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Meditatie

Leesrooster

Je leven in balans
In de drukte van alle dag is het een kunst om balans in je leven
te vinden. Een balans tussen privé en werk, tussen je gezin, je
familie en je vrienden, tussen jou en God.
In Een Goed Gesprek rond de stamtafel in Bookcafé Joy hadden
we met een select groepje mensen hier een mooi gesprek over.
Het blijkt dat we onder veel spanning leven. We zijn vaak
gestrest We moeten veel presteren en alles moet perfect zijn.
Er wordt veel van ons verwacht, althans dat denken we. Maar
we willen ook graag de ander ‘pleasen’. Wie durft nee te
zeggen?
Ik gebruikte in dit Goed Gesprek het boek Leven in balans van
Anselm Grun. Anselm Grun is een benedictijner monnik, die de
geloofstraditie van de monniken verbindt met de moderne
psychologie. Hij grijpt hierin terug op de regel van Benedictus,
de spirituele traditie van de vroege monniken. Anselm Grun
gebruikt twee begrippen over het balans vinden in je leven.
Het ene begrip is Akedia. Akadia betekent dat je NIET in balans
bent. Het is het onvermogen om in het hier en nu te zijn. Je
bent ontevreden, voelt je verscheurd, je foetert op de mensen
om je heen.
Interessant is wat de therapie van de monniken tegen akedia
was: je moest in je eigen cel blijven en je houdt je aan een
goede structuur. Benedictus noemde dit stabilitas, bij jezelf
blijven. Dus niet wegvluchten in allerlei activiteiten, niet nog
hectischer maken, dan je leven al is, maar juist rust vinden, je
terugtrekken, om zo innerlijke stabiliteit te vinden.
Nog een ander begrip dat Anselm Grun gebruikt: Discretio. Dit
is de gave van het onderscheiden, het gevoel voor de juiste
maat. Discretio is het wezenlijke van de rest leren
onderscheiden. De vraag stellen: Waar gaat het om in het
leven, wat is nu echt waardevol? Het is volgens Anselm Grun
luisteren naar de wijsheid van je ziel, waarin je je niet door
anderen van de wijs moet laten brengen.
Discretio is niet iets egoïstisch, alleen voor jezelf. ‘Het voelt
voor mij goed, dus is het goed’. De gave van discretio leert je
ook aanvoelen wat goed is voor de ander.
Wat kunnen we leren van deze Benedictijnse begrippen?
Nu we leven in een maatschappij, waar veel aanbod is, dus veel
keuzes. Mogelijkheden lijken onbegrensd. Maar dat maakt ons
allemaal niet gelukkiger. Het leidt tot mateloosheid, tot stress.
Daarom is de vraag: Hoe kunnen we vandaag de dag weer
leren om met de juiste maat te leven met onszelf, met elkaar
en met de natuur? Deze vraag stellen kan al een nieuw begin
voor je betekenen. Nu in de Veertigdagentijd krijg je de
gelegenheid om daar bij stil te staan.
(Vervolg pag. 4)
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Kerkdiensten
Zondag 24 maart

Zondag 31 maart

4e Lijdenszondag / 3e Zondag in de 40-dagentijd

5e lijdenszondag / 4e zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Lydia Volkerink
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Mw. R. Troost-Timmerman
Dhr. J. Slotman

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

Witharen

Ds. J.T. Baart, Kerk en School
Klaas Schaap
Dhr. J. Schipper
Alle groepen
Mw. J. Timmerman
Mw. H. Wermink-Lamberink

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. J.T. Baart, Heilig Avondmaal
Freddy Bruins
Mw. R. Hoekman
Leiding: Marinda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. K. Jelsma, Kerk en School
Gert Olthof
Dhr. H. Kroon
geen

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

Ds. K. Jelsma
M.m.v. de groep CLUS
Niet bekend
Dhr. G. Vogelzang

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Willemien Gerritsen
Mw. E. Touwen-Tempelman
Alle groepen
Dhr. H. Drost
Dhr. M. Hekman
Dhr. A. van der Vegt

10.00 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Kerk en School
Organist:
Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:
Mw. B. Kroon
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdames/-heer:
Mw. N. van Eldik
Dhr. J. Vosjan.
Mw. M. Vosjan
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

Ds. K.A. Hazeleger
Ontmoetingsdienst
M.m.v. LuCerna
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters

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

Geen

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

Hervormd Centrum
19.00 uur:
Spreker:
Afgevaardigde Hg:
Afgevaardigde Gk:

CrossPointdienst
Thomas Abbes
M.m.v. Band Online
Mw. W. Ekkelkamp
Dhr. G. Schuttert

Weekopening, -sluiting

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 25 mrt. 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

Maandag 1 april 10.30 uur: Niet bekend

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 29 mrt. 18.30 uur:

Dhr. W.M. Rozema

Vrijdag 5 april 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 29 mrt. 19.30 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn

Nijenhaghen
Dhr. W.M. Rozema

Vrijdag 5 april 19.30 uur:
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Ds. R.R.J. de Bruijn

31 maart
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

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

Edukans en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Ilona Hogenkamp

Zondagskind
Ommen
24 maart:
31 maart:

Marit Brouwer
geen

Kinderoppas
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Ommen
24 maart:

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

31 maart:

Paasproject Kindernevendienst
24 maart: Lucas 13:1-9
Thema: Geduld
Julia en Stef ontdekken dat het een tijdje
duurt voordat de planten in hun tuin
gegroeid zijn.

Witharen
24 maart:
31 maart:

Heidi Jaspers
Jessica Landeweerd
Karin Doldersum
Marloes Kassies
Aniek Welink
Jeske Koning
Hetty Landeweerd

Hervormde gemeente
31 maart: Lucas 15:11-32
Thema: Vergeven
Julia is boos omdat Stef gaat voetballen in plaats van helpen.
Kan ze hem vergeven?

24 maart Ontmoetingsdienst Vinkenbuurt
‘Dan draagt mij Uw muziek’
Goedemorgen, welkom allemaal in de kerk in
Vinkenbuurt voor de ontmoetingsdienst/
zangdienst. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan onder muzikale
begeleiding van organiste Margriet Hierink
en LuCerna. We hebben veel mooie liederen
gekozen om God te eren en te danken voor Zijn trouw.
Ds. Karel Hazeleger is deze morgen de voorganger en enkele
gemeenteleden zullen een bijdrage leveren aan de dienst.
Na afloop ontmoeten we elkaar in het buurthuis voor koffie/
thee/ limonade met wat lekkers. Mogen wij ook op uw stem
rekenen?
Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt

31 maart: SMA de wereld uit
De collecte tijdens de Kerk-en schooldienst is bestemd voor de
bijzondere actie
CaMo & Friends 4 SMA. Om onderzoek naar en behandeling
van de onbekende, maar verschrikkelijke spierziekte SMA te
stimuleren, wordt er deze zomer in Ommen geld ingezameld.
De actie is opgezet door de vriendengroep van Jan-Jaap Lucas
en Linda Meijerink uit Ommen. Hun kinderen, Cato en Moos
hebben beide deze spierziekte. Cato en Moos willen zelf ook
graag hun bijdrage leveren aan onderzoek naar SMA.
Door onbekendheid van de behandeling en de enorme kosten
hiervan is dit helaas nog niet voor elk kind mogelijk.
We bevelen dit collectedoel van harte bij u aan zodat we een
steentje bij kunnen dragen om behandeling en voorkoming van
de spierziekte SMA mogelijk te maken.
Natuurlijk mag u ook een gift overmaken op rekening nummer:
NL82INGB0000000969 ovv Actie Camo Ommen.

Collecten
24 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
19.00 uur CrossPoint:
Uitgangen:
19.00 uur CrossPoint:

Diaconie en Kerk
Project
Kerkelijke gebouwen / zending
PaKaN!

31 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Project Edukans / zending

Gereformeerde kerk
24 maart Collecte Avondmaal
Miljoenen boeren in Myanmar zitten muurvast in armoede.
Overleven met te weinig voedsel voor het hele jaar is de zorg
van elke dag. De christelijke hulporganisatie World Concern is
in Myanmar de partner van Kerk in Actie. Deze organisatie
heeft zich ten doel gesteld om samen met de lokale kerken in
twee jaar tijd 400 boerengezinnen financieel onafhankelijk te
maken. Dit doen ze door het opzetten van rijstbanken in de
dorpen. Boeren kunnen daar rijst lenen om te gebruiken als
pootgoed. Naast het opzetten van rijstbanken worden de
dorpelingen getraind in het verbouwen van groenten in hun
eigen tuin. Wij vragen uw bijdrage voor deze rijstbanken en
andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging zodat
boeren in Myanmar weer financieel zelfstandig worden!

Zondagskind
24 maart:
31 maart:

Kinderoppas
Ommen
24 maart:
31 maart:

Lena Boezelman
Joke Hendertink
Sharon Hekman
Jorinda Wermink-Hopman

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

Collecten
24 maart
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Loïs Hazeleger
Kerk en Schooldienst

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

ZWO project en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Klaas Kollen
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gelijkenis van de verloren zoon. Zelf mag ik samen met de
Triangel de dienst vorm geven. Welkom!

Vervolg meditatie

Op zondag 31 maart is er een bijzondere avonddienst om
19 00 uur in de Gereformeerde kerk. De groep CLUS (Come Let
Us Sing) uit Bruchterveld (ze werkten al eerder mee aan een
ochtenddienst) verzorgt een dienst met het in deze
40-dagentijd zo passende thema ’Stilte’. Er worden meditatieve
(bijbel)teksten gesproken die ons bepalen bij de rol van (het
ontbreken van) stilte in ons leven. Stilte die nodig is ook om
God te ontmoeten. We zingen zelf veel maar luisteren ook naar
mooie (Opwekkings)liederen gezongen door CLUS. Welkom!

Stil te staan bij God, die in Jezus, een nieuw begin heeft
gemaakt. Jezus zei: Wees niet bezorgd. De Vader in de hemel
zorgt voor je. Hij gunt ons dat wij met een schone nieuwe lei
beginnen.
Deze 40 dagen zet ons ook stil bij onszelf: Waar maken wij een
nieuw begin? Hoe het zit met onze discretio, ons gevoel van de
juiste maat? Welke keuzes maken we, zodat we met mate,
gematigd leven, zodat we dichter komen bij wat God met ons
bedoeld.
Dus soms nee zeggen, afzien, vasten, tijd nemen, waardoor je
meer in balans komt met jezelf, met de mensen om je heen, en
met God. Ik wens je een inspirerende 40dagentijd toe.
Ds. J. de Haan

Wijkavond Wijk 1
Op donderdag 9 mei a.s. zal er, in De Kern van 20.00 tot 22.00
uur, een wijkavond worden gehouden voor de leden van wijk 1.
Het 'elkaar ontmoeten' stellen wij centraal op deze avond. Wij
hopen op een grote opkomst.
Op 12 mei hoopt ds. Wim den Braber ’s morgens de
doopdienst voor wijk 1(!) te leiden. Wie dus uit die wijk wil
dopen die dag moet zich uiterlijk 14 april bij hem melden. Zie
zijn gegevens bij wijk 2.

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

14 april Speciale Kerk op Schoot dienst voor
kinderen van 0-5 jaar
Dit jaar zijn collega Hans Baart en ik begonnen met het bijeen
roepen van ouders die in 2016 of 2017 hun kind hebben laten
dopen. Onlangs kwamen de ouders uit wijk 1 bijeen en in het
najaar zal Hans een gesprek hebben met de ouders uit wijk 2.
De bedoeling is dat we jaarlijks doopouder van 2 jaar geleden
uit onze wijk bijeen roepen. Doel is: ervaringen uitwisselen in
de (geloofs)opvoeding. Hoe geef je daar vorm aan? Met welke
vragen komt je kind en tegen welke vragen loop je zelf aan?
Open avonden van ontmoeting. Onlangs kwamen de
doopouders 2016/2017 uit wijk 1 bijeen en we hadden een
mooi gesprek! Aan deze ontmoetingsavond hebben we het
samen organiseren van een Kerk op Schoot dienst gekoppeld.
Wat is een Kerk op Schoot dienst? Kort gezegd: het is een
dienst gericht op kinderen van 0-5 jaar waarbij het vooral om
beleving en gebruik van zoveel mogelijk zintuigen gaat. Het
eerste doel is niet dat het kind na afloop het verhaal van de
dienst kan vertellen (..), maar dat het een positieve ervaring
heeft opgedaan aan de kerk(dienst) en het naar de kerk gaan.
Kinderen worden dan ook persoonlijk warm welkom geheten.
We zingen in de dienst geen liederen uit het liedboek maar
liedjes met eenvoudige teksten (die over het thema gaan) op
de melodieën van bekende peuterliedjes. De dienst duurt
ongeveer een half uur. Het bijbelverhaal is opgeknipt in een
aantal fragmenten. Elk fragment wordt kort en eenvoudig
verteld waarna er bij dat fragment een liedje wordt gezongen
en een activiteit gedaan. Op 14 april wordt een Kerk op Schoot
dienst gehouden. Dit is op Palmpasen en dat zal dan ook het
thema zijn. De kinderen zullen zwaaien met palmtakken, hun
jassen op de grond leggen en onder het zingen van een lied op
de melodie van ‘Twee emmertjes water halen’ door een door
papa’s en mama’s en opa’s en oma’s gevormde poort gaan. En
nog veel meer. Er wordt een kaars ontstoken en er wordt kort
en eenvoudig gebeden. Ds. Hans Baart begeleidt de liedjes op
piano. Na de dienst kunnen we (met dank aan Lex en zijn team)
onder het genot van een broodje (knakworst..) nog even
napraten en elkaar ontmoeten.
De dienst wordt na en naast de ‘gewone’ dienst gehouden.
Voor de dienst is er koffie drinken. De dienst die in de kerkzaal
wordt gehouden begint om 11.00 uur. Na ongeveer een half
uur gaan we in de grote zaal een eenvoudige Palmpasenstok
maken. Voor het materiaal (stok, crêpepapier, groen en een
broodhaantje) wordt gezorgd. Wat je zelf moet meenemen is
een tak om mee te zwaaien. Je kind kan die tak zelf thuis of
elders uitzoeken en meenemen dus. Zo krijgen we ook

Dhr. F.J. Horsman
Mw. J. van Rooijen-Alblas
Mw. H. Paarhuis-Groen
Mw. G.J. Stegeman-Runhart
Dhr. G.H. Hekman
Dhr. O. Kramer
Dhr. G.A. de Roos
Dhr. H.J. Poortier
Mw. F. Haasjes-Schieving
Mw. A.R. van Gerresheim-Eggengoor
Mw. W. Kampen-Mulder
Dhr. F. Horsman
Mw. J. Arnoldussen
Dhr. W. Dijkstra
Mw. K. Groothuis-Spijker
Mw. E. van het Hof-Knevelbaard
Mw. E. den Uijl-van der Laan
Mw. D. van der Veen-Beniers
Mw. A. Ningbers-Slotman
Mw. W. Steen-Paarhuis
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

Wijk 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Bij de kerkdiensten
Zondag 31 maart zijn er ’s ochtends weer scholendiensten in de
beide kerken in Ommen en in Witharen.
De dienst is met de scholen voorbereid en heeft in alle kerken
dezelfde liturgie. Het thema ‘Samen verder?’ cirkelt rond
vergeving en wordt uitgewerkt naar aanleiding van de
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verschillende takken. In de dienst is een gestencilde orde van
dienst, zodat je later thuis de liedjes nog eens kunt zingen.
Omdat wij graag weten hoeveel stokken, groen en
broodhaantjes (maar ook de in deze dienst te gebruiken
kroontjes, hobbelpaarden en andere dingen) wij moeten
regelen is het noodzakelijk dat je opgeeft met hoeveel kinderen
je aan de dienst mee doet. Dit kan tot 1 april bij
ondergetekende dsjelsma@pkn-ommen.nl
In het najaar is de volgende Kerk op Schoot dienst
georganiseerd door collega Hans Baart met de doopouders
2016-2017 uit wijk 2. Onze bedoeling is om dit jaarlijks 2 keer
per jaar op deze wijze te organiseren.
Voor de duidelijkheid: deze dienst is niet gericht op de hele
gemeente maar gericht op kinderen van 0-5 jaar waar de
ouders, de opa’s en oma’s en de eventuele broertjes en zusjes
die ouder dan 5 jaar zijn van harte welkom zijn!

nieuw begin? Hierin ligt de dubbele bodem van deze filmpjes
en verhalen: wat komt er allemaal kijken als je een nieuw begin
hoopt en wilt maken… Pasen dus.
Het projectlied zingt gelukkig helemaal niet moeilijk. Elke
zondag zingen we hetzelfde refrein met een couplet dat
speciaal past bij de bewuste zondag met het bijbehorende
verhaal.

Talent-en-dienst: nog niet afgelopen
Het was een vrolijk gezicht, al die dubbelgevouwen
memoblaadjes, wapperend aan lijntjes als slingers voor in de
kerk. Allemaal talenten: dingen waar iemand goed in is, die je
graag doet, wat een mens belangrijk vindt. In de
Gereformeerde kerk zijn zoveel dingen ingevuld, dat de
kinderen het niet af kregen om al die briefjes op te hangen.
Wat nu verder? De mensen die een telefoonnummer of
emailadres hebben opgeschreven mogen verwachten dat ze
binnen redelijke tijd benaderd worden met de vraag ‘dank voor
je briefje, wat kun/wil je voor de kerk betekenen?’ Verder is
het genieten om te zien wat mensen graag doen: omzien,
mondharmonica spelen, administratie, klussen, reizen, creatief,
enzovoort. Het kan allemaal een plek hebben in onze
gemeente. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Niet alleen
kerkgangers maar iedereen die onze kerk een warm hart
toedraagt kan aangeven wat hij/zij graag doet. Stuur Kest
Jelsma of mij (j.t.baart@gmail.com) maar een email en we
zorgen dat het op de goede plaats terechtkomt.
Sterker nog, het is misschien ook wel eens goed om tegen
elkaar te zeggen dat iedereen een steentje mag bijdragen:
alleen samen kunnen we een levendige gemeenschap zijn. Dus
aan iedereen de vraag: waar zou jij je gemeente nou graag mee
willen dienen?
Tot slot is er nog de vacaturegids. Hierin staat een klein deel
van mogelijkheden om onze gemeente te dienen, namelijk de
radertjes waarmee de kerk als organisatie gesmeerd loopt.
Maar ook die zijn van belang. Want ja, wat nou als er radertjes
ontbreken? Er is dringend een penningmeester voor de kerk
nodig, maar er zijn ook kleinere taken. Doe eens gek en doe
eens mee! Zo gek is het ook weer niet en je krijgt er nog veel
voor terug ook.
Ds. Hans Baart

Geboren
Op 23 februari is Fieke Elin Jaspers geboren. Fieke is de dochter
van Anne Vink en Mark Jaspers. Ze wonen aan de Korenmolen
18, 7731 NE. We feliciteren hen van harte met de geboorte van
hun dochter!
Ds. Kest Jelsma

Wijk 2
Predikant:


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



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

Scriba:

Nieuw initiatief: Op schoot
Heb je kleine kinderen van 0-5 jaar? Lees dan het stukje
‘Speciale kerk-op-schootdienst voor kinderen van 0-5 jaar op
14 april’ van Kest Jelsma!

Bij de diensten
24 maart (Witharen en avonddienst): het wordt altijd spannend
en stil als Lucas 13 gelezen wordt, over Jezus’ omgang met de
vraag ‘als het kwaad goede mensen treft’. Er zijn mensen
omgekomen: afgeslacht en verongelukt. Jezus zegt niet dat het
vast ergens goed voor is. Ook geeft Hij niet het advies om het
maar gelaten te ontvangen, uit welke bovenmenselijke hand
het je ook toevalt. Maar wat dan wel?
Het verhaal maakt je nieuwsgierig, want we krijgen allemaal
wel onze porties aan kwaad in ons leven. Sommigen zelfs wel
heel veel. Wordt God een vreemde of kan Hij ons ongedacht
nabij komen?
Of de preek lukt is altijd maar de vraag. Maar dat de Eeuwige
ons ongedacht nabij komt mogen we vieren in de tekenen van
brood en wijn, ontvangen uit de handen van de Zoon.

Wijk 2 ondersteunend pastor
Predikant:


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

Boeken 40-dagentijd
In de gesprekken van de afgelopen tijd heb ik een paar keer
aangegeven dat ik in deze 40-dagentijd graag drie boeken
aanbeveel: Tom Wright: Goede vrijdag, de dag dat de revolutie
begon. Reinier Sonneveld is de auteur van een boek dat
eigenlijk heel pakkend verder borduurt op dat boek van Tom
Wright en het heet: Het vergeten evangelie… en tenslotte is er
het boek van Thomas Halik, Raak de wonden aan. Deze drie
boeken beschrijven in grote lijnen mijn eigen geloofsweg en
dat is een weg van Christus Overwinnaar en Christus voor de
kwetsbaren.

31 maart: School en Kerk vieren deze zondag weer samen. In
de Gereformeerde kerk heten we de kinderen van Het Koloriet
van harte welkom, samen met hun familie en leerkrachten.
Gaaf om vrolijk en vrij met elkaar met de Bijbel bezig te zijn en
God te eren met ons zingen en bidden. Het thema is ‘Samen
verder?’ en komt bij de twee broertjes vandaan: de een gaat
lekker de wereld in, de ander blijft thuis en helpt hun vader.
Komt het nog goed tussen hen?

Alfabet
Veertigdagentijd

En dan weer even een letter uit het alfabet van het
gemeentezijn: de G is allereerst de G van GOD. Daar begint
alles mee, want Hij is degene die de GEMEENTE roept/kiest om
GEMEENTE te zijn. In de oorspronkelijke taal van de bijbel
wordt gesproken over degenen die ERUIT GEROEPEN zijn
(ekklesia). Geroepen uit de wereld om lichtend licht en zoutend

We hebben in de kerkdienst al wat kennisgemaakt met Stef en
Julia, twee kinderen die in een filmpje het thema van de
zondag introduceren gedurende de Veertig Dagen op weg naar
Pasen. Stef en Julia mogen in de buurt op een stukje grond een
tuin aanleggen. Wat moet je daar allemaal voor doen, voor een
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schuld dan de andere inwoners van Jeruzalem dat zij deze
ramp moesten ondergaan? Een prangende vraag die zich
opdringt als we kijken naar de rampen die in deze tijd
gebeuren, soms mensen overkomen die dicht bij God leven en
van wie je dan misschien denkt, dat hun enige veiligheid boven
anderen, die niet in God geloven, wordt gegund; is dit zo? We
hopen elkaar in deze kerkdienst weer opnieuw te mogen
ontmoeten.

zout te zijn. De mensen die het verschil maken in deze wereld.
Een hele taak. En dat is dus geen taak voor één persoon, maar
voor meer. Gemeentezijn is iets wat je samen doet. GELOVEN
is een zaak van samen. En hoe beter we doorhebben dat we
niet zonder elkaar kunnen des te meer kunnen we betekenen
in deze wereld!
De H is de H van Hart. In de bijbel is dat het centrum van inzicht
en oriëntatie. In ons spraakgebruik is het meer het centrum
van ons gevoel. In de bijbel vertalen wij het Hebreeuwse woord
lev met hart. Herkenbaar in onze uitdrukking: heb het hart
eens of heb het lef! Je moet inzicht / lev hebben vanuit welke
oriëntatie je als gelovige wil bouwen aan het Koninkrijk van
God, aan het ontwikkelen van een visie waarbij de principes
van dat Koninkrijk (zie Mattheüs 5-7 en Lukas 6) leidend zijn
voor je geloof en dus ook voor het gemeentezijn. En waar je
Hart vol van is daar loopt je mond van over.
Ds. Wim den Braber

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

Wijkgemeente 2
Kerkelijk werker

Predikant:
Bereikbaar:

Kerkelijk werker:


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

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

Scriba:


Overleden

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

Rond de erediensten

Op 14 maart jl overleed Gradus Uulders. Hij werd geboren op
27 juni 1920. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in
‘t Vlierhuis, maar daar aan vooraf woonde hij met zijn vrouw
Margje Uulders-Winters 20 jaar aan de Chevalleraustraat. Met
Margje is hij 64 jaar getrouwd geweest. Ze kregen twee
dochters en twee zoons. Ook kwamen er klein- en
achterkleinkinderen. Voor Gradus waren zijn gezin, de
boerderij in Giethmen en het geloof en kerk de vaste, sterke
pijlers van zijn leven.
Op dinsdag, 19 maart was de dankdienst voor zijn leven in de
Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat. Daarna is zijn lichaam
begraven op begraafplaats Laarmanshoek.
De tekst voor de overdenking was, op zijn eigen verzoek:
Mattheüs 11:28 waar Jezus zegt: ‘27 Alle dingen zijn Mij
overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan
de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien
het de Zoon wil openbaren. 28 Komt herwaarts tot Mij, allen
die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt
Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en
nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30
Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.’ (Statenvertaling)
Leven vanuit die woorden geeft een mens kracht voor het
leven. Het mag de kracht zijn waaruit wij allemaal het leven
mogen en (soms met vallen en opstaan) kunnen aangaan.
In het volgende Kerkvensters een uitgebreid ‘in memoriam’.
Met warme groet, Gera Mateman

Zondag 24 maart mag ik ’s morgens voorgaan in Vinkenbuurt.
We houden een ontmoetingsdienst. Dit keer heeft de
voorbereidingsgroep ervoor gekozen van de dienst een
zangdienst te maken. Leuk! We worden zowel begeleid door
LuCerna als door Margriet Hierink (orgel). Thema van de dienst:
‘Dan draagt mij Uw muziek’. We lezen uit de Bijbel
Lucas 22:54-62. Het gaat over Petrus die zegt dat hij Jezus niet
kent. Maar we letten met name op Jezus. Hoe hij Petrus
aankijkt. Daar zit zoveel in…
Zondag 31 maart mag ik ’s morgens voorgaan in Ommen. Deze
dienst is een dienst van Kerk en school. De kinderen van De
Kardoen zijn bij ons te gast. We hopen veel kinderen te zien,
natuurlijk samen met hun vaders, moeders, opa’s en oma’s!
Omdat de hele dienst gericht is op kinderen, is er geen
kindernevendienst. We sluiten wel aan bij het thema van het
Paasproject van de kindernevendienst. Daarom gaat het deze
morgen over vergeving. En dan met name over de vraag of we
elkaar kunnen vergeven. Thema van de dienst: ‘Samen verder?’
We luisteren (en kijken!) naar het Bijbelverhaal van de verloren
zoon. Waarbij het met name gaat over de oudste zoon, die het
heel moeilijk vindt om te vergeven. Maar herkennen we dat
ergens niet allemaal? Welkom, jong en ouder! Vergeet u
trouwens niet dat in de nacht van zaterdag op zondag de tijd
wordt verzet?
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


Predikant:

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

Bereikbaar:

Bij de diensten

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

Scriba:


We hebben op zondag 24 maart geen doopdienst, want er
waren dit keer geen aanmeldingen. Deze zondag willen we nu
nadenken over de ‘Sileomtoren’ die, volgens Lukas 13:1-9, op
18 inwoners van Jeruzalem viel. Droegen die mensen meer
6

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

Meet & Create
Zondag 31 maart is weer een bijeenkomst voor ouders met
tieners. Dit keer is het een Meet en Create. We gaan dit keer
creatief met elkaar aan de slag. Wees welkom na de kerkdienst
in De Kern om 11.30 uur! De organisatie is in handen van Ellen
Touwen, Thomas Abbes en Coby de Haan.

PaKaN!
Activiteitenagenda
Maart
22

Overleden
Dinsdagmorgen 12 maart is Hendrik Jan Grotenhuis op zijn
kamer in De Hoekstee overleden. Maandag 18 maart was de
afscheidsdienst in het Hervormd Centrum. Hierna is hij in
besloten kring bij zijn vrouw begraven op de begraafplaats in
Raalte. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen, de familie
Grotenhuis en de familie Geerts veel sterkte met dit verlies.
In een volgend Kerkvensters zal ik een in memoriam schrijven.

24

Disco in de kelder van De Kern voor alle kinderen van
de club en alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van
de basisschool
CrossPoint Church in het Hervormd Centrum

April
05
07
14

CrossPoint Connect in De Kern
10-er Dienst
CrossPoint Church in de grote zaal van De Kern

Tot slot
Ik las in de liturgiegids van de 40-dagentijd van Kerk-in Actie
een mooi gedicht.
Het gaat over de grote levensvragen, waar je mee worstelt,
waar je geen antwoord op hebt.

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Plaatselijk kerknieuws
Ongestoorde ontwikkeling
Men moet de dingen
de eigen stilte
ongestoorde ontwikkeling laten
die diep van binnen komt.
Die door niets gedwongen of versneld
kan worden.

Verpleeghuis Zonnehuis
Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle
* Mw. J. Aalderink-Meijerink (Gk 1)
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

Alles is het leven is groeien
en vormt zich
rijpt zoals een boom,
die zijn sapstroom niet stuwt
en rustig in de lentestormen staat,
zonder angst
dat er straks geen zomer zal komen.

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

Die zomer komt toch!
Maar slechts voor de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zorgeloos,
stil en weids.

Gereformeerde kerk
03-03 Mw. I. van Elburg-Hallink
10-03 Dhr. O. Kramer
Witharen gebouw Irene
02-02 Mw. H. Noordegraaf
09-02 Mw. Makkinga

Men moet geduld hebben
met onopgeloste zaken in het hart
en proberen zelf de vragen te koesteren
als gesloten kamers
en als boeken
Die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Hervormde gemeente
03-03 Mw. A. Nieuwlaar-van der Kolk
Dhr. H.J. Willems
17-03 Mw. Van Walsum
Mw. M. Boezelman

Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
leef je misschien langzaam maar zeker,
zonder het te merken,
op een goede dag
tet antwoord in
(naar Rainer Maria Rilke)

Vinkenbuurt
24-02 Dhr. en mw. Feddes
03-03 Mw. J. Harmsen-Stokman
10-03 Dhr. A. Ruiterkamp

Gezamenlijke berichten
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

Aankondiging abonnementsbetaling
Wat later dan u van ons gewend bent zal het abonnementsgeld
van Kerkvensters eind maart worden geïnd via automatische
incasso of acceptgiro. De oorzaak van deze vertraging is dat er
in de afgelopen periode ingrijpende werkzaamheden zijn
geweest aan het ledenbestand van de PKN, die van invloed
waren op het bestand van Kerkvensters. De werkzaamheden
zijn door het dienstencentrum uitgevoerd om het programma
te verbeteren en kostenbesparing op het onderhoud van de
software. De gevolgen hiervan voor Kerkvensters zijn:

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


Dhr. T. Abbes
tabbes@pkn-ommen.nl
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lezingen uit de Bijbel gedaan en liederen gezongen. Op deze
manier brengen wij voor Gods aangezicht al het mooie wat we
van God ontvangen, maar bidden ook voor al het verdriet en
ellende in deze wereld. In onze viering, gemaakt door vrouwen
uit Slovenië, staat de gelijkenis van het feestmaal van de Heer
centraal. (Lucas 14:15-24) Er is een projectkoor o.l.v. Willemien
Gerritsen en de overdenking is gedaan door ds. Coby de Haan.
De spreekstemmen werden door de comitéleden gedaan.
De collecte voor 3 goede doelen in Slovenië, - te weten:
- een nieuw centrum voor jongeren met het Aspergersyndroom en autistische jongeren,
- een blijf van mijn lijf-huis voor moeders: een thuis voor
vrouwen met psychische, fysieke en andere problemen,
veroorzaakt door huiselijk geweld. Meestal met hun kinderen
die ook vaak dupe hiervan zijn.
- Roma-project in Pusca: Romaburgers worden nog steeds
behandeld als tweederangsburgers. In dit grootste Romadorp
wordt geprobeerd om het bewustzijn van de unieke cultuur
van de Roma te vergroten,
- heeft het mooie bedrag van € 220,75 opgebracht.
Bent u niet in gelegenheid geweest om de viering bij te wonen
en wilt u alsnog iets voor de goede doelen in Slovenië geven,
dan kan dit door uw bijdrage over te maken naar de Triodos
bank, IBAN-nummer NL48TRIO 0390224839 t.n.v. Stichting
Nederlands Comité Wereldgebedsdag met vermelding: Collecte
Slovenië.
De viering in 2020 is op 6 maart in de Gereformeerde kerk.
De liturgie voor deze viering wordt gemaakt door vrouwen uit
Zimbabwe. Graag willen wij u dan weer ontmoeten.
Wereldgebedsdag Comité Ommen
Evelien Achterberg

- De abonnementenmodule is vervallen en de betalingen
worden nu vanuit een fonds gedaan. Hierdoor is het
machtingskenmerk gewijzigd.
- Het gebruikte SoW-bestand voldeed niet aan de kerkorder en
is opgesplitst in een Geformeerd deel en een Hervormd deel.
De consequentie hiervan is dat er voor de Gereformeerde kerk
een nieuw rekeningnummer moet komen, want het is niet
mogelijk om één rekeningnummer te gebruiken voor beide
kerken.
- In november 2018 is de SKG overgestapt van de Van
Lanschotbank naar de Rabobank, met als gevolg dat alle
rekeningnummers van de SKG gewijzigd zijn. Hierbij het
dringende verzoek om het juiste rekeningnummer in uw
administratie op te nemen. Vanaf nov. 2019 zal namelijk een
overboeking naar het oude rekeningnummer geweigerd
worden.
Indien u de redactie gemachtigd heeft dan zal op 26 maart het
abonnementsgeld van 2019 voor Kerkvensters worden geïnd.
Er wordt een bedrag afgeschreven van € 13,65 o.v.v.
Abonnement Kerkvensters 2019.
Indien u het met deze afschrijving niet eens bent, dan kunt u
deze afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voor de Gereformeerde kerk is deze datum nog onder
voorbehoud en is het afhankelijk van of het incasso- en
acceptgiro contract op tijd binnen is.
Opbouw machtigingskenmerk: [Lidnr. LRP]618120[xx]
Lidnr. LRP: 6 of 7 cijferignummer, zie uw bankafschrift van 2018
6181: is het nummer van het fonds in LRP, deze wijzigt
20[xx] is het jaar van ondertekening van uw machtiging, deze
wijzigt ook.
Voor 2019 gelden de onderstaande gegevens:
Gereformeerde kerk:
Rekeningnummer: NL30 RABO 0373 7427 46
Incassant-ID: Nog niet bekend, zie uw bankafschrift
Machtigings-ID: [Lidnr. LRP]182122019
Datum ondertekening: 01-03-2019

Gereformeerde kerk
Vergaderingen
1 april Kleine Kerkenraad
9 april Kerkenraad
9 april Wijkraden 1 en 2
15 april College van Kerkrentmeesters
23 april Diaconie
25 april Gemeentevergadering

Hervormde gemeente:
Rekeningnummer: NL26 RABO 0373 7266 19
Incassant-ID: NL65ZZZ302584821940
Machtigings-ID: [Lidnr. LRP]178322019
Datum ondertekening: 02-07-2018
Redactie Kerkvensters

Bericht van de diaconie
De spaardoosjes worden in april weer bij u opgehaald door uw
contactpersoon, ouderling of diakenen. De opbrengst is voor
het project van Kerk in Actie in Bangladesh.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

29 september Startzondag
Hoewel het seizoen nog volop bezig is en er veel activiteiten
plaatsvinden, zijn wij toch alweer bezig met de
voorbereidingen voor de Startzondag op 29 september 2019
voor het volgende seizoen. Noteert u de datum al vast? We
bedenken een mooi programma voor jong en oud. De huidige
commissie bestaat uit verschillende personen van de
Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, maar we
willen heel graag dat er ook nog iemand vanuit Vinkenbuurt
en/of Witharen aansluit, zodat Vinkenbuurt en Witharen
vertegenwoordigd zijn en mee kunnen denken wat passend is
voor deze locaties. We komen voor de zomer 2 à 3 keer bij
elkaar, zodat het programma voor de zomer klaar is en in
september om nog één keer af te stemmen. De tijdsinvestering
is minimaal. Komt u/kom jij de commissie versterken? Laat het
dan weten aan Joke Schonewille.
Namens de startzondagcommissie,
Joke Schonewille

Hervormde gemeente
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
24-02
Vinkenbuurt
Kerk Vinkenbuurt

Terugblik op Wereldgebedsdagviering Ommen, 1 maart in de
Hervormde kerk
Wij kijken terug op een mooie viering. Op deze
Wereldgebedsdag, altijd gehouden op de eerste vrijdag in
maart, zijn er wereldwijd 24 uur lang dezelfde gebeden,
8

Kerk
€ 19,85
19,05

Diaconie
€ 20,75

03-03
Kerk
Ommen
€ 174,88
Vinkenbuurt
56,15
Kerk Vinkenbuurt
62,50

ZWO
€ 198,45
61,55

Kerk. geb.
€ 151,02

10-03
Kerk
Ommen
€ 236,51
Vinkenbuurt
61,25
Kerk Vinkenbuurt
68,80

Diaconie
€ 297,42
79,20

Kerk. geb.
€ 174,17

feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de
mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en
brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je
voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen
je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Zendingsbussen Ommen februari € 384,67

Giften
Voor de kerk:
€ 5,00 via bezoekmedewerkster mw. J.A. Kampman-Olsman
€ 5,00 via pastoraal ouderling mw. G. Vogelzang-Lindeboom
€ 5,00, € 10,00, 3x € 20,00 en € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 25,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman

13 april Open dag cursus TVG
Op zaterdag 13 april is er in kerkelijk centrum Sion in Rijssen
weer de gelegenheid om kennis te maken met de cursus
Theologische Vorming. Deze cursus wordt al sinds 2003 hier
gegeven en heeft inmiddels honderden enthousiaste cursisten
mogen begroeten, zie onderstaand artikel van een cursist. De
ochtend begint om 09.00 uur en er wordt deze ochtend les
gegeven in de vakken Dogmatiek, Pastoraat en
Gemeenteopbouw. U bent van harte welkom.

Voor het pastoraat
€ 10,00 via ds. J. de Haan
Voor de diaconie
€ 25,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
Voor de bloemen
€ 20,00 via bezoekmedewerkster mw. P.F. de Jonge-ter Brake

Mijn ervaring met de cursus TVG
Na de enthousiaste verhalen van bekenden over de TVG cursus
ben ik, Adri Voerman, in 2017 begonnen aan de cursus. Geen
ogenblik heb ik er spijt van gehad, wat heb ik veel geleerd de
afgelopen 2 jaar. Onze groep bestaat uit 9 deelnemers, jong en
ouder. We komen uit verschillende kerken en
geloofsgemeenschappen met hetzelfde doel: leren of beter
leren wat er in de bijbel staat. Het is een verrijking voor je
geloofsleven en ook kunnen we de cursus toepassen in ons
dagelijks leven. Maar bovenal het eren en leren van de Heere
God. We beginnen met de vroege kerk, het oude testament,
via kerkgeschiedenis en het vak ethiek naar gemeenteopbouw.
De lessen worden gegeven door predikanten en
onderwijskrachten. We hebben het goed met elkaar. In april
zijn er open lessen, u bent van harte welkom om hierbij aan te
schuiven. Mocht u interesse hebben om een keer deel te
nemen, dan kunt u met mij meerijden naar Rijssen vanuit
Enschede.
Adri Voerman, cursist 2e jaars

H.V.D. wijk 1
€ 5,00
H.V.D. wijk 2
€ 4,00, 4x € 5,00, € 6,00, 5x € 10,00
Hartelijk dank

Vorming
30 maart Gaan we weer wandelen
van Paardelanden naar Oud Avereest afstand 12 km.
We vertrekken om 08.30 uur vanaf de markt.
Op 27 april is er geen wandeling i.v.m. Koningsdag.
Wil je een keer mee wandelen graag opgeven bij Wim en
Henny Weideman.
4 april Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger
We komen voor het laatst dit seizoen bij elkaar. We lezen
1 Samuël 24, over David die de kans krijgt Saul te doden… maar
het niet doet. Een prachtig hoofdstuk! Welkom weer!
Hervormd Centrum, 20.00 uur.

19 april: Johannes-Passion
Op Goede Vrijdag voert het Sallands Bachkoor de JohannesPassion van J.S. Bach uit in Hoogeveen.
Dit vindt plaats in de Hoofdstraatkerk.

Algemeen (kerkelijke) berichten

Sommigen vinden deze ‘kleine’ passie minstens zo mooi als de
Mattheüs: feller, bewogener, geconcentreerder en
dramatischer. De Johannes was Bachs eerste passie, voor het
eerst uitgevoerd in 1724 in de Nicolaikirche in Leipzig.
Revolutionair ook voor die tijd, het was of je bij de opera of in
het theater was. Het verhaal flitst voorbij in een uur en drie
kwartier. Wat voorbeelden: Het begint met een dramatisch
mooi openingskoor. Je hoort korte felle ‘schreeuwkoortjes’
(turbae). De aria ‘Ich folge dir gleichfalls’ is drie minuten puur
geluk. Meeslepend is het ‘Lasset uns den nicht zerteilen’. Het
einde is zo troostrijk; na het slotkoor ‘Ruht wohl’ in mineur
eindigt Bach met het ontroerende koraal ’Ach Herr, lass dein
lieb Engelein’.

Regionaal
31 maart Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en
organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De
Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw
begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met
vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar
aanleiding van de tekst: ´Een nieuw begin ontstaat waar de Ene
de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis
ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!’
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op
zondag 31 maart kunt u na de dienst deze kaarten
ondertekenen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze
kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op
staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt,
vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het

Ga voor meer informatie naar www.passionhoogeveen.nl.
Kaarten zijn te bestellen via
penningmeester@sallandsbachkoor.nl
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Opgave in verband met de organisatie: Louise Hemstede,
4 april ‘400 jaar Dordt in drie bedrijven’
Om 20.00 uur in de Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid
Esweg, Hellendoorn; Inleider: prof.dr. H.J. Selderhuis.
In 1618 en 1619 werd in Dordrecht een landelijke
kerkvergadering gehouden. Die moest een einde maken aan
het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten.
Hun leergeschil ging over de verhouding tussen de goddelijke
genade en de menselijke verdienste. De vraag was toen: hoe zit
het met de uitverkiezing? Is dat een vraag van het verleden of
is dat ook een actuele kwestie? Tijdens de Synode van
Dordrecht werd ook besloten de gehele bijbel uit het
Hebreeuws en Grieks in het Nederlands te vertalen. Deze
vertaling, die in 1637 klaar was, leverde een belangrijke
bijdrage aan de eenheid en het karakter van de Nederlandse
taal. De bijbel kreeg de naam Statenvertaling, omdat de StatenGeneraal de vertaling bekostigde en autoriseerde.
Op de Dordtse synode werd tevens een kerkorde van
gereformeerde (calvinistische) snit vastgesteld. Die is van grote
invloed geweest op het ‘bestuur’ van heel wat
kerkgenootschappen in ons land.

Evangelische Toerusting School
Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de
Evangelische Toerusting School (ETS) een interkerkelijke
Bijbelcursus aan over de inhoud, achtergrond en boodschap
van de Bijbel. Jaarlijks volgen zo’n 1100 cursisten deze cursus
op één van de ruim 55 cursuslocaties in Nederland.
Ook in Ommen verzorgt de ETS een cursus, die ook gevolgd
wordt door mensen uit PKN-Ommen. De lessen vinden plaats
op de 2e zaterdagen van de maand, van 09.30 uur tot 15.00
uur, op de volgende locatie: De Oase (onderdeel van de
Carrousel). De lessen worden verzorgd door de docenten
Esther Stoorvogel (Oude Testament) en Corné Burger (Nieuwe
Testament).
De ETS-Bijbelcursus is bedoeld om mensen te helpen de Bijbel
beter te leren kennen, begrijpen, toe te passen en te groeien in
geloof. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier
cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen.
Gratis proeflessen in april of mei. Geïnteresseerden zijn van
harte uitgenodigd om gratis en vrijblijvend een les Oude
Testament en/of Nieuwe Testament bij te wonen op zaterdag
13 april of zaterdag 11 mei. Aanmelden kan via
www.evangelisch-college.nl/ets-open-dagen.

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?

24 en 25 mei SamenLoop voor Hoop
Het is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen
kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette
staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het
leven. Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en
lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het
wandelen is. Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies,
een gezellige braderie en veel activiteiten ervoor dat het, voor
zowel de bezoekers als de deelnemers, een onvergetelijk
evenement is. De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid
maken van een SamenLoop een evenement dat niemand
onberoerd laat.
Ook dit jaar willen we weer met een team vanuit PKN Ommen
meelopen. Loop jij met ons mee? Predikanten lopen voorop!
Om mee te kunnen doen, betaal je per persoon € 10,00
inschrijfgeld.
Om het meelopen van een PKNteam mogelijk te maken hebben
we ook nog enkele mensen nodig die meehelpen organiseren.
Schroom niet en meld je aan, alle hulp is welkom.
Voor vragen en aanmelden: Joke Schonewille of Aly Buiter
Info: www.samenloopvoorhoopommen.nl

Gebedspunten
Laten we bidden dat we al onze zorgen bij God zullen
brengen en zullen vertrouwen op Zijn plan voor ons
leven.
Laten we God danken dat Hij een ieder van ons op het
oog heeft en Hij ernaar verlangt dat we Hem zullen
zoeken door te bidden en de bijbel te lezen.
Laten we bidden voor de jongeren die dit jaar examen
doen en een beroep of vervolgopleiding moeten
kiezen. Bid dat ze Gods leiding hierin zullen zoeken en
de juiste keuze zullen maken.
Laten we bidden dat we vervuld zullen worden met
vriendelijkheid en medeleven voor de mensen om ons
heen, zodat de mensen Jezus zien, als ze naar ons
kijken en een glimp van Zijn liefde zullen opvangen.
Laten we God danken dat we op Zijn beloften mogen
vertrouwen en de komst van Zijn Koninkrijk mogen
verwachten.
Laten we bidden voor echtparen die net gescheiden
zijn. Dat ze kracht en Gods Geest mogen ontvangen
om goed en wijs met deze situatie om te gaan.
Laten we bidden voor alle mensen die verdriet
hebben, omdat een naaste is overleden. Dat God nabij
zal zijn en hun kracht en moed zal geven.

Landelijk
28 maart Thema: Leven vanuit de toekomst
Door het geloof in de Here Jezus mogen wij
proeven en smaken van de krachten van de
toekomende eeuw. Dat betekent dat wij nu al
iets mogen proeven van hoe het eens op de
nieuwe hemel en aarde zal zijn. Iedereen die interesse hierin
heeft, is van harte welkom in de Gereformeerde kerk van
Lutten, zaal achter de kerk, Anerweg Noord 8 van 19.45 uur,
aanvang 20.00 uur tot 22.00uur. Ds. Jelle de Kok, predikant
toeruster in PKN via Evangelisch Werkverband zal het thema
bespreken. Toegang is gratis. Koffie staat klaar.

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.
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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.

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 5 april.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 26 maart 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. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij
in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 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

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 28 maart 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
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene
Kerkblad Kerkvensters

: 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
: NL30 RABO 0373 7427 46

Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk
Coll. van Kerkrentm.
Diaconie / kerktelefoon
Kerkblad Kerkvensters

: NL54 RABO 0373 7266 00
: NL33 RABO 0348 9042 90
: NL46 RABO 0348 9043 47
: NL26 RABO 0373 7266 19

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie

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

Website
PKN gemeenten Ommen:

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
1ste Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nlHervormde
Diaconie
Commissie bijstand ℡: 06-45289143
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl

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

Gereformeerde kerk

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

Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan
 geref-scriba-kk@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.

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

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
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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
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
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Disco Party!
22 maart
19.00 tot 20.30 uur
Kelder van de Kern
Bouwstraat 21

Entree € 1,-

Help SMA de wereld uit & geef je vrije
gift bij de uitgang!
Jeugdclub N’Joy steunt Camo & Friends 4 SMA

14

CrossPoint Church

BIJBELLEZEN
#hoedan?
Datum:
Tijd:
Locatie:

24 maart 2019
19.00 uur
Hervormd Centrum
Spreker Thomas Abbes
Band Online
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