is de naam van
Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Want wat voor Jezus
geldt, geldt voor ons: Hij is onze Schepper. En wij hebben toch
leren zeggen door Jezus: die Schepper is Onze Vader. En Hij is
niet de Vader van: er was eens…Nee, Hij is de Vader van: Ik zal
er zijn! Ook in 2019.
Laten we dankzij het beloftevolle verleden van de geboorte van
Jezus met een open geest naar de toekomst leren kijken… En
het jaar ingaan :stapje voor stapje, meter voor meter, dag en
nacht…Want in Mattheüs 6 vers 25-34 kunt u lezen: neem het
leven dag voor dag in… Vandaag is God er maar morgen(nacht)
ook! God loopt met ons mee, stap voor stap, meter voor
meter, dag en nacht.

Er zit altijd een klein beetje hemel
in de dingen die vlak om je heen,
heel eenvoudig, haast daag’lijks gebeuren…
maar… ze raken je leven meteen.
Als je de tijd neemt er goed op te letten,
zodat niets van hun vreugd’ je ontgaat,
dan ervaar je iets van de hemel op aarde
en beleef je Gods trouw metterdaad.
Met warme groet,
Gera Mateman

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Wegens vakantie geen kopij

Met een hartelijk groet van de pastor die ondersteunen mag en
ondersteund wordt -ja het is wederzijds!- en die tot 15 juni nog
met u mee op hoopt te lopen,
Ds. Wim den Braber

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
Zondag 13 januari mag ik twee keer voorgaan in de eigen
gemeente. ’s Morgens in Vinkenbuurt, ’s avonds in de
Gereformeerde kerk. Deze zondag bereiden we ons voor op de
viering van het avondmaal, een week later.
’s Morgens in Vinkenbuurt hoop ik te preken over Johannes
1:29. Johannes wijst hier Jezus aan, als ‘het lam van God, dat
de zonde van de wereld wegneemt.’ Rijke woorden, juist als we
ons voorbereiden op de viering van het avondmaal!
’s Avonds in de Gereformeerde kerk hoop ik te preken over
1 Samuël 18:12. Een vers uit een hoofdstuk dat we pas hebben
behandeld op de Bijbelkring. We lezen hier dat koning Saul
‘bang’ wordt voor David. Wonderlijk. Je zou zeggen dat David
bang is voor Saul. Immers: Saul heeft tot twee keer toe
geprobeerd David te doden. Het tegendeel is dus waar. Saul is
bang voor David. Waarom? Wat zit daar achter? Wat betekent
dat voor ons?

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker:


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

Allereerst: u allen: een goed 2019 gewenst in het weten dat we
leven in de liefdevolle trouw en nabijheid van onze God:
Er zit altijd een klein beetje hemel
in het leven van iedere dag.
Maar je moet het wel zien te ontdekken,
want soms is het gewoon iemands lach,
of een mens die probeert te begrijpen
waaraan ’t jou op dat ogenblik schort.
Kijk, die aandacht maakt plots dat je leven
net een tikkeltje fleuriger wordt.
En wat maakt soms een eerlijke handdruk
je van binnen gelukkig en blij.
Echte vriendschap is ook zo kostbaar.
Het hoort, volgens God, er wel bij.
Ook een zonnestraal die door je raam valt,
maakt soms de dag al weer goed.
En vergeet niet het zilveren maanlicht
dat je ’s avonds soms vriend’lijk begroet.
Ook het lied van een kind is soms
aan de zang van een engel gelijk.
Zelfs de greep van zo’n groezelig handje
is toch zo ongelofelijk rijk!

Week van het gebed
Maandag 21 januari hoop ik voor te gaan in de Hervormde kerk
in de bijeenkomst in het kader van de week van het gebed. De
jongeren van Follow Me zijn er ook. We hopen juist met jong
en ouder ervaringen uit te wisselen over bidden. Meer
informatie over de week van het gebed elders in deze
Kerkvensters. Van harte welkom!

Aankondiging dienst gericht op 20-ers en 30-ers
In de kerk gaat het de laatste tijd veel over (twintigers en)
dertigers. Hoe kunnen we ze als kerk bereiken? Al een aantal
jaar heb ik een gespreksgroep met twintigers en dertigers. We
komen een paar keer per jaar bij elkaar en behandelen een
onderwerp dat iemand van de groep zelf heeft voorbereid. Het
idee kwam op om ook een keer samen een kerkdienst voor te
bereiden. Deze dienst is op 27 januari, ’s morgens, in de
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Hervormde gemeente
16-12 Mw. Wiegersma-van Beesten
Dhr. en mw. Steen
23-12 Dhr. H. Steen
Familie Sterken
26-12 Nijenhaghen
30-12 Mw. A. Minkjan
Mw. A. Martens-den Besten

Hervormde kerk. Thema van de dienst: ‘Een momentje voor
jezelf’. We willen beginnen met koffie/thee/fris. De dienst zal
dus allereerst gericht zijn op twintigers en dertigers. Maar
vervolgens natuurlijk op iedereen! We hopen dat je er bent!

Tenslotte
Aan het eind van mijn bijdrage nog twee dingen.
Allereerst: wat zijn we weer verrast door alle mooie
kerstwensen vanuit de gemeente. Via kaartjes, mailtjes,
bloemen (inderdaad, van Pelgrim!) en op andere manieren.
Dank iedereen die daar de moeite voor genomen heeft! En
nogmaals: ook wij wensen iedereen een goed en gezegend
Nieuwjaar toe!
Vervolgens: het jaar 2018 was voor mij een jaar met heel veel
rouwdiensten. Ook de laatste weken ben ik weer vaak op de
begraafplaats of in het crematorium geweest. Dat is natuurlijk
het meest ingrijpend voor de nabestaanden van de
overledenen. Maar ook voor mijzelf heeft het gevolgen. Dat
geldt met name voor mijn agenda. Ik merk gewoon dat ik niet
alle mensen kan bezoeken die ik zou willen bezoeken. Ook de
mensen die een geliefde hebben verloren, moeten soms wat
langer op een bezoekje wachten dan me lief is. Ook dat zijn er
namelijk heel veel… Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. En als
u echt dringend behoefte heeft dat ik op korte termijn een keer
kom: schroom niet, maar neem gewoon zelf contact met me
op!
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Vinkenbuurt
09-12 Dhr. en mw. Heusinkveld
16-12 M. A. Stoker-Veldman
25-12 Mw. J.H. Troost-Sirach

Gezamenlijke berichten
13 januari Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting de Dante
Hierbij nodigen we alle bewoners van de Dante uit voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst 2019, georganiseerd door de
Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente, PKN
Ommen. Wees welkom a.s. zondag 13 januari tussen 15.00 en
17.00 uur in basisschool het Koloriet. Ook de kinderen zijn
natuurlijk van harte welkom, er is een speciale teken-, kleur- en
spelletjeshoek. Er is eerst koffie/thee met iets lekkers en
daarna een drankje met een hapje.
De bedoeling is om als inwoners van woonwijk de Dante elkaar
een Gelukkig Nieuwjaar te wensen en elkaar te ontmoeten.
Hebt u zelf geen vervoer dan kunnen wij ervoor zorgen dat u
gehaald en teruggebracht wordt. Belt u daarvoor met de
contactpersoon: Jenny Hofmeijer.
Namens de werkgroep,
Jenny Hofmeijer

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

20-27 januari Doe mee aan de Week van Gebed 2019
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al
biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar
ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van
verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars
geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en
verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en
verfrissend zijn.
Recht voor ogen. Onrecht: soms kijken we er liever van weg.
Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met
datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als
christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het
hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van
20 t/m 27 januari het recht voor ogen. Met een concrete
Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht
en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn
hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid.
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te
geven.
De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt
door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van
onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met
exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor
de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en
gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een
probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld.
Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in
actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en
in onze daden.
De Week van Gebed wordt georganiseerd door
MissieNederland en de Raad van Kerken. Alle samenkomsten in
Ommen beginnen om 19.30 uur en u/jij kunt deze bijwonen op:

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

Scriba:


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

Wegens vakantie geen kopij

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

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:
Witharen gebouw Irene
16-12 Mw. Vijn
23-12 Mw. A. Spijkers

Maandag 21 januari
Dinsdag 22 januari
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Hervormde kerk
Evangelische Gemeente Oase

Woensdag 23 januari
Donderdag 24 januari
Vrijdag 25 januari
Zaterdag 26 januari

Weblog: Ben je benieuwd naar wat we mogen ontvangen en
delen in Zambia? Abonneer je dan nu op ons weblog! Dat kan
via www.kerkinactie.nl/blogblok
Een heel hartelijke groet,
Thijs en Marike Blok

Chevalleraustraat
Room Katholieke Kerk St.Brigitta
Nering Bögelstraat
Gereformeerde kerken vrijgemaakt
Het Baken Trompstraat
Gereformeerde kerk De Kern
Bouwstraat
Christengemeente ’t Vechtdal
Balkerweg 3

Gereformeerde kerk

1 maart Oproep! Wereldgebedsdag 2019 ‘Projectkoor’
Op deze vrijdag wordt weer de jaarlijkse Wereldgebedsdagviering gehouden, dit jaar in de Hervormde kerk Ommen. De
viering is samengesteld door mensen uit Slovenië.
We willen graag een gelegenheidskoortje vormen o.l.v.
Willemien Gerritsen om medewerking aan deze viering te
verlenen. Op maandag 14 januari om 18.45 uur gaan we voor
de eerste keer oefenen in het Hervormd Centrum. Wij
ontmoeten u hier graag om mee te zingen in dit ‘projectkoor’.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Willemien
Gerritsen.

Eigen e-mailadres Beamerteam Witharen
Waar de mailtjes voorheen naar Martha Wermink gestuurd
werden, mogen ze nu naar het nieuwe e-mailadres van
beamerteam Witharen gestuurd worden:
 gebouwirenewitharen@gmail.com!
Dit geldt voor zowel de liturgie als losse dia’s/informatie die
voor de dienst getoond moeten worden. Alvast bedankt.
Beamerteam Witharen

Collecten

Dank!!
De gezamenlijke diaconieën willen iedereen hartelijk danken
voor alles wat is ingeleverd voor de minima. Het was
overweldigend wat er soms binnenkwam: hele pakketten,
rollades, kerstkransen, geld, allerlei cadeaus en
levensmiddelen. De beide diaconieën konden bij heel wat
Ommer adressen wat extra's voor de kerst brengen.
Een hele mooie kerstgedachte om zo dingen samen te delen.
Wij hopen dat wij bij een volgende actie weer op uw
medewerking mogen rekenen.
De diaconieën
Thijs en Marike Blok stellen zich aan u voor
In de vorige Kerkvensters kon u al lezen over het
doel dat we speciaal steunen de komende twee
jaren en waarvoor u uw gift kunt geven in de
zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerken.
Thijs en Marike stellen zich hierbij aan u voor.
Leuk om te weten, Marike is een geboren en getogen Ommer.
Beste gemeenteleden in Ommen,
Graag stellen we ons in deze Kerkvensters
aan u voor. Wij zijn Thijs en Marike Blok en
wij wonen en werken sinds juli 2018 in
Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Wij zijn
uitgezonden via KerkinActie en zijn blij dat
de gemeente van Ommen met ons mee
gaat leven.
Onze taak is in de eerste plaats lesgeven aan theologie
studenten van Justo Mwale University. Dat doen we beiden
met veel plezier en onze eerdere werkervaring komt daarbij
goed van pas. Beiden houden we van lesgeven en het
begeleiden van mensen. Marike heeft ervaring met onderwijs
en training in verschillende landen. Thijs was in Nederland
predikant met belangstelling voor zending en cultuur. Samen
hebben we met onze kinderen in Congo geleefd. Onze vier
kinderen zijn nu niet mee, dat was een puzzel bij de beslissing
en dat zal best eens puzzelen blijven!
Naast het werk aan de opleiding zijn we ook betrokken bij een
gemeente in Lusaka, we nemen deel aan diensten en
vergaderingen en ondersteunen daarbij de predikant.
De kerk in Zambia groeit en er is een groot tekort aan
opgeleide voorgangers. De uitdagingen in de kerk en in de
samenleving zijn enorm. Er is veel armoede en onzekerheid. Er
is een tekort aan goed onderwijs en gezondheidszorg. Tegelijk
ontmoeten we veel mensen die zich van harte inzetten voor
God en voor hun naaste. Daar kunnen we ook veel van leren.
We verwachten dus ook veel te ontvangen en daarvan weer
met jullie te delen!

04-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 703,27
83,15

Kerk
341,50
66,65
219,95
56,05

07-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 217,25
88,15

Kerk
€ 156,20
39,95
115,20
27,95

11-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene
Collecte kerk

Diaconie
€ 307,80
34,35

Kerk
€ 323,47
22,45
204,15
15,20
243,05

18-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 386,02
47,90

Kerk
€ 363,30
51,95
233,20
43,00

25-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 542,91
73,00

Kerk
€ 377,91
53,95
260,41
37,25

Giften
Voor de kerk
€ 5,00 via contactpersoon
€10,00 via diaken
Voor De Kern
€ 5,00 via diaken
Voor Sulawesi
€ 50,00 via diaken
Voor de Diaconie
€ 5,00 via mw. G. Mateman (dankbaarheid)
€ 10,00 via contactpersoon (kerstattentie)
Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. G. Mateman
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CrossPoint
€ 574,42

Collecten

Uit dankbaarheid
€ 5,00

09-12
Vinkenbuurt
Kerk Vinkenbuurt

Hartelijk dank

Hervormde gemeente
Van de AK tafel
17 januari Informatieavond
Graag wil ik u herinneren aan de informatieavond op
donderdag 17 januari. 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.
De Algemene Kerkenraad heeft vastgesteld dat de huidige
kerkstructuur niet toekomstbestendig is. Er zijn te weinig
ambtsdragers met teveel taken. Doorgaan op de huidige weg is
geen optie. Vandaar het voornemen om te kiezen voor 2 fte
predikantsplaatsen en de eerste jaren ondersteuning door een
kerkelijk werker. De huidige 3 wijken op te heffen en verder te
gaan met twee geografische pastorale gebieden: Noord/West
en Zuid/Oost en één kerkenraad. In het beleidsplan wordt de
verscheidenheid, die we in onze gemeente hebben,
gefaciliteerd. Predikanten worden gezocht, die passen bij onze
verscheidenheid. Deze compacte opsomming zal ik namens de
Algemene Kerkenraad toelichten op de informatieavond. Ook is
er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Mocht u verhinderd zijn en vragen hebben dan kunt u die tot
maandag 14 januari indienen bij Loes Thörig onze scriba AK.
 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl.
Mogen we op uw aanwezigheid rekenen?

Kerk
€ 36,55
25,30

Diaconie
€ 27,70

16-12
Kerk
Ommen
€ 148,45
Vinkenbuurt
28,50
Kerk Vinkenbuurt
28,25

Diaconie
€ 155,87
31,32

Kerk. geb.
€ 133,20

23-12
Ommen

Kerk
€ 209,97

Diaconie
€ 272,02

Kerk. geb.
€ 210,06

24-12
Ommen

Kerk
€ 196,29

Kind. i.d. Knel
€ 172,47

Kerk. geb.
€ 116,54

25-12
Kerk
Ommen
€ 345,35
Vinkenbuurt
49,46
Kerk Vinkenbuurt
66,12

Kind. i.d. Knel
€ 396,78
64,41

Jonge kerk
€ 442,90

26-12
Ommen

Kind. i.d. Knel
€ 228,70

Kerk. geb.
€ 145,47

Kerk
€ 120,38

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 via ds. J. de Haan
€ 10,00, € 20,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
€ 20,00 via ouderling dhr. A. van der Vegt
Voor de diaconie
€ 10,00 via diaken dhr. A.M. Schuurman
€ 20,00 (minima) via diaken mw. M. Vosjan-de Greef
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 20,00 via dhr. en mw. Van Keulen
Hartelijk dank

Vorming

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
In de vorige editie hebt u in de berichten van de
Gereformeerde kerk kunnen lezen dat we bij de invoering van
de AVG gezamenlijk willen optrekken. Gelukkig hoeven wij het
wiel niet (opnieuw) uit te vinden want de landelijke kerk heeft
een model privacy statement voor lokale gemeenten opgesteld
(waarvan wij 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 Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente
willen hierin samen optrekken. De Hervormde gemeente 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 niet om contact op te
nemen met Loes Thörig  herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl of
telefonisch.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Lambert van den Berg, voorzitter

12 februari Een goed gesprek over het avondmaal, ds. Karel
Hazeleger
Op deze dinsdag organiseer ik een gespreksavond over het
avondmaal. Deze avond is onderdeel van de serie ‘Een goed
gesprek’. Hoe ervaren we het avondmaal? Wat is de bedoeling
van het avondmaal? Op welke manieren kun je het vieren? Wat
zegt de manier waarop je het avondmaal vormgeeft over de
inhoud van het avondmaal? Over dit soort vragen gaat het.
Daarbij maak ik gebruik van een notitie die in opdracht van de
landelijke kerk is opgesteld.
De avond vindt plaats in de Hervormde kerk en begint om
20.00 uur. U kunt zich bij mij opgeven. Welkom!

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
12 januari Nieuwjaarsconcert Excellent
Royal Music 2019 In met Arjan Breukhoven (orgel) en Anna
Majchrzak (sopraan) om 15.00 uur in de Willem Hendrik Zwart
Hal te Lemelerveld, Grensweg 17.

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.

15 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur nodigt u van harte uit
voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst op
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dinsdagmiddag 15 januari om 14.00 uur in De Kern. Voor deze
middag hebben we Anita Wichers uitgenodigd zij zal vertellen
over haar werk als schaapherder op de Lemelerberg. Er is
gelegenheid elkaar een gezegend Nieuwjaar te wensen onder
het genot van een hapje en een drankje. Belangstellenden en
leden hartelijk welkom! Wij ontmoeten u graag.
Het bestuur

Gebedspunten
Laten we bidden dat we ons werk niet zonder Gods
hulp proberen te doen, want als de Heer ‘het huis’ niet
bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers (Ps. 127:1).
Laten we bidden om Gods leiding en zegen m.b.t. de
plannen van de Geref. en Herv. kerkenraden voor de
komende jaren.
Laten we God danken voor alles wat Hij geeft. Voor
Zijn liefde, Zijn genade en Zijn geduld met ons.
Laten we bidden voor de mensen die dementie/
alzheimer hebben. Bid voor henzelf en voor de
mensen om hen heen. Dat God hen moed en kracht
geeft om hier mee om te gaan.
Laten we bidden dat in het nieuwe jaar alle open
vacatures in het kerkenwerk zullen worden opgevuld,
zodat er, door samen de schouders eronder te zetten,
geen taken blijven liggen.
Laten we God danken dat Hij altijd naar ons omziet.
Laten we bidden dat we zelf ook, vanuit Gods kracht,
zullen omzien naar de mensen die dat nodig hebben.
Laten we bidden dat we in ons eigen leven de strijd
tegen het kwaad zullen aangaan door de kracht van de
Heilige Geest en in het geloof dat Jezus Christus de
grote overwinnaar is.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de
laagdrempelige dienst die op 13 januari in de kantine
van OZC wordt gehouden. Dat iedereen die op zoek is
naar God, Hem zal mogen vinden.

17 januari Kerk & Israël
Het is nu januari. Na alle drukte en feesten van de afgelopen
maand valt de stilte weer in. Maar in en rond Israël is het nooit
stil! Laten we hopen dat het nieuws vanuit Israël deze maand
en in dit nieuwe jaar niet over aanslagen en oorlog(sdreiging)
zal gaan maar nieuws van vrede en rust zal zijn, voor Israël en
haar buurlanden en de hele wereld!
We hebben deze maand ook weer een avond van Kerk & Israël
op het programma staan en dit keer wel een heel bijzondere!
Een ‘Vertelconcert’ door Gottfrid van Eck getiteld Het lied van
het Paradijs. In dat programma komen beeldende kunst,
muziek en verhalen samen. De prenten die de joodse
Groninger kunstenaar Henk Werkman tussen 1941 en 1943
maakte zijn gebaseerd op volksverhalen uit de chassidisch
joodse wereld.
De inspirerende en fantasievolle vertellingen van de Baäl Shem
Tov, een joodse rabbi en leraar die zo’n drie eeuwen geleden in
Rusland leefde, gaan over hoop en verlangen, geloven met al je
zintuigen en het zoeken naar je bestemming als mens.
Dit muzikale verhalenprogramma is geschikt voor jong en oud
(vanaf ongeveer 10 jaar).
Het begint om 19.30 uur, deuren open vanaf 19.00 uur).
Plaats: De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart
Toegang gratis, er wordt gecollecteerd. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:
Gerbrig Arends of
Gerrit Jan Vrieling of
Johan en Liesbeth Dul

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

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 25 januari.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 15 januari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via
e-mail of cd bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien
nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 17 januari 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 ℡ 463928

Gebedspunten

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

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, wie
zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
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: 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

 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

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

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

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

Website
PKN gemeenten Ommen:

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

www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

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

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.

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.

Familieberichten en posters
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

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 5 febr. 5 mrt., 2 apr., 7 mei, 4 juni, 3 sept.,
1 okt., 5 nov., 3 dec. van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking
van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de 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

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

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

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

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
1ste Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
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Maak een duif met de kinderen.
Maak de vleugels van (vlieger) papier door dit als een harmonica te vouwen. Schuif deze vleugels door het lijf van
de duif. Hang het aan een draadje
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EEN
GOED GESPREK OVER

15 JANUARI 2019

‘JOY’ BOOKCAFE
BERMERSTRAAT 15A
OMMEN AANVANG 20.00
UUR
a.u.b. aanmelden voor deze gespreksavond
bij ds. Coby de Haan
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