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Meditatie

Leesrooster

Christus als hovenier
Zij dacht dat het de hovenier was. (Joh. 20: 15)

Za

Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier.

4 mei Hooglied 2:1-7

Voor mij is er

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei

Hooglied 2:8-15
Hooglied 2:16-3:5
Hooglied 3:6-11
Hooglied 4:1-11
Hooglied 4:12-5:1
Hooglied 5:2-8
Hooglied 5:9-6:3

Samenkomst
Zoeken
Bewondering
Lichaamstaal
Paradijs ...
Aangeraakt
De ware

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei

Psalm 148
Hooglied 6:4-12
Hooglied 7:1-6
Hooglied 7:7-8:4
Hooglied 8:5-14
Psalm 64

Collectieve lof
Stralen
Knap
Genieten van
De kracht van
Verbaal geweld

Inhoudsopgave

En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en - wat terzijde - in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.

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.
Posters

O kinderdroom van groen en goud
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.
(Ida Gerhardt)
Is het beeld van de tuinman voor de Heere niet schitterend?
Had Jezus Zich niet zelf een zaaier genoemd? En had Hij niet
gezegd dat het tarwegraan pas vrucht voortbrengt als het in de
aarde valt en sterft? Ook al herkent Maria Jezus niet, in haar
verwarring ziet zij in Hem de hovenier. En daarmee wordt Hij
ons geschilderd, gelijk Rembrandt het deed: als een zaaier, een
landman, een tuinman, als degene, die het geheim kent van
sterven en opstanding.
Vervolg op pag. 3
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Kerkdiensten
Zondag 5 mei

Zondag 12 mei

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. J. Teding-van Berkhout,
Vroomshoop
Frans Dijkstra
Dhr. J. Heijink
Alle groepen
Mw. M. Veldman
Mw. A. Kroese

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

Witharen

Ds. W. den Braber,
doopdienst
Lydia Volkerink
Mw. A. Kroese
Alle groepen
Mw. R. Troost-Timmerman
Dhr. J. Slotman

Witharen/Vinkenbuurt

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Lydia Volkerink
Dhr. H. Kroon
Leiding: Frieda

10.00 uur:

Hagepreek, zie Vinkenbuurt

Hervormde gemeente
Ommen

Ommen
17.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Frans Dijkstra
Dhr. G.J. Voort
Alle groepen
Dhr. G.J. Hekman
Mw. M. Hekman-Marsman
Mw. A. Tijhuis-Voort
U kunt koffiedrinken na de dienst

Ds. K. Jelsma, motordienst
Klaas Schaap
Dhr. S. Satter

Hervormde gemeente
Ommen
09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames/-heer:

Ds. J. de Haan
Riekus Hamberg
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland
Mw. A. Pot

Vinkenbuurt/Witharen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst /
Tienerdienst:
Afgevaardigde Gk:
Afgevaardigde Hg:

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

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman

Ds. J. de Haan/ds. J.T. Baart
Hagepreek, Woestenweg 14
m.m.v. Tehillim, Nieuwleusen
Margriet Hierink
Mw. R. Hoekman
Geen
Dhr. H. Kroon
Mw. J. Schaapman

Joy Bookcafé
09.30 uur:

Alle groepen

10er Dienst

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

Weekopening, -sluiting

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis
Maandag 6 mei 10.30 uur:

‘t Vlierhuis
Dhr. S. Kloosterman

Maandag 13 mei 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

Oldenhaghen
Vrijdag 10 mei 18.30 uur:

Oldenhaghen
Ds. J. de Haan

Vrijdag 17 mei 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 10 mei 19.30 uur:

Ds. J. de Haan
Willemien Gerritsen
Dhr. G. Vogelzang
Dhr. G. Tent

Mw. G. Mateman

Nijenhaghen
Ds. J. de Haan

Vrijdag 17 mei 19.30 uur:
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Mw. G. Mateman

Zondagskind

Bij de diensten

Ommen
5 mei:
12 mei:

Cato Wermink
Maaike Veurink

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen
Kinderoppas

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

Ommen
5 mei:
12 mei:

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

Witharen
5 mei:

Collecten
5 mei
Ommen en Vinkenbuurt:

12 mei
Ommen:
Ommen uitgangen:

Jeugdwerk JOP en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Diaconie en Kerk
Bloemenfonds / zending
Noud ‘t Jong
Simeon Pikkert

Kinderoppas
Ommen
5 mei:
12 mei:

Marlien Hekman
Anita ‘t Jong
Jennie Dankelman
Marjolein Meulink

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

Vervolg meditatie
Als zaaier. Want heeft Hij Zijn woord niet gezaaid in levens van
mensen? Als landman. Want is Hij niet bezig van deze aarde
een bloeiende tuin te maken? Als tuinman. Want is Hij niet
degene, die recht harkt wat wij door de war gebracht hebben?
En blijft Hij door Zijn Geest niet met ons bezig als degene die
ent en snoeit? Heeft Hij niet de schepping in onze handen
gelegd om die te bewerken en te bewaren? Is Hij niet de
tuinman? Maria denkt dat ze een hovenier ziet…, maar Jezus is
er wel!
Hij staat daar voor haar. Als haar Heer en Heiland, ‘ten derden
dage wederom opgestaan van de doden'. Ja, Hij staat daar voor
allen die Hem hebben lief gekregen. Hij staat daar voor u, die
dit leest en Hem zoekt. Voor u, die Hem niet meer missen kan
in uw leven, omdat Hij ook úw Liefste geworden is. Hij staat
daar voor u, die in rouw verkeert en maar geen afscheid kan
nemen van uw geliefde. Voor u, die steeds maar weer huilen
moet. Hij staat daar voor u en Hij roept u toe: ‘Ik ben de
Opstanding en het Leven!’
We mogen met Pasen geloven: Christus is opgestaan. Hij is
waarlijk opgestaan! En Hij is van Maria gezien!
Ds. Reijer de Bruijn

Collecten

Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

12 mei
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
5 mei:
12 mei:

12 mei Collecte JOP
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend,
soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat
fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken
om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten
ontdekken, bijvoorbeeld via School-en-Kerk-vieringen. Ook
ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij
een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee
over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant,
ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee
te denken, te experimenteren met nieuwe
samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren
en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie
werk, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk
geloof te ontdekken.

Ommen uitgangen:

Uitgangen:

Diaconie Kerk in Actie Noodhulp
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

Gereformeerde kerk

Kerk in Actie Noodhulp en
Kerk
Kerkelijke gebouwen /
zending
Gebouw Irene / zending
Annabel en William

Marleen v.d. Veen
Marrie Noordegraaf

Hervormde gemeente

5 mei Collecte noodhulp
Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van
de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen wij mensen
in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken
voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de
kerk ook de kosten voor operaties.
Daarnaast ondersteunen we het Grieks-Orthodox Patriarchaat
van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele
noodhulpprogramma’s, ook een diaconaal programma op om
gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze
steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee
gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk
onderkomen betalen.
Ondersteun deze kerken bij hun hulpverlening.
- voor € 18,00 krijgt een gezin een maand lang babyvoeding
- voor € 31,00 krijgt een zieke medicijnen
- voor € 75,00 kan een gevlucht gezin tijdelijk een kamer
huren
- voor €192,00 krijgt een Syrisch gezin een half jaar lang
voedselpakketten
- een operatie in Syrië kost gemiddeld € 382,00
De diaconieën

5 mei
Ommen en Witharen:

Marloes Kassies
Aniek Welink
Marijke van Harten
Anne Lotte Heijink
Monique Welink
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Wijkberichten

Wijk 2

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

Predikant:


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



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

Scriba:
Mw. M.A. Kreeft-Kers
Mw. J. Boschman-ten Broeke
Mw. G.H. Slotman-Grootens
Dhr. J. Mensink
Mw. J. van Tol-van Beesten
Dhr. K.G. Lamsvel
Dhr. M. Hemstede
Mw. S. Emmink-de Bruin
Mw. A.T. Brouwer
Mw. H. Oldeman-Vugteveen
Dhr. E. Timmerman
Dhr. G. Ekkelkamp
Dhr. J. Lenters
Dhr. J. Makkinga
Mw. E. Minkjan-Grootemarsink
Dhr. H. Marsman
Mw. J.H. Troost-Sirach
Dhr. H. van Elburg
Dhr. W. Terpstra
Mw. S.B. Kat-Nijland
Mw. S. Oelen-Haak
Dhr. S. van Rooijen
Mw. J.J.H. Timmerman-Kuyvenhoven

Volgende doopdienst: 16 juni
Voor wie wil laten dopen: de eerstvolgende mogelijkheid voor
wijk 2 is op zondag 16 juni. De eerste aanmelding is al binnen.
Wie volgt? Graag een berichtje naar mij.

Vakantie
In de komende periode heb ik vakantie. Ik ben de meeste
dagen gewoon in Ommen maar niet in functie. Collega Wim
den Braber is dan inmiddels terug van zijn vakantieweek en
aanspreekbaar voor pastorale zaken betreffende wijk 2.

Bij de diensten
Op 12 mei is het moederdag. Hoewel niet iedereen moeder is,
en soms blijft dat levenslang steken, we hébben wel allemaal
een moeder. En over de moeder-kind band zegt Jesaja 49:15
iets heel moois.
Deze zondag mag ik samen met collega Coby de Haan voorgaan
in Vinkenbuurt. Het is een hagedienst en we worden
uitgenodigd door de fam. Feddes om naar hun boerderij te
komen. Om 10.00 begint de dienst, ondersteund door het koor
Tehillim. Het thema is speciaal voor deze zondag ‘Moeder
aarde’.

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

Alvast genoemd: de dienst op 26 mei
Van 25 op 26 mei is er in Ommen de derde Samen Loop voor
Hoop: samen lopen tegen kanker. Op diverse plekken worden
groepen lopers samengesteld en ook vanuit de Protestantse
Gemeente Ommen loopt een heel enthousiast team mee: het
PKN-team.
Veel mensen die met de Samen Loop meelopen hebben te
maken gekregen met kanker, in het eigen lichaam of bij een
naaste. Eerlijk gezegd is dat met mij niet anders: we hebben
onlangs zelf een prachtvriendin aan deze sluipmoordenaar
verloren.
De bedoeling van de Samen Loop is om aandacht te hebben
voor mensen met kanker. Ook wordt geprobeerd een mooi
bedrag bij elkaar te krijgen voor het KWF. Iedereen kan
sponsoren. Wie het PKN-team wil sponsoren kan wat in het
collectebusje in De Kern stoppen.
In de ochtenddienst van zondag 26 mei staan we natuurlijk bij
de Samen Loop stil. Dat gebeurt in de Hervormde kerk
trouwens ook. En hoewel de Samen Loop over kanker gaat,
denken we natuurlijk net zo hard aan andere
levensbedreigende ziekten. Sommige daarvan zijn niet zo
bekend, maar net zo ernstig. We zullen samen stilstaan bij de
vraag wat het is om ziek te zijn, zie ook Marcus 2.

Wijk 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Huwelijksjubileum
Op 14 mei hopen Karel en Jenka Timmerman-Hogenkamp hun
50e trouwdag te vieren. Wij feliciteren hen van harte en
wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Vakantie
Tijdens mijn vakantie neemt collega Gera Mateman voor mij
waar.
Ds. Kest Jelsma

Herinnering wijkavond

Kennismaken

Op 9 mei a.s. is de wijkavond voor de leden van wijk 1 in
De Kern. Tijd: 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Het
'elkaar ontmoeten' staat die avond centraal.
R. Martens

Langzaamaan komt het einde van de periode kennismaken in
zicht. Mocht u/je nog geen bezoek hebben gehad, maar dat
wel willen: geef dat graag even door aan mij. Het kan namelijk
zijn dat uw telefoonnummer niet bekend is, waardoor u niet
gebeld kunt worden voor een afspraak. Het kan ook dat er
ergens iets fout gaat. Niet afwachten dus, maar even
doorgeven graag!

Meedenken over een nieuw seizoen
Bedankt voor alle reacties op de oproep om alvast mee te
denken over het komende seizoen. Wordt vervolgd!
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Talentendienst: 24 februari – 24 april

Ze hebben het feest, wegens omstandigheden, met familie in
besloten kring gevierd.

In de talentendienst op 24 februari beloofde ik dat ‘we’ uiterlijk
binnen twee maanden zouden reageren wanneer iemand
zijn/haar naam op een briefje achterliet met zijn/haar talent.
Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om
zijn/haar talent op een wit papiertje te schrijven: de slinger
met witte vlaggetjes was bijna eindeloos. Ook velen van jullie
schreven naam en telefoonnummer erop.
Als het goed is, is inmiddels met iedereen, waar mogelijk,
contact gelegd. Mocht iemand nu denken: ‘maar ze hebben mij
niet gebeld’, dan is er wat fout gegaan. Dat gebeurt nu
eenmaal wel eens waar mensen werken… Neem in dat geval
maar even contact met me op.
Met een hartelijke groet,
ds. Hans Baart

Wijknieuws
En ook deze keer, bij het schrijven van deze kopij, is er in dat
gedeelte van wijk 1, waarvoor ik de pastorale zorg heb (voor
zover mij bekend), geen sprake van ernstige ziekte of
ziekenhuisopnames. Wel is er zo nu en dan sprake van een erg
kwetsbare situatie, want er zijn diverse bewoners zeer oud en
dan is de gezondheid soms breekbaar. Wel is er vaak
dankbaarheid om wat nog wel mogelijk is, vanwege liefdevolle
zorg of omdat er het weten is dat God trouw en nabij is, in de
moeite en zorg van het leven.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten!
Gij laat ons geen dag alleen.
(Lied 793: 2)

Wijk 2 ondersteunend pastor
Predikant:


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

Met warme groet,
Gera Mateman

Zieken
Er zijn in een aantal gezinnen de nodige grote zorgen om
gezondheid van partners en kinderen, vragen naar de toekomst
toe. Laten we aandachtig naar elkaars levensverhalen blijven
luisteren en elkaar in onze gebeden gedenken.

Wijkgemeente 1

AanZet, het gemeentealfabet
Predikant:

We zijn aangekomen bij de letter L.
Omdat dit Kerkvenster na Pasen uitkomt kan het niet anders
dan dat we hier het woord Leven bij zetten. Maar bij dat woord
Leven, hoort ook het woord Liefde.
En dan kan ik vanuit Pasen niet anders dan de woorden uit
Johannes 3 vers 16 aanhalen en zeggen: ‘Want alzo Lief heeft
God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig Leven
hebbe’.
De L kan ook de L van Licht en Lichaam zijn. Christus als het
Licht der wereld en de kerk als het Lichaam van Christus.
De M is de M van mens. Volgens mij draait daar alles om bij
onze Schepper. De bijbel is geschreven met het oog op ons.
Gods Vaderhart klopt voor ons. Als ik dit zo schrijf ervaar ik een
diepe dankbaarheid. Ik mag Gods kind zijn!
Om Jezus’ wil.
Ds. W. den Braber

Bereikbaar:
Scriba:



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

Bij de diensten
Met de paasdagen achter de rug hoop ik, na een ontspannen
vakantieweek, komende zondagmorgen voor te mogen gaan in
Witharen en u in goede welstand weer te mogen begroeten.

Uit de gemeente
Overleden: Op zaterdag 13 april overleed dhr. Hendricus
(Henk) Jacobus Houpst. Op donderdag 18 april vond de
crematie plaats in crematorium Kranenburg te Zwolle. Vanaf
deze plaats wensen we de rouwdragende familie troost en
kracht van Boven toe om dit verlies te dragen. In een volgende
Kerkvensters verschijnt een in memoriam.

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker:


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

Zieken
Onze zieken en herstellenden, thuis of elders en allen om jullie
heen wensen we toe: sterkte, beterschap en Gods zegen en
nabijheid.
Een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn

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

Jubileum
Op maandag 29 april was het 65 jaar geleden dat Piet van
Harten en Riek van Harten-de Boer trouwden. Een heel
bijzonder moment, omdat Piet en Riek al sinds vele jaren de
nodige zorgen hebben over vooral de gezondheid van Riek. Piet
verzorgt haar met veel liefde en ook hun kinderen en
kleinkinderen zijn, ieder op hun manier, betrokken. Dat er ook
nog achterkleinkinderen werden geboren, was en is een
geschenk waar ze heel dankbaar voor zijn.
Op de kaart staan woorden uit Psalm 127: 2
Vergeefs is het dat je vroeg opstaat,
je laat te ruste legt,
je aftobt voor wat brood –
Hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
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De familie Feddes aan de Woestenweg zijn gastheer en
gastvrouw. Zie berichten elders in het kerkblad.
Het thema is ‘Moeder aarde’. Moeder aarde zorgt voor ons.
Hoe zorgen wij voor moeder aarde?
We lezen en zingen Psalm 8, loflied op de Schepping en haar
Schepper. Ds. Hans Baart en ik gaan samen voor.
Het koor Tehillim uit Nieuwleusen verleent haar medewerking
aan deze dienst. Welkom!

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


Huwelijk

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

Vrijdag 24 mei trouwen Néline van Lohuizen en Gert-Jan
Stegeman. De huwelijksdienst is om 16.00 uur in de kerk
Vinkenbuurt. Ze hebben mij gevraagd hun huwelijk in te
zegenen. Dat doe ik met liefde!
We wensen het bruidspaar een mooie feestelijke dag, dat ze
zich gezegend mogen weten met de liefde van God voor hen.
Wees welkom!
Je kunt hen feliciteren door hen een kaartje te sturen.

Rond de erediensten
De komende weken heb ik één dienst staan in de eigen
gemeente. Dat is de morgendienst van 5 mei in Vinkenbuurt.
Bevrijdingsdag. En tegelijk de tweede zondag na Pasen. Het
Leesrooster noemt als één van de mogelijke lezingen:
Openbaring 5. Over het Lam dat de boekrol van de
wereldgeschiedenis ontvangt ‘van degene die op de troon zat’.
Vanuit dit gedeelte zie ik zowel lijnen naar Bevrijdingsdag als
naar Pasen. Ik denk dus dat ik probeer hierover te preken.
Thema van de verkondiging wordt dan: ‘Hoop door het Lam’!

Samen Loop voor Hoop
Zaterdag en zondag 25 en 26 mei is de Samen Loop voor Hoop
in Ommen op het sportpark Westbroek.
Samen Loop voor Hoop is een bijzonder evenement, waarin je
je verbindt met mensen die op de een of andere wijze nu met
kanker te maken hebben, of er mee te maken hebben gehad.
Het is een samen oplopen, de hoop doorgeven. Dat wil ik ook
graag als predikant doen.
Er is een PKN-team gevormd en ook ik zal een aantal uren
meelopen. De organisatie heeft mij midden in de nacht
ingeroosterd. Hopelijk is dit een goede voorbereiding op de
kerkdienst van de volgende morgen.
In de kerkdienst op zondag 26 mei zullen we een persoonlijk
verhaal horen van mensen die meedoen aan deze Samen Loop
voor hoop.
Ds. J. de Haan

Onze zieken
Naast deze mensen die we speciaal bij naam noemen, zijn er
meer gemeenteleden die ziek zijn, behandelingen of ingrepen
(hebben) ondergaan, of daarvan herstellen. We bidden hen
Gods zegen toe.

Afwezig vanwege studie
De komende periode hoop ik in het kader van de zogenaamde
‘Permanente Educatie’ drie grote cursussen te volgen. De
cursussen gaan over de kerk. Hoe ‘overleven’ we als kerk, in
deze tijd van ontkerkelijking? Hoe kunnen we als kerk meer
voor mensen in onze omgeving betekenen? Hoe kunnen we als
kerk mensen weer aan ons binden? In dat soort vragen ga ik
me verdiepen.
Gevolg is dat ik van 6 mei tot 12 juni vrijgesteld ben van mijn
werkzaamheden in de gemeente. Ik heb er zelf voor gekozen
wel voor te blijven gaan in de diensten. De afspraken die ik
eerder al had gemaakt, wil ik ook zoveel mogelijk laten staan.
Echter: ik doe even geen pastoraat en (mocht dat aan de orde
zijn) ook geen rouwdiensten. De bezoeken bij ouderen rond
hun verjaardag worden overgenomen door de ouderlingen en
bezoekmedewerkers. Het crisispastoraat wordt waargenomen
door ds. Van Asselt. Het contact met hem loopt via onze scriba,
Koos van den Beukel, of via de voorzitter van onze kerkenraad,
Rijk Stobbelaar. In dringende gevallen kunt u allereerst contact
opnemen met de scriba en als dat niet lukt met de voorzitter.
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

PaKaN!
Activiteitenagenda
Mei
12
26

10-er Dienst
CrossPoint Church om 19.00 uur in het Hervormd
Centrum

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

Juni
02
07
30

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

Scriba:


10-er Dienst
CrossPoint Connect om 19.30 uur in De Kern
CrossPoint Church om 19.00 uur in de grote zaal van
De Kern

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

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

Plaatselijk kerknieuws

Rond de erediensten
Zondag 5 mei is het bevrijdingsdag. In de kerkdienst wil ik stil
staan bij wat vrijheid voor ons zelf betekent en hoe we vrijheid
willen doorgeven.

Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Zondag 12 mei is de Hagepreek van Vinkenbuurt en Witharen.
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Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Gereformeerde kerk

Bloemengroet

Vergaderingen
13 mei Kleine Kerkenraad
20 mei College van Kerkrentmeesters
20 mei Diaconie

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
14-04 Mw. S. Makkinga-van Elburg
21-04 Dhr. H. Stokvisch
Fam. Hoogenkamp

Nieuwe ambtsdragers in Ommen en Witharen
In verband met de bevestiging van ambtsdragers op 19 mei
2019 in Ommen en Witharen worden onderstaande
kandidaten vermeld. De kleine kerkenraad stelt deze personen
voor om te benoemen als ouderling, diaken en contactpersoon.

Witharen gebouw Irene
14-04 Dhr. H. Jansen
21-04 Mw. Bremmer

Nieuw
Ouderlingen:
Dhr. H. van Dijk
Dhr. P.J. Koning
Mw. G. v.d. Linde
Mw. H. Martens
Mw. H. Meulenkamp-Wermink

Hervormde gemeente
14-04 Dhr. Huising
Mw. Klein-Schoemaker
21-04 Dhr. Baarslag
Fam. Poortier
Vinkenbuurt
14-04 Mw. M.L. Hierink-Andriesen
21-04 Mw. G.S. van Duren

Jeugdouderling:
Mw. J. Koning
Diakenen:
Dhr. en mw. Van Harten
Mw. G. Keizer-Kant
Mw. L. de Lange
Mw. W. Ningbers-Kappert
Mw. C. Schuurhuis-Schalen
Mw. G. Schuurhuis-Godeke

Gezamenlijke berichten
25 en 26 mei Samen Loop voor Hoop (SLvH)
Vanuit de PKN loopt er een heel enthousiast team mee met de
SLvH: het PKN-team.
De Samen Loop voor Hoop is een wandelevenement om stil te
staan bij kanker, maar ook om samen het leven te vieren. Een
evenement vaak met een lach en een traan. Wie heeft er niet
mee te maken gehad? Zelf moeten ervaren of een naaste die
de ziekte heeft of heeft gehad.
In de ochtenddiensten van zondag 26 mei zal er in de beide
kerken in Ommen ook worden stilgestaan bij de Samen Loop
voor Hoop. Zie hiervoor het wijkbericht van Hans Baart en Coby
de Haan. Ook op deze ochtend kan men nog een gift doen in
het daarvoor bestemde collectebusje.
Heb jij je vergeten aan te melden, maar wil je toch nog
meelopen? Dat kan, laat het dan snel weten.
Loopt u/loop jij niet mee, maar wilt u/wil jij het PKN-team wel
sponsoren, dan kan de gift in het collectebusje dat in De Kern
staat. Voor meer info:
Aly Buiter of Joke Schonewille.

Contactpersonen:
Dhr. H. Dijk/mw. G. Veurink-Kuipers
Mw. G. Horsman-Timmerman
Mw. R. Jaspers-Dunnewind
Dhr. H. de Lange
Mw. M. Neerhof-Veurink
Mw. B. Slotman-Fransen
Dhr. en mw. Wermink
Dhr. J. Winters
Verlengen:
Mw. J. Breteler
Dhr. J. Heijink
Mw. J.H. Hogenkamp-Grootemarsink
Mw. G. Horsman-Slot
Dhr. H. Kroon
Mw. M. de Lange-Schoppink (scriba Diaconie)
Dhr. B. Pierik
Dhr. F. IJzebrink

Mooie opbrengst vieringen in de Stille Week.
Pasen ligt weer achter ons. Als interkerkelijke werkgroep
Rondom Pasen kijken we terug op inspirerende vieringen in de
Stille Week in de kerken en op de begraafplaats Laarmanshoek.
Er komen elk jaar meer mensen die op deze wijze het lijden en
sterven en de overgang van donker naar licht, het feest van de
Opstanding, willen beleven.
Fijn dat meer dan 20 jongeren van PaKaN! de Paaswake en het
Paasontbijt mee hebben beleefd.
De Paasnacht was voor hen een uitdaging om te waken.
De collecte voor SMA, door onderzoek SMA de wereld uit,
heeft een prachtig bedrag opgebracht van € 2010,89. Cato en
Moos Lucas uit Ommen hebben de progressieve spierziekte
SMA. Dit was één van de activiteiten dit jaar in Ommen. We
willen al die mensen bedanken die meegewerkt hebben. De
voorgangers, kosters, koorleden, pianisten, organisten,
muzikanten, de violiste, de Bazuin op de begraafplaats en Lex
met zijn team voor het Paasontbijt in De Kern. Samen geloven
en samenwerken in Gods wijngaard. Prachtig toch!
De Interkerkelijke werkgroep Rondom Pasen

Aftredend:
Ouderlingen:
Dhr. Van Bruggen
Mw. Van Ittersum-de Boer
Mw. R. Kremer-Veurink
Mw. A. Kroese
Mw. A. Pasjes-Vrielink
Dhr. E.J. Post
Dhr. G. Schuttert
Diakenen:
Dhr. en mw. Dunnewind
Mw. C. Lip-van Oenen
Mw. A. Pieneman-Hartmans
Mw. D. Visscher-de Lange
Mw. H. Wermink-Meulenkamp
7

Contactpersonen:
Mw. I. Bremmer
Dhr. G.H. Landeweerd
Mw. J. Landeweerd
Mw. A. Petter-Aufderhaar
Mw. T. Nijzink-Langkamp
Dhr. A. Veldman
Dhr. en mw. Weenink

het hele boek, maar het gedeelte vanaf de zalving van David
door de profeet Samuël, tot en met de vervolging van David
door koning Saul. Zes avonden verdiepten we ons in David en
in het bijzonder in de verhouding tussen David en Saul en
tussen David en Jonathan en Saul. David, die wist dat hij koning
van Israël zou worden en Saul, die daar steeds meer een
vermoeden van kreeg en daardoor meer en meer gewelddadig
werd jegens David. Daar tussenin zat Jonathan die
verschillende keren moest kiezen tussen de trouw aan zijn
vader en de vriendschap tussen hem en David. Omdat iedere
avond maar een klein gedeelte werd behandeld kon er diep
worden ingegaan op de bijbeltekst. Soms liepen de meningen
over wat er nou echt werd bedoeld in het bijbelgedeelte uiteen
en bleek dat de deelnemers niet allemaal dezelfde visie
hadden. Zelfs een enkel woord in de tekst kon aanleiding zijn
tot een leerzame discussie.
Ds. Hazeleger gaf als gespreksleider iedereen de ruimte om zijn
of haar gedachten te ventileren, waarbij hij zelf vaak vanuit een
verrassende invalshoek de deelnemers op andere gedachten
wist te brengen. Opvallend waren de openheid van de
deelnemers en de sfeer van onderling respect. Ds. Hazeleger is
van plan volgend seizoen verder te gaan met het inspirerende
boek Samuël met opnieuw David in de hoofdrol. Het is zeker de
moeite waarde om u daarvoor t.z.t. aan te melden.

Indien uiterlijk 7 mei 2019 geen wettelijk bezwaren tegen deze
benoemingen, schriftelijk en ondertekend, worden ontvangen
bij de algemeen scriba, zal de bevestiging D.V plaatsvinden op
19 mei a.s.
Aly Buiter, algemeen scriba.

Hervormde gemeente
14 mei H.V.D. wijk 2.
Deze dinsdag is onze volgende vergadering, in het Hervormd
Centrum. Aanvang: 13.30 uur.
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.

14 mei Hemelvaart met de Catechismus, ds. K. Hazeleger
Van harte welkom op deze dinsdagavond om 20.00 uur, in De
Kern. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 10 mei. Op Hemelvaart
zelf hoop ik dingen van deze avond te verwerken in de
gezamenlijke dienst in Witharen.

Collecten
14-04
Kerk
Ommen
€ 142,36
Vinkenbuurt
38,20
Kerk Vinkenbuurt
35,85

Diaconie
€ 236,70
88,00

Kerk. geb.
€ 113,75

19-04
Ommen

Kerk
€ 94,90

Diaconie
€ 149,87

ZWO
€ 238,45

19-04
Ommen

Kerk. geb.
€ 33,55
Diaconie
€ 239,60
52,17

Paascollecte
€ 205,36
73,67

21-04
Ommen
Vinkenbuurt

Kerk
€ 220,05
51,59

God en ik, over geloven in deze tijd
Met veel interesse hebben we op de ‘woensdagmorgen’
gespreksgroep, het boek ‘God en ik’ van de 30-jarige theoloog
Alain Verheij besproken. Geloven vanuit de bril van een
jongere.
Het spreekt ons aan, was de eindconclusie. Hoewel de
gemiddelde leeftijd van de gespreksgroep behoorlijk wat hoger
ligt dan dertig, is het opvallend dat er geen kloof zit tussen jong
en oud.
Samen met Coby de Haan hebben we prachtige gesprekken
gevoerd. Niet alleen over geloven, maar ook heel persoonlijk,
wat het geloof betekent voor mij in deze tijd. Verheij
analyseert scherp deze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen
en gebruiken wel degelijk iets zeggen over de wereld van nu.
Zo kun je de vastentijd zien als een tijd die zorgt voor meer
zelfreflectie en solidariteit. De verhalen over Jezus, Job, Mozes
en Petrus zetten aan tot denken over hoop, vertrouwen en
volharding. ‘God en ik’, werpt aan de hand van deze oude
verhalen licht op hedendaagse levensvragen.
Een fijn boek om te bespreken in een open groep van twintig
leden uit verschillende kerken. Samen het geloof beleven,
elkaar de ruimte geven en inspireren.
In de herfst gaan we weer door. Van harte welkom op de
woensdagmorgen in De Kern om de drie of vier weken.
Namens de ‘Godzoekers’.

Giften
Voor de kerk:
€ 10,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 12,50 via bezoekmedewerkster
mw. K.A. Grootemarsink-Hekman
Voor cycloon Idai:
€ 10,20 en € 20,00 via kerkelijk bureau
Voor het Werelddiaconaat:
€ 10,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
Voor de bloemen kerk Vinkenbuurt:
€ 7,00 via dhr. en mw. Runhart

Algemeen (kerkelijke) berichten
Voor de H.V.D.
2x € 5,00, € 7,50 en € 10,00
Regionaal

Hartelijk dank

11 mei Concert Kamerkoor Pro Musica
Op deze zaterdag geeft Kamerkoor Pro Musica zowel
’s middags als ’s avonds een concert. Locatie: ‘De Fontein’,
Marleseweg 15 in Den Ham. Aanvang: 16.30 uur en 20.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij koorleden of te bestellen tot
vrijdag 10 mei via promusica@outlook.com . Er zijn kosten aan
verbonden.

Vorming
Bijbelkring over David, Joop Luik
Het was donderdag 4 april alweer de laatste avond, waarin we
samen met ds. Hazeleger het boek Samuël bestudeerden. Niet
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11 mei Concert ‘Mix van Zang & Spel’
In de W. H. Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld om 20.00
uur. met Martin Mans (orgel), T.M.M.F. (zang) en Jantine
Kalkman (trompet)

geloof in Jezus als de Zaligmaker. Wij zijn hier in de gelukkige
omstandigheid dat we elk jaar nog een groepje jongeren
hebben die belijdenis doen. Onze jongeren groeien daar in
twee seizoenen naartoe. Ze vinden het vaak een hele beslissing
om belijdenis te doen; zo creëren we daar meer tijd voor. We
nemen in die twee seizoenen grondig de geloofsleer met elkaar
door. We praten over de Bijbel, over de persoon van Jezus
Christus, over de schepping, de voorzienigheid, het gebed,
zonde, enzovoort. Er is veel ruimte voor gesprek. Dit traject
heeft natuurlijk alles met de ligging van onze gemeente te
maken. We voeden onze jongeren hier ook toe op, in de kerk
en thuis, en ook op school.
Het lijkt me onjuist en onbijbels om van de geloofsbelijdenis
iets anders te maken. Geloof is meer dan een setje leefregels
die je in een bepaalde vorm kunt gieten. Het betekent verlies;
belijdenis doen houdt ook in dat je instemt met wat de kerk
der eeuwen heeft beleden.
Hoe je vormgeeft aan de geloofsbelijdenis in de kerkdienst, dat
zal overal anders gaan. Maar andere vormen naast de
belijdenis zijn wat mij betreft alleen maar een verarming. Ik zou
daar niet voor pleiten.’

22 mei Kerk en Israël
Op deze woensdagavond om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur staat
de koffie voor u klaar in de Fontein, Hoofdvaart 7,
Dedemsvaart) is al weer de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
Spreker is dhr. David van Wijck van de stichting Israël en de
bijbel. David van Wijck zal, beginnend vanuit Romeinen 8 tot
11, vertellen over de betekenis van dit Bijbelgedeelte.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerbrig Arends, Johan
& Liesbeth Dul of Gerrit Jan Vrieling.
Landelijk
Belijdenis doen: uit de tijd?

‘Het ritueel ontstaat in de groep’
Judith van den Berg-Meelis, predikant in de Protestantse
Gemeente Roermond
‘De diversiteit in geloofskleur in mijn gemeente is zeer groot; ze
bestaat vooral uit protestantse migranten, van biblebelt tot
vrijzinnig, maar telt ook evangelicalen, baptisten en relatief
veel rooms-katholieken. Ook is ze internationaal veelkleurig (25
nationaliteiten) door vluchtelingen en migranten. Jongeren zijn
het minst vertegenwoordigd in de gemeente; ze trekken weg
omdat in Roermond geen hbo of universiteit is.
De belijdenisgroep van vorig jaar, van 20 tot 70 jaar, was echt
een afspiegeling van de diversiteit van de gemeente. Vier van
de vijf deden uiteindelijk belijdenis.
We hebben nu weer een veelkleurige belijdenisgroep, maar het
staat niet bij voorbaat vast dat ze belijdenis gaan doen. De
leden van de groep verkennen hoe ze het geloof willen
vormgeven en dat met een ritueel bevestigen. Het gaat in ieder
geval ‘op maat’, persoonlijk en dynamisch. Het kan een variatie
aan rituelen zijn en ze komen uit de groep zelf.
Ik zit er niet op te wachten dat de Protestantse Kerk naast de
geloofsbelijdenis andere vormen bedenkt. Mijn aarzeling is dat
het dan van bovenaf gedropt wordt. In mijn belijdenisgroep
komt vanzelf een moment dat de deelnemers toe zijn aan een
ritueel. Dat ontstaat in gesprek met anderen, in de groep. Laat
als kerk de stem van onderaf klinken, en wees als kerk
begeleidend present.’

Foto: Freely Photos
Jongeren van nu lijken soms liever het juiste te dóen dan het
juiste te geloven. Dat zou kunnen betekenen dat belijdenis
doen soms beter vervangen kan worden door het
ondertekenen van een convenant met leefregels. Past
belijdenis doen nog wel bij jongeren van deze tijd? Of moet de
Protestantse Kerk andere vormen toevoegen?
‘Jongeren hebben behoefte aan het grote verhaal’
Sandra Hermanus-Schröder, theoloog, pabo-docent en
medeoprichter van Vegan Church
‘Ik merk aan mijn pabo-studenten dat ze heel erg geraakt zijn
door het christelijk geloof maar vaak weinig bagage hebben. Ze
weten weinig van de bijbelse verhalen en de bijbelse traditie,
terwijl ze wel naar de kerk gaan en bijvoorbeeld de EOJongerendag bezoeken. Ik heb een paar jaar catechisatie
gegeven in de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Op
catechisatie word je toch geacht met het geloof bezig te zijn,
maar dat was een strijd. Jongeren vonden praten over het
geloof maar saai en moeilijk. Ze kwamen wel graag bij elkaar en
waren erg op elkaar betrokken. Discussiëren over actuele
maatschappelijke thema’s vonden ze wel fijn.
Jongeren verhouden zich tot de generatie van hun ouders en
grootouders. Deze generaties worden door jongeren weleens
een dubbele moraal verweten. Ze geven bijvoorbeeld geld aan
vluchtelingen maar over de oorzaken van de
vluchtelingenstromen denken ze onvoldoende na. Of een kerk
noemt zich fair trade maar pakt als het gaat om haar standpunt
in de klimaatdiscussie niet door. Jongeren zijn gevoelig voor
volwassenen die het goede doen maar hebben wel behoefte
aan het grote verhaal daarachter. Naar mijn idee praten we te
weinig met jongeren over die dubbele moraal en het grote
verhaal. Als je dat koppelt aan belijdenis doen, is dat een van
de eerste dingen om af te haken. Pas als jongeren het grote
verhaal ontdekken, haken ze aan.’

‘Het gaat om het geloofsgesprek’
Heidi Schröder, jeugdwerker in de Protestantse Gemeente
Berkum
‘Een interessant dilemma. Ik lees erin dat belijdenis doen voor
iets anders plaats zou moeten maken omdat de vraag van
jongeren vandaag de dag anders is. Ik zou het betreuren als
rituelen moeten veranderen omdat de tijd daarom vraagt.
In de gemeente waar ik jeugdwerker ben, is het overigens jaren
geleden dat er een jongere belijdenis deed. Belijdenis en
belijdeniscatechisatie worden hier ook niet standaard kenbaar
gemaakt, waarschijnlijk omdat hier maar weinig jongeren zijn
en men denkt dat er geen animo voor is. Jongeren worden dan
ook niet geprikkeld om erover na te denken. Daar zit volgens
mij de uitdaging voor de kerk: ontdekken hoe je het
geloofsgesprek kunt voeren met jonge mensen, of dat nu
uitmondt in belijdenis doen of niet. Daar hoort het helpen
vinden van een taal om uiting te geven aan hun geloof en
twijfel bij. Jongeren hebben mensen nodig die hen hierin bij
kunnen staan.
Ik doe mijn best om de kerk voor jongeren een veilige,
vertrouwde plek te laten zijn. Ik bouw met hen een
vertrouwensband op. Ik praat met hen over dingen die er voor

‘Geloof is meer dan een setje leefregels’
Dirk Breure, predikant in de Hervormde Gemeente Waarder
‘Mijn eerste reactie is dat ik dan in de knel kom met het
woordje ‘geloof’ in geloofsbelijdenis. Het gaat om persoonlijk
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Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928

hen toe doen. Belijdenis doen vind ik niet zo interessant, wel
het leren verwoorden van wat je gelooft, op wie je vertrouwt.
Daar ligt een taak voor mij, voor de kerk.’
Dit artikel verscheen in het aprilnummer van woord&weg

Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we God danken voor de vrijheid waarin we mogen
leven. Laten we bidden dat we goed zullen omgaan met
deze vrijheid.
Laten we bidden voor alle landen waarin mensen niet in
vrijheid kunnen leven, omdat er oorlog is, of omdat de
leiders vrijheden inperken.
Laten we bidden voor de jongeren die binnenkort
eindexamen moeten doen. Laten we bidden dat ze rust
mogen ervaren bij het maken van de examens, zodat ze
kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.
Laten we Gods zegen vragen voor de ouderenreis die voor
6 mei gepland staat. Dat het een mooie en gezellige dag
mag worden voor alle mensen die meegaan.
Laten we bidden dat God Israël bewaart en beschermt. Bid
dat terreuraanslagen verhinderd zullen worden en dat het
aan de grenzen van het land rustig mag zijn.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor het
herinrichtingsproces van de Herv. Gemeente.
Laten we God danken voor de gemeenteleden die de
werkvakantie naar Albanië aan het voorbereiden zijn. Dank
God voor de bereidheid bij deze mensen om zich in hun
vakantie in te gaan zetten voor hun naaste.

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
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl

Kerkelijke adressen etc.

℡ 451206

Openingstijden
Deze tijden zijn we zeker aanwezig!
Ma, di en wo:
09.00 tot 12.00 uur, en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 9:30-11.00 uur
Donderdag:
09.00 tot 12.00 uur
Zaterdag:
09.00 tot 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 17 mei.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 7 mei voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail of
cd bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien
nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

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

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 9 mei van 18.45 – 19.30 uur
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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

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

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

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

Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten

 herv-kerk2@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

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

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

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

Posters
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Mogen we
ook jouw
auto
schoonmaken?
Wanneer? Zaterdag 11 mei
Hoe laat? 9:00 – 15:00 uur
Waar? Hervormd Centrum
(Julianastraat 8 Ommen)

Prijzen:
Buitenkant schoonmaken
€ 10,Buiten en binnen schoonmaken € 15,Terwijl je wacht is er koffie en cake of kun je natuurlijk bloemetjes kopen
op de bloemenmarkt!
Opbrengst van deze Kubus actie gaat naar het Inloophuis in Ommen.
Wilt u wel graag een
schone auto alleen lukt het
niet om zelf langs te
komen? Bel dan op
zaterdag 11 mei naar
06-83598411. Dan halen
we uw auto en brengen we
deze schoon weer terug.
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