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Meditatie

Leesrooster
Een aanslag met Pasen

Za

18 mei Jakobus 1:1-18

Verankerd geloof

En opnieuw zijn er aanslagen geweest.
Pas geleden in Sri Lanka werden er 359 doden geteld als gevolg
van de terreurdaad op 1e Paasdag. Op 1e Paasdag…
Opnieuw wordt de angst aangewakkerd. En opnieuw lijken de
partijen, die roepen om gerechtigheid voor de weerloze nietMoslims, gelijk te hebben. Er wordt geroepen om vergelding en
straffen. Zware straffen voor de daders en uitzetting voor wie
zich niet aanpast, zich niet wil aanpassen.
Weg met hen.
Kruisig hen.
Kruisig ze, die moordenaars.
Kruisig hem.
Kruisig die Jezus.
Dat is wat anders!! Jezus was onschuldig.
Oh ja.
En wij?
Zijn wij ook onschuldig?
Nee, maar wij moorden niet. Niet zoals die fanatieke
terroristen.
Dat misschien niet, maar als we Mattheüs 5 lezen, zien we dat
het bij God heel precies komt. Daden tellen, maar het willen
van ons hart ook. We zijn niet schuldeloos, we zijn op z’n minst
onrein.
Maar wij hoeven niet aan het kruis, want Jezus is voor onze
zonden gestorven.
Alleen voor onze zonden? Of voor de zonden van elk mens?
Ja, maar toch… die moordenaars moeten wel zwaar gestraft
worden.
En Jezus dan? Hij werd door opgehitste mensen veroordeeld
om te worden gekruisigd.
Jezus liet dat over zich komen in opdracht van God.
Maar wij dan, als volgelingen van Jezus? Wat vraagt God van
ons?
In elk geval niet dat wij in een mens de godsdienst zien
waartoe deze mens behoort. Ook niet dat de bevolkingsgroep
waaruit iemand voortkomt, een mens tekent. En ook wordt van
ons niet gevraagd over een mens een oordeel te vellen.
Er wordt van ons gevraagd dat een ander in ons God herkent.
Gods liefde, Gods trouw. Dat in ons, Jezus wordt gezien. Jezus,
in zijn woorden, in zijn daden, in waar hij voor staat.

Zo
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19 mei
20 mei
21 mei
22 me
23 mei
24 mei
25 mei

Jakobus 1:19-27
Jakobus 2:1-13
Jakobus 2:14-26
Jakobus 3:1-12
Jakobus 3:13-18
Jakobus 4:1-10
Jakobus 4:11-17

Woorden en daden
Wet op gelijke
Daadwerkelijk geloof
Houd je tong in toom
Wijsheid
Wie is jouw vriend?
Let op je woorden

Zo
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Vr

26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

Jakobus 5:1-6
Jakobus 5:7-12
Jakobus 5:13-20
Handelingen 1:1-8
Handelingen 1:9-14
Handelingen 1:15-26

Rijk-dom
Geduld
Help bidden
Verbondenheid
Vurig en eensgezind
Lotgeval

Inhoudsopgave
Kerkdiensten
Bij de diensten
Vervolg meditatie
Wijkberichten
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 2 ondersteunend pastor
Kerkelijk werker
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN! jongerenwerker
PaKaN!
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Vorming
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters
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Kerkdiensten
Zondag 19 mei

Zondag 26 mei

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. J.T. Baart, afscheid en
bevestiging ambtsdragers
Riekus Hamberg
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Dhr. en mw. Veerman

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

Ds. J.T. Baart
Gert Olthof
?
Alle groepen
Mw. M. van Lenthe
Mw. H. Wermink-Lamberink

Witharen

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

Ds. K. Jelsma, afscheid en
bevestiging ambtsdragers
Frans Dijkstra
Dhr. P. / mw. J. van der Bent
Leiding: Jannie

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. A. Tol, Dalfsen
Freddy Bruins
Dhr. P. / mw. J. van der Bent
Leiding: Frieda

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

Hervormde gemeente
Ds. R.R.J. de Bruijn
Ontmoetingsdienst
Leonie & Henk, Emmeloord
Dhr. H. van Bruggen
Dhr. M. van der Vegt

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

Hervormde gemeente

Ds. J. de Haan
Lydia Volkerink
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe
Dhr. A. Schuurman

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

Vinkenbuurt

Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst
Gert Diepeveen
Mw. S. Kösters
Alle groepen
Dhr. D. de Boer
Mw. N. van Eldik
Dhr. F. Kampman

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

Ds. K.A. Hazeleger, afscheid en
bevestiging ambtsdragers
Willemien Gerritsen
Mw. C. Meesters
Geen

Ommen Samen kerk
Vinkenbuurt
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst /
Tienerdienst:

19.00 uur:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman

CrossPointdienst
Mw. W. Ekkelkamp
?

Alle groepen

Weekopening, -sluiting

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 20 mei 10.30 uur: Mw. G. Mateman

Maandag 27 mei 10.30 uur: Dhr. E. Odink

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 24 mei 18.30 uur:

Dhr. A. Martens

Vrijdag 31 mei 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 24 mei 19.30 uur:

Ds. H. de Hullu

Nijenhaghen
Dhr. A. Martens

Vrijdag 31 mei 19.30 uur:
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Ds. H. de Hullu

koninkrijk. Want als we over God praten mogen we getuigen
van Zijn grote daden. Zijn rijkdom en de zegeningen die we van
Hem mogen ontvangen en hoe Hij een liefdevolle vader wil zijn
voor Zijn kinderen. Ik wil u vragen om met mij in beweging te
komen voor de bouw aan Zijn koninkrijk. Hier in Nederland
hebben we een keus om te gaan bewegen, in Rwanda is dat
vaak niet het geval.
Komt u met mij in beweging? Doet u mee?
Als u meer informatie wilt, kunt u mij op onderstaand nummer
bellen.
Marinus Dunnewind
℡ 06-28972026

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
Gereformeerde kerk
Ommen
09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Afgevaardigden Hg:

Ds. J. de Haan
Klaas Schaap
?
Alle groepen
Dhr./mw. Kroon
Dhr. D. Zandman
Dhr. G. Vogelzang

Collecten
19 mei
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Algemeen Christelijke
Doeleinden en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne

26 mei
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Diaconie (Rwanda) en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Klaas Kollen

30 mei
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

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

Ds. K.A. Hazeleger
Frans Dijkstra
Dhr. H. Kroon
Mw. J. Schaapman

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

Zondagskind
Ommen
19 mei:
26 mei:

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

Ilse Vosjan
Bjorn Dunnewind

Kinderoppas
Ommen
19 mei:

Gereformeerde kerk

26 mei:

26 mei Collecte Rwanda
In beweging komen voor armoede in Rwanda
Eind vorig jaar heb ik me, samen met Alphons Schokker,
aangemeld bij Compassion om deel te nemen aan de door hen
georganiseerde muskathlon in Rwanda. Deelnemen aan een
muskathlon betekent dat je in beweging komt om een
sportieve prestatie te leveren.
Daarnaast wordt er van mij verwacht dat ik € 10.000,00 aan
geld bij elkaar verzamel. Dit geld wordt door tussenkomst van
de plaatselijke kerken besteed aan kinderen die in Rwanda in
armoede leven. Met dit geld krijgen die kinderen in Rwanda de
mogelijkheid om onderwijs te volgen, krijgen ze voeding en,
indien dat nodig is, medische zorg. Bovenal krijgen deze
kinderen met dit geld de kans om Jezus te leren kennen.
De titel van dit stuk gaat over in beweging komen. Feitelijk
betekent dit dat Alphons en ik eind september voor een week
naar Rwanda vertrekken om daar in 5 dagen tijd ruim 500
kilometer door de bergen te fietsen. Dit gaat niet vanzelf. We
moeten hier zeker voor trainen. Ook het verzamelen van giften
gaat niet vanzelf. Ook hiervoor moeten we in beweging komen.
Tot nu toe hebben we dit gedaan door het organiseren van
verschillende acties. Ondertussen heeft dat al een mooi bedrag
opgeleverd en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik ben er
nog niet. Reden waarom ik de diaconie heb aangeschreven met
het verzoek om een bijdrage. Hierop is positief gereageerd. Op
26 mei 2019 zal er een collecte worden gehouden ten behoeve
van de Rwandese kinderen die in armoede leven.
Zelf ben ik dit avontuur begonnen omdat ik voelde dat ik in
beweging moest komen om me in te zetten voor Zijn

Witharen
19 mei:
26 mei:

Betsy Boezelman
Julia Dunnewind
Romy Dunnewind
Nelleke Heijink
Hetty Landeweerd
Yvonne Meijer

Hervormde gemeente
Collecten
19 mei
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

26 mei
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
19.00 uur Crosspointdienst:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Project
PaKaN! / zending

Zondagskind
19 mei:
26 mei:

Nathan Haveman
Julan v.d. Vegt

Kinderoppas
Ommen
19 mei:
26 mei:
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Lena Boezelman
Joke Hendertink
Ellen Kobes
Frances Veuger

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

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

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijk 1
Vervolg meditatie
Predikant:
Bereikbaar:

Dus moeten wij ons maar laten neerschieten? Ons laten
terroriseren?
Ach, het gaat tijdens een aanslag helemaal niet om ons
persoonlijk.
Het gaat om mensen die zonder vrede en liefde in hun hart,
hun woede, bitterheid, teleurstelling en agressie afreageren op
willekeurige mensen die voor hen geen naam en betekenis
hebben. Wanneer wij geloofsgemeenschappen of
bevolkingsgroepen veroordelen, vanwege een aantal fanatici
daaruit, worden door ons schuldeloze mensen berecht. Dan
roepen wij, met de overpriesters, de gerechtsdienaars en het
volk: ‘Kruisig hem, kruisig hen’.
Daartoe worden wij, als Christenen, niet opgeroepen. Jezus zei:
‘Ze weten niet wat ze doen.’ In navolging van Jezus wordt van
ons gevraagd te beseffen dat ook de terroristen niet weten wat
ze doen.
Het is niet, dat het niet geeft, maar het oordeel is niet aan ons.
Ook niet aan mensen in de politiek.
Ook niet aan volksmenners die ons angsten aanjagen.
God wil voor ons vreugde, blijdschap en innerlijke vrede. Pas
geleden hebben we onze vrijheid gevierd. Die betaald is door
velen die er voor zijn gedood. Vrijheid, die ons niet oproept
maar te zeggen wat wij willen. Vrijheid, die ons oproept de
ander eenzelfde vrijheid te gunnen. Vrijheid, vreugde,
blijdschap, innerlijke vrede, die in ons groeit door ontferming,
vergeving en aanvaarding. De weg van Christus. Die we als
Christenen mogen gaan. Dan heeft de dood, ondanks onze
angst (en ook die van Jezus), niet het laatste woord. Op die 1e
Paasdag en op Bevrijdingsdag hebben we dat gevierd,
misschien met droefheid in ons hart vanwege slachtoffers en
ja, ook daders.
Gera Mateman

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

Gedoopt
Op 12 mei is Maud Spijker gedoopt. Maud is de dochter van
Ruth Pieneman en Hans Spijker en het zusje van Anna.
We feliciteren hen van harte!

In memoriam
Op 1 mei overleed Annie Ningbers-van Lenthe. Ze werd 84 jaar.
Ze overleed thuis in haar vertrouwde omgeving. Bewondering
hebben we voor hoe ze met haar ziekte omging. De Kerk en het
meeleven met elkaar betekende heel veel voor haar. Op 6 mei
namen we afscheid in een dankdienst voor haar leven. Daarna
werd ze bij haar man Marten begraven op begraafplaats
Laarmanshoek. In een volgende Kerkvensters verschijnt een
uitgebreider, door haar kinderen geschreven, in memoriam.

Lintje
Van 2 gemeenteleden weet ik dat het zijne majesteit behaagde
hen een koninklijke onderscheiding te geven. Het zijn Klaas
Schaap en Gerrit Pasjes. Van harte gefeliciteerd hiermee!

Wisseling van de wacht
Alle ambtsdragers en contactpersonen die afscheid nemen
bedank ik voor alle goede dingen die we de afgelopen jaren
samen mochten doen! Fijn dat diverse vacatures weer worden
opgevuld. Ik wens jullie veel vreugde en zegen met dit mooie
werk voor de Heer en zijn gemeente! Speciaal wil ik Agnes
Kroese even noemen. Dank voor het vele werk op vele
terreinen en met name de afgelopen jaren als wijkvoorzitter.
Heel veel succes met je nieuwe uitdaging in Zuid-Soedan!
Gelukkig blijven we je gewoon af en toe in Ommen zien.
Heel fijn is dat er een nieuwe voorzitter is gevonden in de
persoon van Hennie Meulenkamp-Wermink! Ik wens ook jou
een mooie tijd!

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

Examens
Ieder die zich voorbereidt op en bezig is met de examens wens
ik veel succes! Ik hoop dat je het beoogde resultaat bereikt van
al je inspanningen.

Mw. L.J. Wolfert-Bokhorst
Mw. J.H. Stoevelaar
Mw. H. v.d. Linde-Olthof
Mw. A. Nolles-van Triest
Dhr. D. Schneider
Mw. J.H. Mulder-Sturris
Mw. H. Albers-Feenstra
Dhr. J. Kleinjan
Mw. J.E. Stolmeijer
Dhr. A. Kleis
Mw. C.M. van ’t Hoff
Dhr. G. Martens
Dhr. H.J. Otten
Mw. W.J. Pasman
Mw. A.M. Hoekstra-v. Riessen
Mw. W.M. Huising-Postma
Dhr. R.J. van Daalen
Mw. H. Appel-Kerssies
Dhr. H. de Lange

Doopdienst 7 juli
De eerstvolgende doopdienst voor kinderen uit wijk 1 is op 7
juli. Aan deze dienst werkt Embrace mee. Er is in ieder geval
één dopeling. De voorbereidingsavond van deze dienst is op
donderdagavond 20 juni.

Vakantie
Tijdens mijn vakantie neemt collega Gera Mateman voor mij
waar.
Ds. Kest jelsma
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berichtje! Het kan namelijk 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!

Wijk 2
Predikant:

Op reis naar Israël en de Palestijnse Gebieden



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



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

Scriba:

Inmiddels heeft een heel aantal mensen aangegeven
geïnteresseerd te zijn om samen op reis te gaan naar Israël en
de Palestijnse Gebieden. Het wordt dus hoog tijd om eens
samen rond de tafel te gaan zitten: wat zou het worden,
wanneer kunnen we gaan, hoe pakken we het aan?
Een vrijblijvende informatie- en inspiratieavond geef ik op
vrijdagavond 14 juni in De Kern, 19.30-21.00 uur. Wees
welkom, ook als je alleen nog maar een beetje nieuwsgierig
bent.
Met een hartelijke groet,
ds. Hans Baart

Bij de diensten
19 mei: op deze zondag wisselt de wacht in de kerkenraad. We
nemen afscheid van ambtsdragers én er wordt gelukkig ook
weer een aantal nieuwe ouderlingen en diakenen bevestigd. De
namen zijn door de kerkenraad bekend gemaakt.
26 mei: een dienst over ziek zijn en ziekte dragen, allemaal
vanwege de Samenloop van Hoop die dit weekend gelopen
wordt. Markus 2 staat centraal. Wie mee wil denken over de
invulling van de dienst: graag!

Wijk 2 ondersteunend pastor

Dopen op 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?

Predikant:


Geboren

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

Wijknieuws

Een mooi kaartje viel in de brievenbus. Het vertelde van de
geboorte van Rosalie (Rosalietje Janny), dochter van Leon en
Madelon Post en zusje van Joep en Pim. Rosalie is geboren op
29 april. Van harte!

Vrijdag 3 mei overleed plotseling Jinke Dunnewind-Jansma op
de leeftijd van 63 jaar.
Ze was de echtgenote van Hermannus Dunnewind, moeder van
Tineke, schoonmoeder van Tom en oma van Nynke en Jochem.
Ds. Hans Baart heeft op mijn verzoek haar uitvaart gedaan. Zelf
was ik n.l. in de familiekring geconfronteerd met een
zelfdoding op diezelfde 3e mei van een nicht van 34. Haar
uitvaart heb ik donderdag 9 mei op verzoek van haar man en
mijn zwager en schoonzus geleid.
De dag erna was er in de middag een bijzondere
huwelijksviering van een echtpaar die beide hun partner
hadden verloren de afgelopen periode. Veertig jaar hadden ze
naast elkaar in de kerk gezeten met zijn vieren. Nu waren ze
met zijn tweeën overgebleven. En zie daar… Zo liggen verdriet
en vreugde heel dicht bij elkaar.
En zondag 12 mei was er de doop van Maud Spijker. Op weg
met Woord en sacrament.

Huwelijk
Met plezier kan ik vertellen dat deze maand twee huwelijken
kerkelijk worden bevestigd. Op 24 mei stappen Mirjam
Tjerkstra en Marco Rensink in hun huwelijksboot. Ze zijn zo
dicht naar elkaar toegegroeid dat ze met vertrouwen en
overtuiging deze stap in hun relatie wagen. Zij vragen een
zegen over deze verbintenis in een kerkdienst, die in de
Hervormde kerk in Windesheim wordt gehouden (14.15 uur).
Op 29 mei beloven Hennie Horsman en Berend Jan Kremer
elkaar trouw. Geweldig dat deze twee mensen bij elkaar nieuw
geluk gevonden hebben. Wie aanwezig wil zijn bij de
inzegening van hun huwelijk: 14.30 uur in de kerk aan de
Bouwstraat.

Op mijn pastorale lijstje staat nog een tiental adressen met wie
ik nog onderweg mag zijn. De laatste zondag van juni stond ik
al genoteerd als uw voorganger, nog voordat ik werd gevraagd
een jaar pastorale bijstand te gaan verlenen. Ik hoop die
zondag dan ook het pastorale stokje over te dragen aan Hans
Baart.

Lintje
Op Koningsdag werd Klaas Schaap onderscheiden voor zijn
vrijwilligerswerk op muzikaal gebied en op maatschappelijk
vlak. Via deze weg willen we hem (en wellicht anderen van wie
ik niet op de hoogte ben) feliciteren en bedanken voor alle
inzet!

AanZet, het gemeentealfabet
SamenLoop van Hoop

In het alfabet zijn we aangekomen bij de N. Daar heb ik een tijd
over na lopen te denken en het woord dat steeds bij me terug
kwam is het wat ouderwetse woord Nader.
Ouderen onder u zullen wellicht achter dat woordje nader
tegelijk een versregel aanhaken: Nader, mijn God tot U! Hoe
dicht nader ik tot God? Hoe dicht durf ik Hem te naderen? Hoe
dichtbij durf ik te komen en hoe dichtbij is Hij bij mij? Die vraag
zou ik u en mezelf willen stellen. Want wil ik gemeentelid zijn,
mijn alfabet is een gemeenteopbouw-alfabet, dan gaat het niet
om: hoe zal ik de voetbal over het veld laten rollen, maar hoe
ontdek ik samen met anderen wie God voor mij kan zijn en
welke plek Hij in mijn leven heeft? En hoe kan ik anderen
helpen Hem te vinden?
De O is de O van Oog. Er staat al jaren een prachtig boekje in
mijn kast met de titel Oog voor elkaar. Die vraag stel ik mij zelf
nogal eens. Hebben wij echt oog voor elkaar? Want hoe
belangrijk we OMZIEN naar elkaar ook vinden in de kerk…vaak
blijkt dat we eigenlijk vaak maar omzien naar bepaalde mensen

Van 25 op 26 mei is er in Ommen de derde Samenloop 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 Samenloop meelopen hebben te
maken gekregen met kanker, in het eigen lichaam of bij een
naaste. De bedoeling van de Samenloop 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. Als iemand mij persoonlijk wil sponsoren: graag
zelfs! Laat het me weten. Wie het gehele PKN-team wil
sponseren kan wat in het collectebusje in De Kern stoppen.

Kennismaken
Langzaamaan komt het einde van de periode kennismaken in
zicht. Nog geen bezoek gehad, maar wel gewenst: graag een
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en anderen liever óf ontlopen óf niet willen zien… Wij zouden
in de kerk geen keuze moeten willen maken naar wie we
omzien. Elk mens is kostbaar in Gods ogen, waarom maken wij
dan uitzonderingen. Als gemeente zou je juist aan de wereld
moeten laten zien God heeft ieder in het oog, en daarom
hebben wij christenen in de wereld oog voor ieder mens.
Ds. W. den Braber

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:

Kerkelijk werker



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

Bij de diensten
Kerkelijk werker:


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

Zondagmorgen gaat in Vinkenbuurt voor: Ds. P. Lindhout uit
Dedemsvaart. Ik hoop dan zelf voor te gaan in de Hervormde
kerk te Hoenderloo. Zondagavond vindt er een
ontmoetingsdienst plaats in de Gereformeerde kerk om 19.00
uur waarvoor u/jij van harte wordt uitgenodigd. Deze dienst is
voorbereid met deelnemers van de laatste Alpha groepen. In
deze dienst mag ik voorgaan. De muziek zal worden verzorgd
door Leonie & Henk en het thema is: ‘Heb je olie genoeg?’ Na
afloop hopen we elkaar geheel vrijblijvend te ontmoeten met
koffie/thee in de hal. We verwachten een goede opkomst en
met gevouwen handen mogen we zeker rekenen op een
gezegende dienst.

Wijknieuws
Ook deze keer zijn er geen ernstig zieken of mensen in het
ziekenhuis te vermelden (voor zover mij bekend). Ter
bemoediging voor een ieder (dichter onbekend):
Er zit altijd een klein beetje hemel
in het leven van iedere dag.
Maar je moet het wel zien te ontdekken,
want soms is het gewoon iemands lach!
Of een mens die probeert te begrijpen,
waaraan 't jou op dat ogenblik schort.
Kijk, die aandacht maakt plots dat je leven
net een tikkeltje fleuriger wordt.
En wat maakt soms een eerlijke handdruk
je van binnen gelukkig en blij.
Echte vriendschap is zo kostbaar,
maar het hoort volgens God er wel bij.
Ook een zonnestraal die door je raam valt,
maakt soms de dag al weer goed.
En vergeet niet het zilveren maanlicht
dat je 's avonds zo vriend'lijk begroet.
Ook het lied van een kind is soms
aan de zang van een engel gelijk.
zelfs de greep van zo'n groezelig handje
is al zo ongelofelijk rijk!
Er zit altijd een klein beetje hemel
in de dingen die vlak om je heen
heel eenvoudig, haast daag'lijks gebeuren...
maar... ze raken je leven meteen.
Als je de tijd neemt er goed op te letten,
zodat niets van hun vreugd' je ontgaat,
dan ervaar je iets van de hemel op aarde
en beleef je Gods trouw metterdaad.

Uit de gemeente
Terug van onze vakantie vernam ik over het heengaan van
mw. Zwaantje Strampel-Bastiaan. Met dank aan collega
ds. Hazeleger die de afscheidsdienst en uitvaart heeft verzorgd,
wens ik de rouwdragende familie Gods nabijheid en troostrijke
zegen van harte toe. Gera Mateman wil ik graag bedanken voor
de waarneming tijdens onze vakantie.

Zieken
Van harte wensen we onze zieken en herstellenden die thuis of
elders worden verzorgd of verpleegd, alsmede ook hun
familieleden, beterschap, kracht en Gods nabijheid toe.
Een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

Dank aan de Heer

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

Scriba:


De georganiseerde
boekenverkoop op 27
april in Oldenhaghen,
tijdens de Oranjemarkt,
heeft € 70,00
opgebracht voor de
Diaconie. Een mooi
bedrag.
Samen met diaken Bert Wermink heeft dhr. Tolsma een flinke
hoeveelheid boeken van verschillende aanbieders kunnen
slijten aan belangstellenden en liefhebbers. Zowel voor een
klein prijsje als gratis.
Dhr. Tolsma: ‘Fijn dat velen nu lectuur in handen hebben om
zelf of in een kring, te werken aan geloofsleven. DV volgend
jaar weer?’
Met warme groet, Gera Mateman

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

Rond de erediensten
Zondag 19 mei hoop ik ’s morgens voor te gaan in Ommen. In
deze dienst worden drie kinderen gedoopt. Het zijn:
Gerrit Ivan Hekman, zoon van Frank en Sharon Hekman.
Hugo Cornelis Messemaker, zoon van Dirk Messemaker en
Margreet Tijink.
Cato Visser, dochter van Tom en Nicole Visser.
Hugo is een kleinzoon van dominee Tijink. Hij zal in deze dienst
zijn kleinzoon zelf dopen. Bijzonder! Verderop schrijft hij daar
nog iets over. Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ zal meewerken
aan de dienst. Dat is fijn! We lezen uit de Bijbel
Matteüs 28:16-20. Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht om
mensen te gaan dopen. Hij vertelt ook wat dat vervolgens van
die mensen vraagt. Thema van de preek: ‘De doop – een
dubbele opdracht’. We hopen op een aansprekende dienst,
voor iedereen!
Zondag 26 mei hoop ik voor te gaan in Vinkenbuurt. Het
leesrooster noemt als mogelijke lezing die zondag: Johannes
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14:23-29. Waarschijnlijk probeer ik daarbij aan te sluiten. Met
als tekst voor de verkondiging vers 27a, ‘Ik laat jullie vrede na.’
Verlangen we daar niet allemaal naar? Juist in een vaak druk en
jachtig bestaan? Vrede. De vrede van Christus…
Tenslotte donderdag 30 mei, Hemelvaart. Ik mag dan voorgaan
in een gezamenlijke dienst in Witharen. We lezen
Handelingen 1:4-14. Daarnaast een stukje uit de Catechismus,
over de betekenis van Hemelvaart voor ons. Ik hoop deze
woorden toegankelijk te maken voor iedereen, jong en ouder!
Thema van de verkondiging: ‘Jezus in de hemel - ik op de
aarde’. We hopen op een goed samenzijn!

Zondag 2 juni
Dan zullen twee mensen in de kerk Vinkenbuurt worden
bevestigd in het ambt: Margriet Hierink en Riet Noeverman,
beiden als pastoraal ouderling. En Froukje Hasselo neemt in
deze dienst afscheid als pastoraal-ouderling.
De ambtswisselingsdienst in de Hervormde kerk Ommen wordt
verschoven naar september als de herinrichting van de
Hervormde gemeente een feit is.

Huwelijksdienst
Vrijdag 24 mei gaan Néline van Lohuizen en Gert-Jan Stegeman
trouwen. De huwelijksdienst is in de kerk Vinkenbuurt om
16.00 uur. We hopen dat ze een mooie feestdag hebben met
allen die hen lief zijn. We wensen Néline en Gert-Jan de zegen
van God over hun liefde en leven. Wees welkom in deze
trouwdienst. U kunt hen natuurlijk ook een leuke kaart sturen.

Onze zieken
We wensen al onze zieken en de mensen die om hen heen
staan Gods zegenende nabijheid toe.

Afwezig vanwege studie
Huwelijksjubileum

Zoals al eerder vermeld: vanwege studie ben ik tot 12 juni
vrijgesteld van mijn werkzaamheden in de gemeente. Ik ga wel
voor in de zondagse diensten (en met Hemelvaart), maar doe
geen bezoekwerk. Bij bijzonderheden is het eerste
aanspreekpunt onze scriba, Koos van den Beukel. Het tweede
aanspreekpunt is onze voorzitter, Rijk Stobbelaar.
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wim en Henny Weideman waren donderdag 9 mei 50 jaar
getrouwd. Ze zijn blij en dankbaar dat ze dit samen konden
meemaken, na een tijd van ernstige ziekte. We wensen hen
met elkaar en allen die hen lief zijn nog vele mooie jaren,
gezegend met de liefde van God.
Zij hebben hun huwelijksjubileum gevierd met hun gezin en
verdere familie.

Persoonlijk

Overleden

Het is alweer haast anderhalf jaar geleden dat ‘mijn Joke’
geopereerd werd aan een tumor in de alvleesklier. En we zijn
erg blij en dankbaar dat het zo goed met haar gaat.
Soms zijn er ook extra blijde en dankbare dagen. Op 4 mei
mocht ze namens ‘Kinderen van verzetsdeelnemers’ een krans
leggen op het ereveld Loenen, waar haar vader begraven ligt.
Ze deed dat samen met onze oudste dochter Frederieke.
En we zien uit naar de doopdienst op 19 mei. Daarin hoop ik
ons jongste kleinkind te dopen: Hugo, de tweede zoon van
onze jongste dochter Margreet en haar man Dirk.
Als predikant heb ik heel veel kinderen mogen dopen. En elke
keer was het weer heel bijzonder en met grote dankbaarheid
dat ik dat mocht doen. Ook de doop van onze eigen kinderen
en kleinkinderen. Vaak kwamen me dan de woorden van Psalm
103 te binnen: ‘Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om
zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij
zijn van Hem’.
Met een hartelijke groet,
Wim en Joke Tijink

Maandag 6 mei is plotseling overleden mw. Teunissen.
Riek Teunissen werd 87 jaar. Sinds 19 april 2013 was zij
weduwe van Gerrit-Jan Teunissen. De afscheidsdienst is
gehouden op dinsdag 14 mei, waarna de begrafenis plaatsvond
op begraafplaats Laarmanshoek.
We wensen de familie Lubbers, haar zussen, schoonzus en
nichten en neven sterkte met dit verlies. In een volgend
Kerkvensters zal ik een in memoriam schrijven.

Geboorte
We zijn dankbaar
en blij dat God
jou aan ons
heeft gegeven
6 mei is geboren Velieke Gerineke Kippers. Zij is de dochter van
Herbert en Henrike Kippers. Velieke is het zusje van Renske.
We feliciteren Herbert en Henrike met dit wonder van leven!
En we wensen hen met hun dochters veel geluk en zegen.

Eindexamens.
Ik wens alle scholieren veel succes, die deze weken
eindexamen moeten doen! Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal
in een keer slagen.
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

Ds. J. de Haan

Huwelijk

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

Scriba:


Op vrijdag 24 mei hopen Micha Quaedvlieg en Yvonne
Hemstede te gaan trouwen. Omdat collega Coby de Haan (de
wijkpredikant van Yvonne) die dag al een andere trouwdienst
heeft, hebben ze mij gevraagd hun huwelijk in te zegenen. En
dat vind ik mooi om te mogen doen!
De kerkdienst is om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk. De
muzikale begeleiding is in handen van LuCerna – de band waar
Yvonne zelf ook in zit. We wensen Micha en Yvonne een hele
mooie dag toe, samen met de mensen om hen heen. En dat ze
mogen merken dat de zegen van God hen op hun gezamenlijke
levensweg vergezelt!
Ds. Karel Hazeleger

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

Rond de kerkdiensten
Zondag 26 mei
In deze kerkdienst haak ik aan bij het evenement Samen Loop
voor Hoop dat dit weekend in Ommen wordt gehouden. Ik zal
ook zelf mijn bijdrage leveren aan deze Samen Loop voor Hoop,
door drie keer mee te lopen in het PKN-team.
De kerkdienst zal gaan over hoop en bemoediging als je ernstig
ziek bent. Ik ga de bijbeltekst nog uitzoeken.
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PaKaN! jongerenwerker

Plaatselijk kerknieuws

Jongerenwerker:


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

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

PaKaN!
Activiteitenagenda
Mei
26
Juni
02
07
30

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

CrossPoint Church om 19.00 uur in het
Hervormd Centrum

Gereformeerde kerk
28-04 Mw. L. Woudwijk-Boomsma
05-05 Fam. P. van Harten

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

Witharen gebouw Irene
28-04 Dhr. Huisman
05-05 Mw. C. Kroon

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Hervormde gemeente
28-04 Mw. H.K. Paarhuis
Dhr. J. Schuurman
05-05 Fam. Hekman-Hierink
Sonja Rijken
Fam. E. Pasman

Opbrengst collecte Follow Me Ommen
Afgelopen seizoen is in Ommen op een nieuwe manier
catechisatie gegeven. De jongeren van klas 1 t/m 4 kregen
eerst gezamenlijk een presentatie over het onderwerp, gingen
vervolgens in mentorgroepjes uit elkaar, en kwamen later weer
samen voor ‘chips en cola’. Ik verzorgde de gezamenlijke
presentaties.
Onderdeel van de presentatie was de collecte. Net als in de
kerk ging daarbij elke keer een collectezak rond. Elke keer
zagen we hoeveel de collecte de vorige keer had opgeleverd,
en wat dan op dat moment de tussenstand was. De collecte
was voor ‘Red een kind’. Dit doel hadden de jongeren zelf
uitgezocht.
Het eindbedrag van de catechisatie Follow Me in Ommen is
€ 157,24. Een heel mooi bedrag, waar we alle jongeren (en hun
ouders) voor willen bedanken. Ook de mensen die een gift
hebben gedaan na de catechese-avond tijdens de week van het
gebed: heel erg bedankt! Agnes Kroese van ‘Red een kind’ is
een keer bij ons geweest. Ze heeft ons laten zien wat ‘Red een
kind’ doet met de giften die ze krijgen. Van € 5,00 kunnen ze
voor een arm gezin een kip kopen en van € 50,00 een koe. Van
onze collecte kunnen dus drie gezinnen een koe krijgen, en één
gezin een kip. We hopen dat we op die manier voor een paar
gezinnen in armoede een verschil hebben kunnen maken!
Ds. Karel Hazeleger

Vinkenbuurt
28-04 Dhr. en mw. Bijker
05-05 Mw. G. Roze-Huzen

Gezamenlijke berichten
Kinderpaasfeest
Tweede Paasdag 22 april hebben we weer het kinderpaasfeest
gevierd in het Hervormd Centrum, met dit jaar het thema
'Paasfeest voor de zwaluwen'. Er was veel belangstelling, dus
moesten er extra stoelen bijgezet worden; er waren ruim 130
mensen!
Het kinderkoor 'Een vrolijk geluid' deed mee en zorgde voor
veel vrolijkheid! Na het verhaal over een zwaluw die het
paasverhaal meemaakt, was het tijd om creatief aan de slag te
gaan. Er kon een ei beschilderd en een cakeje versierd worden;
alle kinderen waren enthousiast bezig terwijl de ouders koffie
konden drinken. Na nog enkele liedjes was het tijd voor de
collecte voor CaMo (SMA de wereld uit); deze heeft ruim
€ 160,00 opgebracht; een prachtige opbrengst!
Al met al een erg geslaagde paasviering!
30 mei Dauwtraptocht op Hemelvaartsdag
Ook dit jaar hebben we weer een
traditionele dauwtrap fietstocht uitgezet
in de omgeving van Ommen. Het is een
bijzondere ervaring als je ’s morgens al zo
vroeg op pad bent met een groep fietsers.
De ochtend ontwaakt. De zon komt op. De nevel ligt nog over
de velden. De vogels zingen het hoogste lied. Wilt u dit ook
eens beleven, fiets dan met ons mee. We hebben gezorgd dat
we bij pechgevallen een beroep kunnen doen op rijwielhandel
Brunink. We houden op verzoek tijdens de fietstocht een korte
pauze. Wel dient u dan zelf voor een versnapering te zorgen.
Aan het einde van de fietstocht is er een kerkdienst op een
boerderij. Wie het te vroeg vindt om mee te fietsen en wel
graag de dienst wil bijwonen is van harte welkom om 08.00 uur
Dit keer is de locatie Camping Bergzicht, Dalmsholterweg 4,
8147 RB Giethmen. Ook voor de inwendige mens wordt
gezorgd. Na afloop van de dienst is er een collecte ter

Kubus
Het jaarlijkse Kubus Volleybaltoernooi komt er weer aan! Zijn
jullie weer van de partij? Het volleyballen zal net als andere
jaren weer gehouden worden aan de Voormars. Dit zal
zaterdag 22 juni plaats vinden van 09.30 tot 13.30 uur.
Natuurlijk wordt er weer gestreden om de wisselbeker.
Inschrijfgeld is € 10,00 p.p. en zal geheel ten goede komen aan
ons goede doel. Naast volleyballen wordt er ook voor lekkere
hapjes gezorgd. U kunt zich opgeven tot 8 juni door te mailen
naar  kubusactie@gmail.com! Heeft u geen team maar wilt u
wel graag mee spelen? Laat het ons weten dan kunnen wij
helpen om een team samen te stellen.
René, Karin, Jan, Ferdinand en Ellen van de Kubus
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bestrijding van de onkosten. We hopen op mooi weer en een
grote opkomst.
We vertrekken om 06.00 uur ’s morgens vanaf het plein voor
het Hervormd Centrum.
U bent van harte uitgenodigd.
Dauwtrapcommissie PKN Ommen

Contactpersonen:
Dhr. H. Dijk en mw. G. Veurink-Kuipers
Mw. G. Horsman-Timmerman
Mw. R. Jaspers-Dunnewind
Dhr. H. de Lange, Ferdinand
Mw. M. Neerhof-Veurink
Mw. B. Slotman-Fransen
Dhr. en mw. Wermink
Dhr. J. Winters

Postzegels en ansichtkaarten verzamelen
Wat levert het op?
De gespaarde postzegels en kaarten brachten landelijk op:
In 2018 € 28.969,00
In 2017 € 31.533,00
In 2016 € 41.289,00
Al jaren verzamelen gemeenteleden ansichtkaarten en
postzegels voor het zendingswerk.
Voor wie is de opbrengst?
Voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde
Zendingsbond (verhouding 80/20).
Inleveradressen:
Bij de ingang van het Hervormd Centrum (Julianastraat 8).
In de bus bij de ingang van De Kern (Bouwstraat 23).
Wat gebeurt er met de kaarten en postzegels?
Deze worden ingeleverd bij het dienstencentrum van de
Protestantse Kerk in Utrecht. Vrijwilligers sorteren deze
kaarten en postzegels. Dan worden ze verkocht op speciale
beurzen en via marktplaats.
Welke postzegels en kaarten hebben waarde?
Alle binnen- en buitenlandse postzegels.
Prentbriefkaarten van steden, landen enz.
Dubbele kaarten (vouwkaarten) met afbeeldingen van Rien
Poortvliet, Anton Pieck, Rie Kramer e.a.
Unicefkaarten, hartjeskaarten ‘Voor het kind’ (met hartje
achterop) en geboortekaartjes.
Geen waarde hebben:
Eigen gemaakte kaarten.
Kaarten met Kerst- en Nieuwjaarsgroeten en Van Harte
Beterschap.
Iedereen die mee spaarde van harte bedankt.
Gerrrit Veurink

Verlengen:
Mw. J. Breteler
Dhr. J. Heijink
Mw. J.H. Hogenkamp-Grootemarsink
Mw. G. Horsman-Slot
Dhr. H. Kroon
Mw. M. de Lange-Schoppink
Dhr. B. Pierik
Dhr. F. IJzebrink
Aftredend:
Ouderlingen:
Dhr. Van Bruggen
Mw. Van Ittersum-de Boer
Mw. R. Kremer-Veurink
Mw. A. Kroese
Mw. 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
Contactpersonen:
Mw. A. den Bakker-de Lange
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

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

Omdat er geen wettelijke bezwaren zijn binnen gekomen, zal
de bevestiging D.V. plaats vinden op 19 mei in Ommen en
Witharen.
Aly Buiter, Algemeen scriba

Collecten

Nieuw
Ouderlingen:
Dhr. H. van Dijk
Dhr. P.J. Koning
Mw. G. van de Linde
Mw. H. Martens
Mw. H. Meulenkamp-Wermink
Jeugdouderling:
Mw. J. Koning
Diakenen:
Dhr. en mw. Van Harten
Dhr. G. Horsman
Mw. G. Keizer-Kant
Mw. L. de Lange
Mw. W. Ningbers-Kappert
Mw. C. Schuurhuis-Schalen
Mw. G. Schuurhuis-Godeke

3-3-2019
Diaconie
Ommen
€ 359,65
Witharen
€ 52,45
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Gebouw Irene

Kerk
€ 316,05
€ 44,15
€ 209,15
€ 33,90

10-3-2019
Diaconie
Ommen
€ 487,50
Witharen
€ 62,45
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Gebouw Irene

Kerk
€ 314,00
€ 43,65
€ 214,30
€ 34,45

13-3-2019 Biddag Diaconie
Witharen
€ 95,57
Gebouw Gebouw Irene

Kerk
€ 63,26
€ 41,60

17-3-2019
Ommen
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Diaconie
€ 356,02

Kerk
€ 332,80

Witharen
€ 42,00
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Gebouw Irene

€ 53,96
€ 228,29
€ 44,29

27-03-2019 Trouwdienst

€ 140,21

24-3-2019
Diaconie
Ommen
€ 520,42
Witharen
€ 74,60
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Gebouw Irene

Kerk
€ 339,76
€ 55,00
€ 266,13
€ 44,20

31-3-2019
Diaconie
Ommen
€ 811,85
Witharen
€ 180,72
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Gebouw Irene

Kerk
€ 313,32
€ 47,55
€ 345,57
€ 32,90

Voor de paascollecte
€ 10,00 via bezoekmedewerker mw. H. Stegeman-Ekkelkamp
Voor de diaconie
€ 20,00 en € 50,00 (voor Cycloon Idai) via de bank
Hartelijk dank

Vorming
18 mei Wandelen van Oud Avereest naar Nieuwleusen
Een tocht van ongeveer 11 km. In verband met de Samen Loop
Voor Hoop is dit een week eerder dan anders. We vertrekken
om 08.30 uur vanaf de Markt. Wil je een keer mee wandelen
graag opgeven bij Wim en Henny.
Hartelijk dank
A.W. Weideman,

Hervormde gemeente

Algemeen (kerkelijke) berichten

Diaconiecollecte voor de slachtoffers van de cycloon Idai van
14 april
Op zondag 14 april was de diaconiecollecte in onze kerken in
Ommen en Vinkenbuurt bestemd voor hulp aan de slachtoffers
van de cycloon Idai. Miljoenen mensen in Mozambique,
Zimbabwe en Malawi werden door deze natuurramp getroffen
met als gevolg een dringende behoefte aan basisvoorzieningen
zoals voedsel, schoon water, onderdak en medicijnen. Zonder
hulp is de verwachting dat miljoenen mensen de komende tijd
door deze ramp honger lijden en sterven. De totale opbrengst
van deze collecte, inclusief via de bank ontvangen giften,
bedroeg € 424,90. Alle gevers van harte bedankt voor uw
bijdrage. De Diaconie heeft besloten deze collecte te
verdubbelen naar € 850,00. Dit bedrag is inmiddels
overgemaakt naar Kerk In Actie.
De Diaconie

Regionaal
18 mei Jubileumconcert Kamerkoor Salland
Kamerkoor Salland uit Ommen bestaat 10 jaar en geeft daarom
op zaterdag 18 mei een jubileumconcert in de Willibrorduskerk
te Vilsteren. Misschien zegt deze naam u niets want tot voor
kort stond het koor bekend onder de naam Collegium Musicum
Salland, een naam die door velen als lastig werd ervaren,
waardoor besloten is vanaf 2019 onder de roepnaam
Kamerkoor Salland verder door het leven te gaan. De ambities
zijn onveranderd hoog gebleven.
Waar: Willibrorduskerk, Vilsterseweg 12, 7734 PD Vilsteren.
Aanvang: 20.00 uur.
1 juni staat het concert ‘Everhard 40 jaar concert-organist’
Aanvang om 20.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal,
Grensweg 17 te Lemelerveld.

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.

Gebedspunten

Collecten
19-04
Vinkenbuurt
Kerk Vinkenbuurt

Kerk
€14,70
12,90

Diaconie
€ 13,35

Wd ZWO.
€ 39,20

28-04
Kerk
Ommen
€ 186,94
Vinkenbuurt
23,15
Kerk Vinkenbuurt
25,70

Albanië
€218,47
24,55

Kerk. geb.
€ 176,25

05-05
Kerk
Ommen
€178,80
Vinkenbuurt
33,65
Kerk Vinkenbuurt

Diaconie
€ 247,37
43,00

Kerk. geb.
€ 143,92

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 dat Hij ons liefheeft, Zijn
Vaderhart voor ons klopt en dat wij Gods kinderen
mogen zijn.
Laten we bidden voor alle zieken. Voor hen die
behandelingen of onderzoeken ondergaan en voor
hen die op uitslagen van onderzoeken wachten. Bid
om herstel en Gods kracht, rust en nabijheid in het
hele proces.
Laten we bidden om Gods nabijheid voor mensen die
zich eenzaam voelen. Bid dat wij zelf ook zullen
omzien naar de mensen die God in onze gedachten
brengt.

31,62

Catechisatiebus Follow me voor Red een kind € 157,24
Zendingsbussen Ommen april € 445,59
Zendingsbussen Vinkenbuurt € 165,45

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 via pastoraal ouderling mw. L. de Ruiter
€ 200,00 via ds. K.A. Hazeleger
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Website
PKN gemeenten Ommen:

Laten we bidden dat eenieder Gods liefde en nabijheid
zo duidelijk mag ervaren in het leven dat geloven
‘zeker weten’ wordt.
Laten we bidden voor Christenen in Israël en andere
landen in het Midden-Oosten. Dat zij tot zegen mogen
zijn voor Israël en dat zij hun stem laten horen
wanneer dat nodig is.
Laten we Gods zegen vragen voor de nieuwe
ambtsdragers en contactpersonen. Dat ze met veel
plezier en inzet hun nieuwe taak mogen gaan doen.
Laten we God danken dat we op Hemelvaartsdag weer
mogen vieren dat Jezus naar de Hemel is gegaan, om
van daaruit alle mensen nabij te zijn door de Heilige
Geest.

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
van 09.00-12.00 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 wo:
09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Donderdag:
09.00 - 12.00 uur
Zaterdag:
09.30 - 11.00 uur
Zaterdag:
koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur
Zondag:
voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 31 mei
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 21 mei voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail
bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij
in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 4 juni, 3 sept., 1 okt., 5 nov., 3 dec. van 19.00 - 20.00
uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op
rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk,
administratie collectebonnen, onder vermelding van de
gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl.
onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00
Bon B: € 0,20, prijs per vel (24 st.) € 5,00
Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk. als in de
Herv. kerk gebruikt worden.
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel
 collectebonnen@pkn-ommen.nl

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 23 mei van 18.45 - 19.30 uur
Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene
Kerkblad Kerkvensters

: NL21 RABO 0348 9043 12
: NL24 INGB 0000 8631 79
: NL78 RABO 0348 9003 76
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL03 RABO 0348 9003 68
: NL30 RABO 0373 7427 46

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

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

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie

www.pkn-ommen.nl
 info@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

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
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Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl
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
Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:
Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen
met de beheerder van:

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

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
06-26214064
℡ b.g.g. 0523-851469
 witharen@pkn-ommen.nl
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In us God trusts
Zondag
26 mei 2019

Spreker: Robin
van der Maaten
Band: Embrace
Locatie:
Hervormd Centrum
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‘Heb je olie genoeg?’

Ontmoetingsdienst
Wanneer: 19 mei 2019
Tijd: 19.00 uur
Waar: Geref. kerk – Bouwstraat
Voorganger: ds. Reijer de Bruijn
14

Muziek: Leonie & Henk www.leonie.nu

