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Een nieuw begin………..op weg naar Pasen

De zwarte deur
van de dood schuift weg,
het eeuwig overwinnende
licht verschijnt!
Uit Bijbelwoorden in beeld, van Anneke Kaai

1

WEEK VAN DE PASSIE
Een nieuw begin…………..Op weg naar Pasen

Vier de stille week

Maandag 15 april, Vesperviering
19.30 uur, Rooms Katholieke kerk St. Brigitta
pastoor Munnikhof en ds. Kest Jelsma
m.m.v. Intermezzo
Woensdag 17 april
20.00 uur, De Kern, filmvertoning: Mary Magdalene
Witte Donderdag 18 april, Avondmaalsviering
19.30 uur, Hervormde kerk
Ds. Coby de Haan,
m.m.v. Margriet Hierink (piano) en Mariëlle van der Veen (dwarsfluit)
Goede Vrijdag 19 april
19.30 uur, Gereformeerde kerk
Ds. Hans Baart
m.m.v. Henk Ruiter, Musis en Chloë Elsenaar (viool)
Stille Zaterdag 20 april, Paaswake
21.00 uur, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Ds. Harrie de Hullu en ds. Marianne Winters-Karels
m.m.v. Roelof Elsinga (orgel) en Klaas van der Wal (trompet)
1e Paasdag 21 april, Paasjubel
08.15 uur, begraafplaats Laarmanshoek
Ds. Hans Baart
m.m.v. De Bazuin
Vanaf 09.00 tot 09.45 uur in De Kern: paasontbijt voor jong en oud
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Meditatie

Leesrooster

De grootste…
De laatste jaren zien we in veel landen een politieke beweging
die zich opwerpt als verdediger van de joods-christelijke
cultuur en beschaving. Een beschaving die bedreigd zou
worden en die verdedigd zou moeten worden met letterlijke en
symbolische muren. De woordvoerders zeggen dat er
gehandeld moet worden nu het nog kan. Deze bedreigde
cultuur die ‘de beste en de grootste is die er ooit geweest is’(…)
moet weer groot worden. Een beweging die mede ingegeven
wordt door de onvrede onder ‘het gewone volk’ dat slachtoffer
is van de door hen zo genoemde corrupte rechters,
nepnieuwsjournalisten, wetenschappers en klimaatterroristen.
Een beweging die verschillende gedaantes aanneemt van gele
hesjes tot brexitters. Een beweging die de nadruk legt op eigen
volk eerst en die in soms (nog) bedekte termen andere
culturen en godsdiensten minderwaardig of zelfs achterlijk
noemt en die een bedreiging van onze joods-christelijke cultuur
zouden zijn.
Deze taal is helaas populair in ons land, een taal die één op de
vijf lijkt aan te spreken. Helaas zelfs populair onder bepaalde
groepen (fundamentalistische) christenen. Een populariteit die
versterkt wordt doordat sommige politieke voormannen zich
bedienen van religieuze taal en termen.
Maar wat is dan die joods-christelijke cultuur en beschaving?
Ik wil een paar elementen benoemen. Allereerst, dat zowel het
jodendom als het christelijk geloof God als de Schepper eren.
Hem behoort de aarde toe. Wij behoren Hem toe en Hij heeft
met onze diversiteit en veelkleurigheid ons in de eerste plaats
als méns geschapen. Een mens met een verantwoordelijkheid
om als rentmeester de aarde, Góds aarde, mooi en goed te
houden. Een aarde die we in bruikleen van onze (klein)kinderen
hebben. Je bewust zijn van je joods-christelijke wortels houdt
dus in dat het milieu en het klimaat je ter harte gaan.
In de tweede plaats is de rode draad van het joods-christelijke
geloof de liefde. Niet de eigenliefde, maar de liefde voor de
naaste die in één adem genoemd wordt met de oproep om
God lief te hebben. Joods-christelijk geloof is dus ook heel
aards, waarin we in onze aandacht voor het hiernamaals niet
voorbij mogen leven aan het hiernumaals. Een liefde die niet
‘een heel apart gevoel van binnen’ is, maar leidt tot de
huisvesting van de vreemdeling, de zorg voor weduwe en wees
en het voeden van de hongerige. Recht en gerechtigheid.
Een derde rode draad is dat deze God een partijdige God is:
de zwakke is zijn oogappel, Hij die ziet wie niet in aanzien is,
wie niet gezien wordt.
(vervolg pag.6)
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6 apr. Leviticus 6:7-11

Voedsel voor

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

7 apr.
8 apr.
9 apr.
10 apr.
11 apr.
12 apr.

Psalm 59
Hosea 1:1-9
Hosea 2:1-9
Hosea 2:10-25
Hosea 3:1-5
Hosea 4:1-11

Gebed om bevrijding
Getrouwd met een
De HEER is trouw,
Gekrenkte liefde
Voorbeeldig
Al die ellende is geen
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13 apr.
14 apr.
15 apr.
16 apr.
17 apr.
18 apr.
19 apr.

Hosea 4:12-19
Lucas 19:29-48
Hosea 5:1-7
Hosea 5:8-15
Lucas 22:1-13
Lucas 22:14-65
Lucas 22:66-23:56

Van kwaad tot erger
Palmpasen
Valstrikken
Gevolg van foute
Voorbereidingen
Tafelgesprekken en
Genade door onrecht

Inhoudsopgave
Kerkdiensten
Bij de diensten
Vervolg meditatie
Wijkberichten
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 2 ondersteunend pastor
Kerkelijk werker
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN! jongerenwerker
PaKaN!
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Vorming
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten
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Kerkdiensten
Zondag 7 april

Zondag 14 april Palmzondag

6e Lijdenszondag / 5e Zondag in de 40-dagentijd

7e Lijdenszondag / 6e Zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. S. van Kooten
Frans Dijkstra
Mw. A. Pasjes-Vrielink
Alle groepen
Mw. M. van Lenthe
Mw. T. Grootenhuis-Wessels

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

Ds. J.T. Baart
Gert Olthof
Mw. R. Kremer-Veurink
Alle groepen
Mw. H. Grootens-Slotman
Mw. T. Post
Kerk op schoot dienst

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

Witharen

Ds. H. de Haan, Den Ham
Lydia Volkerink
Dhr. H. Kroon
Leiding: Frieda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Hervormde gemeente

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

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

Ds. J. de Haan
Gert Diepeveen
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Dhr. W. ten Kate
Dhr. A. Schuurman
Dhr. G. Vogelzang

CrossPointdienst
Dhr. J. Schipper
Mw. W. Ekkelkamp

Hervormde gemeente
Ommen
10.00 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week H.A.
Organist:
Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:
Mw. G.H. Companje-Wigger
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastheren:
Dhr. B. Bosscher
Dhr. M. Hekman
Dhr. A van der Vegt
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

Ds. T. Keuning, Dalfsen
Klaas Schaap
Dhr. / mw. V.d. Bent
Leiding: Trudy

Ds. R.R.J. de Bruijn
Dhr. K. Schaap
Mw. C. Meesters
Alle groepen

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

Vinkenbuurt

Ds. R.R.J. de Bruijn
Willemien Gerritsen
Dhr. M. van der Vegt
?

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

Joy Bookcafe

Ds. K.A. Hazeleger
Volgende week H.A.
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman
Geen

Ommen Samen Kerk
09.30 uur:

10er Dienst

Maandag 15 april
Weekopening, -sluiting

R.K. Brigittakerk
19.30 uur:

‘t Vlierhuis

Pastoor Munnikhof en
Ds. Kest Jelsma, Vesperviering

Maandag 8 april 10.30 uur: Jan Wieske

18 april Witte Donderdag

Oldenhaghen
Vrijdag 12 april 18.30 uur:

Ds. K. Schaap

Nijenhaghen
Vrijdag 12 april 19.30 uur:

Hervormde gemeente
Ds. K. Schaap

19.30 uur:
Organist:
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Ds. J. de Haan
Avondmaalsviering
Riekus Hamberg

19 april Goede Vrijdag

Bij de diensten
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Gereformeerde kerk
Ommen
19.30 uur:

Ds. J.T. Baart

Witharen
10.00 uur:
Ouderling van dienst:

Ds. J.T. Baart
m.m.v. Henk Ruiter en MuSis
Dhr. / mw. V.d. Bent

Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Hervormde gemeente
Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Voor doop- en belijdende leden
Riekus Hamberg
Dhr. M. van der Vegt

Paasproject Kindernevendienst
7 april: Lucas 20:9-19
Thema: teruggeven
Julia en Stef zetten een groot hek om
hun tuin. Maar dat was niet de
bedoeling: de burgermeester zegt dat ze
de tuin alleen maar mogen gebruiken.

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Dhr. K. Schaap
Mw. C. Meesters

14 april: Lucas 19: 29-40
Thema: juichen
Stef en Julia krijgen applaus en complimenten voor de mooie
tuin.

Alle groepen

7 april Collecte Kerk in Actie (zending)
Rwanda 25 jaar na de genocide. In 2019 is het 25 jaar geleden
dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren.
De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide,
maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze
God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te
brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa,
‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd.
Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun
ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij
krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met
hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn,
worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.
Maakt u dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of maak
uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
De diaconieën

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

Oldenhaghen
15.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. K.A. Hazeleger
Heilig Avondmaal
Freddie Bruins
Mw. B. Koon

Ommen
19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Gastdame/-heren:

Ds. K.A. Hazeleger
Heilig Avondmaal
Voor belijdende leden
Gert Diepeveen
Dhr. J. van den Beukel
Dhr. J. Kroon
Mw. B. Kroon
Dhr. J. van Duren

7 april 10er Dienst
Deze zondag 7 is er weer een 10er Dienst. Alle tieners van
12-16 jaar zijn welkom in Joy Bookcafé (Bermerstraat 15a). Het
duurt van 09.30 tot ongeveer 11.00 uur. Elke 10er Dienst
starten we gezellig met een gezamenlijk ontbijt. We zijn
benieuwd wat voor lekkere dingen jullie dit keer meenemen
voor op de broodjes! Na het ontbijt gaan we verder met de
dienst die geheel is afgestemd op jullie. Het thema deze zondag
is ‘Pasen?!’ We hopen jullie allemaal, voor het eerst of
opnieuw, te ontmoeten! Tot dan!

Weekopening, -sluiting
‘t Vlierhuis
Maandag 15 april 10.30 uur: Meinie Veenstra
Heilig Avondmaal

Oldenhaghen
Vrijdag 19 april 18.30 uur:

Goede Vrijdag Heilig Avondmaal

Nijenhaghen
Vrijdag 19 april 19.30 uur:

14 april Diaconiecollecte bestemd voor cycloon Idai
Miljoenen mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn
getroffen door, misschien wel, de grootse natuurramp ooit. De
cycloon Idai. Ruim 3 miljoen slachtoffers hebben dringend
voedsel, water, onderdak en medicijnen nodig.
De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook
buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn
volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele
dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op
daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet
in het water terecht te komen. De natuurramp treft de landen
vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Zonder hulp
zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Goede Vrijdag Heilig Avondmaal
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In zowel de Gereformeerde als de Hervormde kerk is de
diaconiecollecte in de morgendienst hiervoor bestemd.
De diaconieën

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

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

Kerk in Actie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Judith en William

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

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

19 april
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Project Stille Week en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

Vervolg meditatie
Deze God die zich klein liet maken in Jezus Christus, het
kwetsbare kind in de kribbe, de gemartelde man aan het kruis.
Gekomen om te redden, gekomen om zich op te offeren,
gekomen om te dienen (Marcus 10: 43-45). En wie in dat
christelijke spoor van deze Joodse man, Gods Zoon en onze
Heer, wil gaan, wie daar de eerste, de grootste wil zijn, zal
ieders dienaar moeten zijn, voorbij zien aan jezelf. Een
grootheid die niet van deze wereld lijkt te zijn. Ergens anders
zegt Jezus ook dat de grootste in het koninkrijk van God is die
als een kind kan zijn, ontvankelijk, vertrouwend. De weerloze
overmacht van de liefde.
Laten we niet vergeten naar wie wij heten. Laten we het lef
hebben profetisch-kritisch te zijn. Wel in de wereld, maar niet
van de wereld. Laten we niet meehuilen met de wolven in het
bos, maar de lofzang gaande houden. En laten we te midden
van dit alles bidden om onderscheidingsvermogen, om in het
spoor van Jezus te gaan. Jezus de gekruisigde, de opgestane.
Koning Jezus. De Grootste!
Ds. Kest Jelsma

Zondagskind
Ommen
7 april:
14 april:

Anke van der Tol
Wietse van Harten

Kinderoppas
Ommen
7 april:
14 april:
Witharen
7 april:
14 april:

Marieke Dunnewind
Marijke van Harten
Julia Dunnewind
Nelleke Heijink

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

Yvonne Meijer
Jeannet Kelder

Hervormde gemeente

Dhr. W. Endeman
Mw. M. Schuttert-Timmerman
Dhr. J.W. Albers
Mw. H. Bouwhuis-Tempelman
Mw. H. Kraaijeveld-Seinen
Dhr. J. Lucas
Mw. M. Waterink-Slotman
Dhr. H.C. Knoppers
Mw. H. Winters-Willems
Mw. H.W. ter Horst-Wind
Mw. J.G. van Elswijk-Pardoen
Dhr. A. Schuttert
Mw. G. Brinks-Bults
Mw. A. Meijerman-Bakhuis
Dhr. G.J. Ronhaar
Mw. S. van der Stempel-Postma
Mw. G. Hoffman-Maathuis
Mw. A.H. de Leeuw-Keuning
Mw. M. Schoppink-v.d. Zwaag

Collecten
7 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie Kerk in Actie Zending
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

14 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

19 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Aan tafel:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Project ZWO
Kerkelijke gebouwen

Zondagskind
7 april:
14 april:

Lisanne Drost
Thomas Haveman

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

Kinderoppas
Ommen
7 april:
14 april:

Gezelien van Duren
Henrike Grondman
Doriene Boezelman
Marjon Drost
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Joaline Breteler
Peter en Jolanda van de Bent
Riek Hoekman
Herman en Roelien Martens

Wijk 1
Predikant:
Bereikbaar:

Antwoordstrook, voor 18 april, inleveren bij of mailen naar:
Joaline Breteler of naarRiek Hoekman,

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

Scriba:


-----------------------------------------------------------------------------------O
Op 9 mei kom(en) ik (wij) met … persoon/personen op
de wijkavond.
O
Voor de inwendige mens neem ik/nemen wij mee:
……………………………………………………………………………………

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

Bij de kerkdiensten
Op 14 april om 11.00 uur is de Kerk op schoot dienst rondom
het thema ‘Palmpasen’. De dienst is dus na en naast de
‘gewone’ ochtenddienst en is gericht op/bestemd voor de
kinderen van 0-5 jaar en de gezinnen waarvan zij deel uit
maken. Ook hun opa’s en oma’s van harte welkom! Opgave
voor deze dienst is zeer wenselijk en graag per ommegaande!

Naam:……………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………….
Tel. nummer:…………………………………………………………………………….
e-mailadres:………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------

Geboren
Op 15 maart is Maud Spijker geboren. Maud is de dochter van
Ruth Pieneman en Hans Spijker en het zusje van Anna.
Op 21 maart is Lieke Eva van Harten geboren. Lieke is de
dochter van Ilse en Reyer van Harten en het zusje van Ruben
en Tessa. Wij feliciteren allen van harte met hun dochter en
zusje.

Wijk 2
Predikant:

Motorkerkdienst



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



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

Scriba:

Zoals al eerder vermeld wordt er op 5 mei een motorkerkdienst
gehouden in de kerk aan de Bouwstraat. De aanvangstijd is
afwijkend van andere zondagen, namelijk 17.00 uur. Muzikale
medewerking wordt verleend door Embrace. Thema: Wanneer
ben je echt vrij?
Voorafgaande aan de dienst is er een motortoertocht van
100 km door het Vechtdal, waarbij we een koffiestop houden
in het clubhuis van de C.M.A. Aanvang van de rit is tussen
13.30 en 14.00 uur. De route voor het navigatiesysteem kan u
digitaal worden toegezonden. Na afloop van de dienst is er een
barbecue. Graag aanmelden vóór Pasen, als je aan de bbq wilt
meedoen, bij Gerhard Pieneman. Als je mee wilt rijden is het
fijn als je dat zo rond Pasen aan mij (Kest Jelsma( 
dsjelsma@pkn-ommen.nl) hebt doorgegeven. Welkom wat het
meedoen aan de toertocht betreft, de kerkdienst en de bbq. En
uiteraard is de dienst voor iedereen!

Reminder: kind-op-schootdienst op 14 april
Niet vergeten: heb je kleine kinderen van 0-5 jaar? Dan wil je
misschien wel naar de speciale kind-op-schootkerkdienst van
14 april. Stuur dan even een berichtje naar Kest Jelsma.

Bij de diensten
Op 7 april ga ik heerlijk genieten van mijn vrije zondag. Die
morgen verwelkomen we in de Bouwstraat ds. S. van Kooten.
Op 14 april begint dan de Goede of Stille Week met de viering
van Palmpasen. Jezus komt Jeruzalem binnen en het wordt een
feestelijk gebeuren, alsof er een koning binnenrijdt. Maar Jezus
schiet vol en huilt voor Jeruzalem. Er staat zelfs een kerk die
hiernaar genoemd is, Dominus Flevit heet die kerk: ‘de Heer
weende’. Hij huilt niet over zijn eigen lot, maar over de stad:
‘had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen.’
Want een koning juichend binnenhalen is één ding, maar Hem
op de troon zetten en andere koningen laten aftreden, dat is
nog een heel ander verhaal voor steden, landen, mensen.
Op 19 april mag ik voorgaan in Witharen, waar we in stille
soberheid het goede van de Vrijdag hopen te beleven.
’s Avonds mag ik op Goede Vrijdag voorgaan in de
Gereformeerde kerk, waar we het passieverhaal mogen horen
(Lukas 22 en 23), omlijst met muziek en zang, verdiept door
beelden, verstild door symboliek: het maakt een preek
overbodig. We zijn blij dat Henk Ruiter en MuSis meedoen.
Over de paasdienst leest u meer in het volgende nummer.

‘Vakantie’
Van 7 tot 14 april neem ik een week vakantie ter voorbereiding
op de verhuizing.
Ds. Kest Jelsma
Uitnodiging voor de Wijkavond van wijk 1
Datum: 9 mei
Plaats: De Kern
Tijd:
20.00 - 22.00 uur (vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar)
Bij deze willen we u van harte uitnodigen voor de wijkavond
van wijk 1. Het elkaar ontmoeten stellen we centraal op deze
avond. Allereerst willen we op een speelse manier elkaar leren
kennen, als leden van de nieuwe wijk 1.
De avond zal er als volgt uit gaan zien:
- Opening
- Uitleg van de avond
- Uitvoering van de ‘speelse’ kennismaking
- Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje
Wilt u d.m.v. ondergaand antwoordstrookje aangeven of u
aanwezig bent op deze avond en ook of u eventueel iets
lekkers wilt meenemen voor de inwendige mens.
We hopen u, namens de wijkraad van wijk 1, allen te
ontmoeten op 9 mei!!

18 april The Passion in Dordrecht
Elk jaar ben ik met jongeren en soms ook wat minder jongeren
naar The Passion gegaan: het verhaal over Jezus’ laatste uren,
verdiept met hedendaagse popmuziek. Eigenlijk wil ik met die
gewoonte niet breken. Zijn er ook mensen in Ommen die er
graag eens bij zouden zijn? Misschien is het leuk om samen op
te reizen! We kunnen met de trein naar Dordrecht (16.53 uur
lijkt me de best haalbare trein), maar als we afspreken kunnen
we ook een heel stuk of helemaal met auto’s gaan. Het is
trouwens een unieke locatie voor dit jaar: 400 jaar na de
beroemde en ook enigszins beruchte synode van Dordt!
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Kortom: wie gaat er mee? Laat me weten als je interesse hebt,
dan kunnen we proberen iets af te spreken.

waar je gerust je vragen mag stellen, je een luisterend oor
vindt. Samen God je vragen stelt… Bij de letter J kom ik er nog
even op terug.

Meedenken over een nieuw seizoen
En dan nog twee letters van het gemeentealfabet

Als het goed is schrijft collega Karel Hazeleger er een centraal
stukje over en haak ik er graag bij aan. Voor het nieuwe seizoen
van activiteiten (Vorming & Toerusting) kunnen we als
predikanten van alles bedenken. Maar waar denken jullie als
gemeenteleden nou aan? Laat het ons weten!
Zelf heb ik het idee om iets met het klimaat te doen: een avond
waarop boeren kunnen vertellen hoe zij deze actualiteit
ervaren, waar ze tegenaan lopen en hoe we als boeren en nietboeren de handen in elkaar kunnen slaan. Maar ook kunnen
we samen met de diaconie weer eens verder gaan bekijken hoe
we een groene kerk kunnen worden en zijn. En misschien
kunnen we samen met een basisschool en/of het Vechtdal
College iets op touw zetten. Of kunnen we met kinderen er een
volkstuintje op na gaan houden, om met hen de liefde voor
Gods schepping te beleven en bloemen in de buurt uit te
kunnen delen. Denk met me mee!
Ook zou ik het mooi vinden als er in de nieuwbouwwijk wat
kringwerk van start kan gaan. Ik ga hierover in gesprek met
enkele bewoners.
Ook zou ik best graag een reis willen organiseren naar Israël en
de Palestijnse Gebieden.
Verder denk ik aan maandelijkse maaltijden ‘De hete
aardappel’: over thema’s om samen eens over na te kauwen en
hopelijk theologisch te verdiepen. Of een leesgroepje over het
uitdagende, mooie boek ‘Het vergeten evangelie’. ‘Het geheim
van Jezus verandert alles’ van Reinier Sonneveld (bekijk de
filmpjes op YouTube maar eens om een indruk te krijgen). Of
over het boek van de Palestijnse christen uit Betlehem
Yohanna Katanacho dat ik net zelf heb vertaald met twee
collega’s, over Palestijnse bevrijdingstheologie vanuit een
evangelische invalshoek. Of…
Kortom: denk mee en laat het me weten. Graag!!!
Ds. J.T. Baart

De I is de I van Initiatief. Dat wil zeggen dat je een gesprek
begint (=initiëren) over dat wat je raakt in de gemeente, wat je
bemoedigt, waar je plezier aan beleeft. We delen dat m.i. veel
te weinig met elkaar. Haal het goede in het gemeentezijn naar
boven. Te vaak en te snel hebben we het over de dingen die
niet gaan zoals we willen, of die ons irriteren. Een lied dat ons
niet zint, muziek die niet onze smaak is, een dienst die te lang
duurt… Veel gesprekken gaan niet over hoofdzaken naar over
bijzaken.
De J is van Jezus. Want volgens mij draait het gemeentezijn om
Jezus. Daar zou veel over te zeggen zijn. Maar als ik Jezus goed
heb begrepen dan zit Hij niet op onze woorden te wachten,
maar op onze daden. Dan ben je goed bezig! Doen wat Hij zegt.
En daarvoor kunnen wij Matteüs 5, 6 en 7 raadplegen als de
inhoud van wat we moeten doen.
Oog voor de kwetsbaren, hongeren naar gerechtigheid, het
Onze Vader bidden, zoeken van Zijn Koninkrijk, niet bezorgd
zijn tegen de dag van morgen, niet (ver)oordelen, vragen en
zoeken, het als verstandig ervaren als je zo leeft, zo doet…
Ds. W. den Braber

Wijk 2 ondersteunend pastor

Kerkelijk werker

Predikant:

Kerkelijk werker:




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

Rond de erediensten

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

Ontmoetingsmiddag

Het Goede Nieuws is dat Jezus’ ogen vol ontferming zijn. Dat
schrijf ik op na de derde zondag van de Veertigdagentijd, de
zondag waarin gesproken wordt over dat ik mijn ogen mag
richten op God of Hij mij wil redden. En er was en is een gevoel
van machteloosheid na de aanslagen in Christchurch en in
Utrecht. Ook zijn er de nodige vragen over politieke
ontwikkelingen in ons land. Waar gaan we naar toe, waardoor
laten we ons leiden? Mijn oog is op u, lees ik in Psalm 32. Ik
geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef je raad, op
jou rust mijn oog (vs.8).
Het is die Psalm die mij ook bezighoudt bij allerlei vragen die ik
tegenkom. Soms lijkt God zo ver weg. Soms lijkt Hij je ook niet
te horen, ondanks dat je echt dag en nacht tot Hem roept.
Voel je je de mens die in vers 10 beschreven: een slecht mens,
want waarom treft je dan zoveel leed? Het verdriet dat maar
niet minder lijkt te worden. Je lichaam dat je ondanks alle
pogen toch in de steek aan het laten is. Het feit dat je je gezin
moet gaan loslaten. Dat je niet verder met elkaar kunt in je
huwelijk en een echtscheiding een vechtscheiding dreigt te
worden? Als het kwaad goede mensen treft…
Ik hoop dat velen die met die vragen zitten, zich omringt weten
door de aandacht en liefde van ons als gemeenschap. Wij
hoeven en kunnen niet alles op te lossen, het leven is soms zo
vierkant. Gemeentezijn is volgens mij ook vangnet zijn. Plek

Woensdag, 27 maart was (denk ik) de laatste
ontmoetingsmiddag (-avond) in onze gemeentes. In
Nijenhaghen waren we met ongeveer 20 mensen bij elkaar en
het thema van de middag was ‘Een goed gesprek’. Om te
weten wat een goed gesprek is, lazen we twee gesprekken die
Jezus voerde. Eén met Nicodemus, één met de Samaritaanse
vrouw bij de Jakobsbron. Twee heel verschillende mensen.
Nicodemus, een geleerd man, de Samaritaanse vrouw, die met
de nek werd aangekeken. Beide mensen worden door Jezus
met evenveel aandacht tegemoet getreden. Met respect.
Zonder veroordeling. Ingaande op wat hij hoorde en waarnam
had hij met beide mensen een echte ontmoeting, van hart tot
hart. Daarna hebben we met elkaar gepraat over het wonen in
Nijenhaghen, over dingen waar we dankbaar voor zijn, over
goede momenten in ons leven, en voordat we het wisten was
de tijd alweer voorbij en was er na de pauze gelegenheid om
op een ontspannen manier samen puzzels op te lossen en te
lachen om grapjes
Op dit moment zijn er, voor zover ik weet, geen zieken in een
ziekenhuis of ernstig zieken thuis. Maar ter bemoediging voor
wie het moeilijk hebben een lied wat we op de
ontmoetingsmiddag hebben gezongen: gezang 304:1
‘God is getrouw, zijn plannen falen niet
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Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.’
Gera Mateman

informatie ongetwijfeld elders in dit kerkblad.
Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, hoop ik ’s middags voor te
gaan in de Avondmaalsviering in Oldenhaghen, ’s avonds in de
Avondmaalsdienst in de Hervormde kerk. Beide keren lezen we
Lucas 23:33-46. ’s Middags zal de korte verkondiging gaan over
de woorden van Jezus in vers 34a: ‘Vader, vergeef hun, want ze
weten niet wat ze doen’. ’s Avonds staan we stil bij vers 35a,
waar Lucas schrijft dat het volk staat toe te kijken. Hoe
reageren wij zelf op Jezus die sterft aan het kruis? We hopen
op gezegende diensten, waarin we de betekenis van het lijden
en sterven van Jezus echt mogen proeven!

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

Doopgesprek

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

Scriba:


Zondag 19 mei staat er in de Hervormde kerk in Ommen een
doopdienst op het rooster. Ik mag dan voorgaan. Ouders die
hun kindje willen laten dopen, kunnen zich bij mij opgeven. Het
doopgesprek staat gepland voor donderdag 2 mei, 20.00 uur.
De locatie hoor je bij opgave.

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

Uit de gemeente

Onze zieken

Voor zover bekend verblijven er verder geen gemeenteleden
van wijk 1 in het ziekenhuis. Ook onze andere zieken, thuis of
elders en allen om jullie heen wensen we sterkte, beterschap
en Gods zegen en nabijheid.

Er zijn meer gemeenteleden die zitten met ziekte of die
behandelingen (hebben) ondergaan, zonder dat hun naam in
het kerkblad wordt genoemd. We wensen al onze zieken in
alles Gods versterkende nabijheid toe.

Agenda

Open Dag TVG

Donderdag 11 april bent u/jij van harte welkom in Joy Bookcafé
voor ‘een goed gesprek’, waarin ik zelf de gastheer en inleider
mag zijn. De koffie/thee staat klaar om 19.45 uur. Deze keer
gaat het onderwerp over het lijden van Christus, maar ook over
het lijden dat ons zelf treft. Kunnen we hier iets over zeggen?
Iedereen is weer van harte welkom in Joy! De avonden rond
‘een goed gesprek’ staan los van elkaar, dus je mist niets als je
voor ’t eerst komt.

Graag wijs ik nog een keer op de Open Dag van de cursus
Theologische Vorming voor Gemeenteleden in Rijssen. De
Open Dag is zaterdag 13 april, van 09.00 uur tot 12.15 uur, in
kerkelijk centrum Sion, J. Vermeerstraat 2 te Rijssen. Een
mooie manier om vrijblijvend eens kennis te maken met deze
cursus, die mensen wil laten groeien in geloof en in kennis van
God, Bijbel en kerk. Van harte aanbevolen!

Tenslotte
Lijdenstijd

We zijn op weg naar Pasen. We volgen Jezus op zijn weg naar
het kruis. Ik wens u toe dat u juist in deze periode de rijkdom
van het lijden en sterven van Jezus opnieuw mag ontdekken.
‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten…’
Ds. Karel Hazeleger

‘Daar gaat Gij nu en draagt geduldig
het kruis waaraan Gij hangen moet.
Ik volg U, want ik weet mij schuldig,
het is voor mij, dat Gij dit doet.
Gij draagt met ’t kruis ook al mijn zonden,
zij drukken U terneer in ’t stof,
zij hebben U zo fel geschonden.
Heb daarvoor eeuwig dank en lof.’
(C.R.Zinzendorf)

Wijkgemeente 3

Een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn

Predikant:
Bereikbaar:

Wijkgemeente 2

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

Scriba:


Predikant:
Bereikbaar:

Lief en leed

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

Scriba:


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

We leven mee met dhr. Roozeboom uit de Nijenhaghen, nu zijn
dochter Henny is overleden. We wensen hem en de familie
Gods troostende nabijheid in dit verdriet.

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

Overleden
Dinsdag 26 maart is Hennie Huisjes-Hierink overleden. Zij werd
verpleegd in de zorginstelling ‘t Vlierhuis. Hennie Huisjes is 91
jaar geworden. Maandag 1 april was de uitvaart. Na een dienst
in het Hervormd Centrum is zij begraven op begraafplaats
Laarmanshoek.
We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het
verlies van hun lieve moeder en oma.
In een volgend Kerkvensters zal ik een in memoriam schrijven.

Rondom de erediensten
Zondag 14 april hoop ik ’s morgens voor te gaan in
Vinkenbuurt. Het is dan Palmpasen. Ik hoop te preken over
1 Samuël 20, David en Jonatan. Dat lijkt misschien een verhaal
dat niet zoveel met Palmpasen te maken heeft. Echter: bij
nader inzien, zou dat wel eens heel anders kunnen zijn…
Thema van de verkondiging: David en Jonatan - Jezus en ik.
Met Palmpasen begint de Stille Week. Zelf lever ik die week
een bijdrage aan de filmavond op woensdag 17 april in De
Kern. We kijken naar een film over Maria Magdalena. Meer

Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan
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Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

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

Gereformeerde kerk
17-03 Dhr. R.H. Flokstra
24-03 Woon/zorgcentrum ‘de Hazelaar’ en ‘de Linde’

PaKaN!

Witharen gebouw Irene
17-03 Dhr. B. Groen
24-03 Dhr. H. Slotman

Activiteitenagenda
April
05
07
14

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

Mei
12
26

10-er Dienst in Joy Bookcafé
CrossPoint Church in het Hervormd Centrum

Hervormde gemeente
10-03 Mw. J. Dankelman-Miskotte 7
Dhr. A.J. Zuiderweg
24-03 Fam. De Fretes
Mw. G. van der Vegt
Vinkenbuurt
17-03 Dhr. en mw. Van den Berg
24-03 Dhr. E. Mooijers

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij Fennie
Bos, e-mailadres: rolfenfennie@kpnplanet.nl

Gezamenlijke berichten
De examentijd breekt weer aan!
PaKaN! wil alle examenkandidaten een hart onder de riem
steken en is daarom op zoek naar
namen.
Kent u iemand die dit jaar examen
moet doen? En gunt u hem of haar een
beetje extra aandacht? Geef zijn/haar
naam en adres dan door aan:
Wilma Ekkelkamp.
Aanmelden kan tot uiterlijk 18 april.

Diensten in ’t Vlierhuis
Elke maandagmorgen wordt er in ’t Vlierhuis, onderdeel van de
Saxenburgh Groep, ‘een weekopening’ gehouden voor de
bewoners. Iedere bewoner is welkom in deze dienst.
Een team van vrijwilligers zet zich in om dit mogelijk te maken.
Binnen het team is men actief met het ophalen en
terugbrengen van de bewoners, het leiden van de
weekopening of het begeleiden van de weekopening op het
orgel. Er wordt veel gezongen en er wordt een korte meditatie
gehouden. De dienst begint om 10.30 uur en duurt ongeveer
een half uur.
Op maandag 15 april a.s. wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Met drie kerken, de Hervormde gemeente, de Gereformeerde
kerk vrijgemaakt en de Gereformeerde kerk is overleg geweest
om ook in ’t Vlierhuis, voorlopig 1x per jaar, het Heilig
Avondmaal te vieren. In deze viering gaat een predikant van
een van bovengenoemde kerken voor.
Dit jaar zal de avondmaalsviering geleid worden door een
predikant van de Geref. kerk. Indien u een familielid of
bekende heeft die in ’t Vlierhuis woont, bent u van harte
welkom om met hem of haar het avondmaal op 15 april a.s.
mee te vieren. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Chris Siebert.
Namens alle vrijwilligers,
betrokken bij de vieringen in ’t Vlierhuis
Chris Siebert

N-joy
Goede opbrengst flessenactie jeugdclub N-Joy
Vrijdag 15 maart zijn we met zo’n 30 enthousiaste kinderen en
15 ouders met een auto op pad gegaan om heel veel lege
statiegeldflessen op te halen in de wijken van Ommen.
Zaterdagmorgen 16 maart hebben we alles uitgezocht en naar
de winkels gebracht, een hele klus, maar met een mooi
resultaat. We hebben een bedrag binnengehaald van € 776,25.
Van dit geld gaan we met de kinderen zwemmen en een deel
gaat naar Europa kinderhulp. We willen dan ook alle mensen
bedanken die hieraan hebben meegeholpen en flessen voor
ons hebben bewaard.
Het seizoen van de club duurt niet zo lang meer en daarom
houden we vrijdag 5 april een instuifavond voor de kinderen
die nu in groep 4 zitten van de basisschool en hun ouders. Om
te zien wat we op een clubavond doen en wellicht het volgende
seizoen op club te komen.
Zijn er vragen of opmerkingen dan kun je terecht bij: Angela
Roskam

Voorbereiding werkvakantie Albanië 2019
De voorbereidingen voor de werkvakantie Albanië 2019 zijn in
volle gang. In de week van 11 t/m 16 maart is de mestactie
gehouden in Ommen en omstreken. Mede door de hulp van
een groot aantal vrijwilligers hebben we weer een mooi bedrag
van ongeveer € 8.700,00 aan mestkorrels kunnen verkopen.
Van dit bedrag gaan de transportkosten af. Ook gaat 1/3 van de
opbrengst naar de Stichting Antwoord. Van deze stichting
krijgen we de mest.
Heeft u ons gemist en wilt u nog mestkorrels voor uw tuin?
We kunnen nog zakken bestellen en leveren. ℡ 06-28532460.
of  werkvakantiealbanie@outlook.com
In de volgende Kerkvensters hopen we meer informatie te
kunnen geven wat het project gaat worden in Albanië.
Voorbereidingsgroep Albanië

Plaatselijk kerknieuws
Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
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houden voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Dit jaar
gaan we naar de Bijbelse zandsculpturen in Elburg en
Aardbeienkwekerij Kalter in IJsselmuiden. We vertrekken om
09.00 uur vanaf de Markt bij parkeerplaats Ommen West
achter de Kwalitaria. Om ca.10.00 uur gaan we gezellig koffie
drinken bij de Bijbelverhalen in zand in Elburg en daarna is er
een rondleiding.
We vertrekken om ca. 11.30 uur weer uit Elburg en hopen om
12.15 uur aan te komen in IJsselmuiden. Daar gaan we eerst
genieten van een boerenlunch. Daarna brengen we in
2 groepen een bezoek aan de kwekerij uitleg over de
werkwijze. Van daar uit vertrekken we naar Ommen naar
De Kern, waar we van een heerlijk diner zullen gaan genieten.
Van uw contactpersoon, ouderling of diaken zult u hierover
bericht ontvangen. Mocht het zo zijn dat u, om wat voor reden
ook, geen uitnodiging hebt ontvangen neem dan contact op
met één van onderstaande personen. Ook voor overige vragen
over dit reisje kunt u hier terecht.
Namens de diaconie
Coby Lip-van Oenen
Ans Dunnewind-ter Welle
Diny Visscher-de Lange
Symen Wiersma

Gereformeerde kerk
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Bij dezen willen we u nog het eindbedrag van de actie
Kerkbalans doorgeven, totaal is er € 347.302,93 aan
toezeggingen binnengekomen. Hartelijk dank voor deze
geslaagde actie.
Na vier plaatselijke makelaars te hebben aangeschreven, om de
pastorie aan de Violenstraat te verkopen, is de keus gevallen
op makelaar Blijhuis te Ommen. Na de nodige voorbereidingen
is deze inmiddels in de markt gezet.
Misschien hebt u het al gezien maar de slagboom achter de
kerk is verwijderd en verkocht. Deze hebben we vervangen
door paaltjes zodat er meer ruimte is voor het in en uitrijden.
Dan nog een dringende oproep om een penningmeester voor
het CvK. Na de afgelopen tijd 16 mensen te hebben benaderd
zijn we er nog niet in geslaagd om een vervanger te vinden
voor de huidige penningmeester. Om te voorkomen dat we dit
(betaald) moeten uitbesteden, willen we u nogmaals vragen
om te kijken of er binnen uw netwerk nog een geschikt
persoon is die hier evt. geschikt voor zou kunnen zijn.
Weet u iemand of wilt u meer informatie bel of mail naar
 geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl
Jan Meulenkamp

Collecten

Herinrichting van de Pr. Julianastraat en de Schurinkstraat
Aannemingsbedrijf Schagen Infra start met de herinrichting van
de Pr. Julianastraat en de Schurinkstraat. Men begint aan de
zijde van Shell tankstation en eindigt bij de rotonde
Chevalleraustraat. Er wordt gewerkt in 4 fases zodat er per fase
maximaal één kruising is afgesloten, het centrum en omgeving
blijven dan bereikbaar. De oplevering en openstelling van
Pr. Julianastraat en Schurinkstraat is gepland op 26 juni 2019.
Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Gedurende de
werkzaamheden wordt in de Bouwstraat het
éénrichtingsverkeer opgeheven. Tevens wordt er ook een
parkeerverbod ingesteld om de bereikbaarheid van het
centrum te garanderen.
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Ommen
Wat voor ons belangrijk is:
We kunnen niet parkeren in de Bouwstraat
Éénrichtingsverkeer wordt opgeheven in de Bouwstraat
Meer verkeer in de Bouwstraat, dus als de kerk/Kern ‘uitgaat’
meer oppassen voor iedereen.
Koster Lex Jaspers
24 april Gemeenteavond
Hiermee willen wij u uitnodigen voor de gemeenteavond op
deze woensdagavond. Hier leggen wij verantwoording af van
de jaarrekeningen van 2018 van Kerk/Kern, Diaconie, Zending
en Kerkvensters.
De avond begint om 20.00 uur, maar voor de inloop voor koffie
en thee kunt u al eerder komen.
Agenda:
1.
Welkom en opening
2.
Bespreking van de jaarrekeningen van 2018
3.
Nieuw Beleidsplan (stand van Zaken)
4.
A.V.G. (stand van zaken)
5.
Rondvraag
6.
Sluiting.
Vanaf 17 april liggen de jaarrekeningen klaar bij de koster.
Namens de Kerkenraad,
A. Buiter alg. scriba

03-02
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 535,06
69,15

Kerk
€ 288,96
50,19
190,20
36,40

10-02
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 359,90
48,50

Kerk
€ 299,21
51,29
198,83
46,10

17-02
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 458,89
58,70

Kerk
€ 297,71
69,50
205,32
60,26

24-02
Diaconie
Ommen
€ 351,90
Witharen
53,02
Kerk. geb.
Gebouw Irene
Crosspoint 24-2-19 € 98,47
Crosspoint kerk
€ 31,85

Kerk
€ 324,85
63,90
216,35
57,40

Hervormde gemeente
Jaarrekening 2018 Diaconie Hervormde gemeente
In de vergadering van het College van Diakenen van 22 januari
en in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van
14 maart is de jaarrekening 2018 van de Diaconie besproken en
goedgekeurd. In onderstaand overzicht ziet u de staat van
baten en lasten over 2018. Tevens zijn in dit overzicht de
begrotingscijfers en de vergelijkende cijfers van 2017
opgenomen. Na het cijfermatige overzicht volgt een korte
toelichting op de cijfers.

6 mei Ouderenreis
Op deze maandag willen wij weer ons jaarlijkse uitstapje
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Omschrijving
Opbrengsten en
Baten
Opbrengsten rente
en dividenden
Opbrengsten
collectes en giften
Door te zenden
collectes en giften
Totaal Baten
Uitgaven en Kosten
Kosten diaconaal
quotum
Kosten beheer,
administratie,
archief
Rentelasten en
bankkosten
Diaconaal werk
plaatselijk
Diaconaal werk
regionaal en landelijk
Diaconaal werk
wereldwijd
Afdracht door te
zenden collecten en
giften
Totaal lasten
Resultaat nadelig

Begroting
2018

Rekening
2018

Rekening
2017

3.368

3.450

4.048

7.613

7.925

8.327

1.422

7.407

6.722

12.403

18.782

19.097

3.100

2.950

3.099

525

564

545

344

336

362

4.240

4.477

4.728

5.444

4.298

5.947

5.000

1.328

6.563

18.653
6.250

7.407
21.360
2.578

21.244
2.147

De collectes voor de ZWO-commissie bedroegen in 2018 totaal
€ 2.430. De ZWO-commissie heeft bepaald aan welke
buitenlandse diaconale doelen dit geld is besteed.
De collectes voor buitenlandse doelen, die rechtstreeks werden
afgedragen aan Kerk In Actie waren in 2018 in totaal € 6.048.
De belangrijkste collectes in dit kader waren de collectes, die
op verschillende momenten in het jaar werden gehouden voor
hulp aan de Rohingya’s in Bangladesh.
Inzage jaarrekening 2018 voor gemeenteleden
Van maandag 8 april tot en met 19 april ligt bij het Kerkelijk
Bureau, Pr. Julianastraat 8 tijdens de openingsuren een volledig
exemplaar van de jaarrekening ter inzage van de gemeente.
Klaas van Hulst,
Penningmeester Hervormde Diaconie

Actie Kerkbalans 2019
Zoals u wellicht al heeft vernomen heeft begin dit jaar de actie
kerkbalans weer plaatsgevonden. Volgens de afkondiging
kwam de opbrengst uit de tellingen uit op € 267.400.
Momenteel staat de teller op € 270.447,35 ongeveer gelijk aan
voorgaand jaar, die is gerealiseerd met minder leden. Wij
willen als CvK u als gemeente hartelijk danken voor uw
bijdrage. Uiteraard gaat ook onze dank uit naar de vele
vrijwilligers die zich wederom in weer en wind hebben ingezet
voor het uitdelen en verzamelen van de brieven.

Toelichting
Het basisprincipe van de Diaconie is dat alle middelen, die in de
loop van het jaar worden ontvangen in hetzelfde jaar ook weer
mogen worden uitgedeeld aan plaatselijke, landelijke- en
buitenlandse doelen. Dit basisprincipe kent 2 uitzonderingen,
waardoor een nadelig resultaat (2018 een verlies van € 2.578)
is ontstaan. Het gevolg hiervan is, dat jaarlijks een deel van het
eigen vermogen wordt besteed. Daarbij gaat het om de
volgende zaken:
1. Per jaar worden maximaal twee landelijk vastgestelde
collectes ter bestrijding van de gevolgen van rampen in het
buitenland verdubbeld tot maximaal € 2.500 per collecte. In de
begroting is hiervoor € 5.000 opgenomen. Omdat de praktijk
leert, dat tot nu toe nooit deze € 5.000 wordt besteed heeft
het college inmiddels besloten om met ingang van 2019 zo
nodig meer dan twee collectes voor rampen te verdubbelen
met als bovengrens maximaal € 5.000. In 2018 zijn de collectes
voor de rampen in Lombok en Sulawesi verdubbeld. In totaal
ging het daarbij om een bedrag van € 1.328.
2. Voor een diaconaal doel in Ommen wordt jaarlijks € 1.250
besteed uit het Steunfonds.
Voornoemde bedragen samen vormen het nadelig saldo
(€ 1.328+€ 1.250=€ 2.578) van 2018.

Belastingdienst draagt de vrijgevige een warm hart toe
Veel gehoorde vraag onder de vrijwilligers is: hoe zit het nu ook
alweer met die periodieke gift? Wat u waarschijnlijk weet, is
dat giften aan een algemeen nut beogende instelling (zoals de
kerk) boven een drempel aftrekbaar zijn van uw belastbare
inkomen. De Belastingdienst heeft een regeling getroffen om
giften zonder drempel in aftrek te brengen. Voorwaarde
hiervoor is dat u met de kerk een overeenkomst sluit dat u,
buiten bijzondere omstandigheden, voor een periode van
5 jaren een bedrag schenkt.
Dat klinkt leuk, maar wanneer heb ik er iets aan?
Het vastleggen van een periodieke gift, zoals het heet, heeft
voornamelijk zin wanneer u doneert aan een klein aantal
instellingen en de drempel jaarlijks niet of nauwelijks wordt
overschreden. Rekenvoorbeeldje:
Huidig
Periodiek
Gift
200
200
Af: drempel
(inkomensafhankelijk)
150 -/0
Aftrekbaar
50
200
Belastingvoordeel
(stel 40%)
20
80

Enkele andere vermeldenswaardige zaken over 2018
De Diaconie heeft in 2013 een legaat ontvangen van ca.
€ 15.000. Besloten is om van dit legaat ieder jaar € 1.250 te
besteden aan lokale diaconale doelen. In 2017 is in dit kader
€ 620 uitgegeven voor de armoedebestrijding in Ommen. In
2018 is het nog van 2017 resterende deel van € 630 en het deel
van 2018 ad € 1.250 besteed aan vier diaconale doelen.
Voornoemde bedragen zijn rechtstreeks in mindering gebracht
op de reserves.

In bovenstaand voorbeeld levert het vastleggen van een
periodieke gift jaarlijks een voordeel van € 60 op.
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Wat moet ik hiervoor doen? Via www.belastingdienst.nl kunt u
het formulier ‘Periodieke gift in geld’ downloaden. Wanneer u
deze invult en inlevert bij het kerkelijk bureau kunt u gebruik
maken van de regeling. Voor vragen of nadere toelichting kunt
u uiteraard altijd contact opnemen met het kerkelijk bureau of
de penningmeester.
Namens het CvK,
John van Duren, penningmeester

Vorming
Ideeën voor het nieuwe seizoen, ds. Karel Hazeleger
In de week na Pasen komt het team van predikanten en
kerkelijk werker bij elkaar om plannen te maken voor het
nieuwe seizoen. Welke thema’s stellen we centraal? Welke
kringen bieden we aan? Misschien heeft u zelf ook wel ideeën.
Daar staan we voor open! Misschien wilt u zelf wel een avond
of een kring organiseren of leiden. Ook daar staan we voor
open! U kunt al uw suggesties doorgeven bij uw eigen
predikant of kerkelijk werker. We kunnen natuurlijk niet
beloven dat alles een plekje krijgt. We beloven wel dat we
overal heel serieus naar zullen kijken. We vragen u uw ideeën
in te dienen voor Pasen. We zijn heel benieuwd!

18 april Ouderenmiddag Paasviering
Deze donderdag om 14.30 uur is er in het Hervormd Centrum
een middag voor alle 55-plussers. Deze middag zal in het teken
staan van Goede Vrijdag en Pasen. Ds. R.R.J. de Bruin verzorgd
de meditatie, ook verleent het Regiokoor haar medewerking.
We sluiten deze middag en tevens dit seizoen af met een
broodmaaltijd. De kosten hiervan zijn € 10,00 p.p.
U kunt zich hiervoor opgeven bij het Kerkelijk Bureau tot en
met maandag 15 april. U wordt allemaal van harte uitgenodigd.
Als u geen vervoer heeft gaan wij hiervoor zorgen.
bel en u wordt opgehaald.
De Ouderencommissie van de Diaconie

Algemeen (kerkelijke) berichten

23 april Jaarlijkse vrijwilligersavond
Op deze dinsdag is de jaarlijkse vrijwilligersavond van de
Hervormde gemeente Ommen. Deze avond wordt gehouden
het Hervormd Centrum en start om 20.00 uur. Inloop is vanaf
19.45 uur. Vanaf 19.00 uur kunnen de verjaardagsbusjes
worden geleegd. Voor de pauze zal dhr. Westenberg vertellen
over zijn werk bij de brandweer en na de pauze is er bingo.
Wij hopen op een ieders aanwezigheid.

Regionaal
7 en 14 april Paas/krentenbrodenactie voor Oekraïne
Net als voorgaande jaren staan de leden van
Stichting Ommen Voor Oekraïne in De Kern,
gebouw Irene en in de Hervormde gemeente
met de bestellijsten voor de
paas/krentenbroden actie.
U kunt bij de in- en uitgangen van de Gereformeerde kerk en
de Hervormde gemeente en gebouw Irene uw bestellingen
noteren op de daarvoor bestemde intekenlijsten.
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het project,
Alzheimerhuis in Beregove Oekraïne. Sinds een jaar is het huis
open en wonen er 10 mensen. De opbrengst van de broden is
voor de verzorging, eten, medicatie en personele kosten. De
bewoners dragen zelf 85% van hun pensioen bij in de kosten.
De broden zijn op te halen op donderdag 18 april van 19.00 tot
21.00 uur en zaterdag 20 april van 10.00 tot 12.00 uur in
De Kern en op vrijdagmorgen 19 april na de kerkdienst alleen in
gebouw Irene in Witharen.
Bent u niet in de gelegenheid uw bestelling in de kerk te doen,
bij onderstaande personen kan dat telefonisch of per mail
graag tot en met 14 april: Johan Hofmeijer of Erna Martens.

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
13-03
Kerk
Ommen
€ 106,00
Vinkenbuurt
13,50
Kerk Vinkenbuurt
11,20

Myanmar
€ 195,55
23,60

Kerk. geb.
€ 79,10

17-03
Kerk
Ommen
€ 215,63
Vinkenbuurt
27,75
Kerk Vinkenbuurt
28,45

Binnenl. Past.
€ 301,26
31,10

Kerk. geb
€ 109,70

24-03
Kerk
Ommen
€ 142,25
Vinkenbuurt
40,50
Kerk Vinkenbuurt
43,60

Diaconie
€ 150,00
40,05

Kerk. geb.
€ 120,46

12 april Verkoop voor Good Hope
Tijdens de voorjaarsmarkt, van 16.00 tot 21.00 uur, is er weer
een verkoop van nieuwe kussens, tassen, schorten, enz.
Speciaal op deze voorjaarsmarkt is de verkoop van
klederdrachtmutsen, schoon en opgemaakt.
De verkoop bij ‘Welkoop’, Haven Oost. Een gedeelte van de
opbrengst is bestemd voor de stichting ‘Good Hope’.
D. Poortier

Giften
Voor de kerk
€ 20,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede

27 april Oranjemarkt Oldenhaghen
Na de aubade van de schoolkinderen bij Oldenhaghen, wordt
op Koningsdag aansluitend een Oranjemarkt georganiseerd in
Oldenhaghen, van 10.00 tot 12.30 uur. Dhr. Tolsma (93 jaar)
heeft het voornemen daar te staan als één van de
standhouders, met uitsluitend theologische boeken en boekjes
voor de verkoop. De prijzen zullen €1 en €2 zijn. Ook zijn er
gedichten en korte meditaties die men geheel gratis mag
meenemen.
Gezien zijn leeftijd, zal hij door iemand van de kerk terzijde
worden gestaan. Na aftrek van de standhuur is de opbrengst
voor de diaconie. Een brede variatie aan onderwerpen. Kom!
Zie! Neem mee! Het is geloofsbevestigend.

Voor de kerkomroep
€ 200,00 via de bank
Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman
H.V.D. wijk 3:
1 x € 4.50 6 x € 10.00, 1 x € 12.50
Hartelijk dank
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bij:
Redactie Kerkvensters

Landelijk

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

16 april TVG Omdat het zo boeiend is!
De cursus Theologische vorming en verdieping voor
gemeenteleden en geïnteresseerden in Assen sluit haar
cursusjaar 2018/2019 af op deze dinsdag van 10.45 - 12.15 uur
(met inloop vanaf 10.30 uur) in het Markehuus, Scharmbarg 35,
Assen. Het thema is: ‘Radikale Reformatie’met als gastspreker:
dr. Theo van Staalduine, kerkhistoricus Nieuwsgierig
geworden? Info:www.tvgassen.nl of reageer voor aanmelding
naar de secretaris via  tvgassen@gmail.com of pak de
telefoon: Nanno Levenga.

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 11 april 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
Hieronder worden een aantal gebedspunten aangereikt om
voor te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we bidden dat we gaan leven tot eer en glorie
van God, door ons leven aan Jezus te geven, die Zijn
leven voor ons, mensen, heeft gegeven.
Laten we Gods zegen vragen voor de bijeenkomsten
die in de Stille Week worden gehouden op weg naar
Pasen. Dat mensen het verlossend werk van Jezus
Christus zullen mogen begrijpen en aannemen.
Laten we God danken voor alles wat buiten weer
groeit en bloeit. Dank God voor de natuur waarvan we
mogen genieten.
Laten we Gods zegen vragen voor de ‘Kerk op Schoot’
dienst die op 14 april voor de 0-5 jarige kinderen
wordt gehouden. Dat het tot zegen voor de jonge
gezinnen zal zijn.
Laten we bidden voor alle vervolgde christenen. Bid
om kracht van God om vol te houden tegen de
verdrukking in.
Laten we God danken voor het afgelopen club- en
catechisatie seizoen. Dank God voor de vele kinderen
en jongeren die hiervan mochten genieten en hierbij
over God mochten horen. Laten we bidden om een
gezellige afsluiting van het seizoen.
Laten we bidden voor de Paasgroetenactie, waarbij
wordt gevraagd een kaart te sturen aan
gedetineerden. Dat de Paasboodschap mag
overkomen en de kaart een bemoediging mag zijn
voor degene die de kaart ontvangt.

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:

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

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

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres:
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma, di en do:
09.00 - 16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Wo, en vr:
09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Donderdag:
Kernactief van 13.30-16.30 uur
Zaterdag:
09.30 - 11.00 uur
Zaterdag:
koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur
Zondag:
voor, tijdens of na de diensten

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 19 april.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 9 april voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail
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7 dagen 24 uur per dag via email.

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl

Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten

Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 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
 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl
Hervormde 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
Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl
Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.
Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de
Gereformeerde kerk.

Familieberichten en posters
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De ongelovige Thomas, ca. 1622, van Hendrick ter Brugghen, Rijksmuseum Amsterdam

We kunnen niet in Jezus geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen,
zonder zijn wonden aan te raken.
We geloven in een gekruisigde Jezus, een gewonde Jezus.
En in zijn wonden draagt Jezus alle wonden van de wereld en de mensheid.
Ook die wonden mogen wij aanraken.
Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden.
Het verhaal van de ongelovige Thomas is daarbij zijn uitgangspunt.
De kern van het boek “Raak de wonden aan” van de katholieke theoloog Tomás Halik
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Woensdag 17 april: vertoning van de film: ‘MARY MAGDALENE’

Mary Magdalene is het originele verhaal over één van de meest omstreden en fascinerende figuren
uit de Bijbel. In deze biopic zien we hoe de jonge vrouw Maria Magdalena (Rooney Mara; The Girl
with the Dragon Tattoo, Carol) probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven. Zij voelt zich
onderdrukt door de heersende elite en besluit zich tegen de wil van haar conservatieve familie in aan
te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de charismatische Jezus van Nazareth (Joaquin
Phoenix; Walk the Line, Gladiator, Her). Ze voelt zich al snel op haar gemak bij Jezus en zijn
volgelingen en ze speelt een belangrijke rol binnen de groep tijdens een reis die naar Jeruzalem leidt.
Woensdag 17 april: De Kern, grote zaal, aanvang 20.00 uur. Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur.
**********************************************************************************
De interkerkelijke werkgroep Rondom Pasen nodigt u van harte uit voor de paasjubel en/of het
paasontbijt in De Kern op de Paasmorgen
Op 1e Paasdag om 08.15 uur verzamelen we op begraafplaats Laarmanshoek om op deze vroege
ochtend het wonder van Pasen te vieren en te gedenken.
We staan daar op Laarmanshoek, in het geloof dat wij Opstandingsmensen zijn, die het nieuwe Leven
mogen ontvangen. Hij de Opgestane is ons voorgegaan.
Ds. Hans Baart zal samen met muziekvereniging De Bazuin zorgen voor de invulling van deze jubel.

Vanaf 09.00 uur is iedereen, jong en oud van alle kerken, van harte welkom in De Kern om
gezamenlijk te ontbijten.
Om 10.00 uur beginnen de Paasdiensten in de verschillende kerken.
**********************************************************************************
Collectedoel:
De opbrengst van de collecten tijdens de vieringen op Aswoensdag en in de Stille Week, zal dit jaar
gaan naar CaMo & Friends 4 SMA met als doel SMA de wereld uit!
Cato en Moos Lucas uit Ommen hebben de progressieve spierziekte SMA. Voor velen is deze ziekte
onbekend, maar de gevolgen zijn enorm voor kinderen met deze spierziekte. De vriendengroep van
de ouders, Jan-Jaap Lucas en Linda Meijerink, zetten zich de komende maanden in om geld voor
onderzoek naar deze spierziekte in te zamelen.
Wij denken dat dit collecte doel heel passend is bij het thema van de 40-dagentijd dit jaar:
Een nieuw begin

We hopen als gezamenlijke kerken in Ommen een steentje bij te kunnen dragen om onderzoek en
behandeling naar en van SMA te bevorderen.
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