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Meditatie

Leesrooster

Gebed voor de kerk van God
Wij bidden voor de kerk van God:
Dat de wijngaard die Hij zelf geplant heeft,
vruchten draagt voor alle mensen.
Laat ons bidden voor de kerk van hoog tot laag,
voor de herders en de profeten,
voor geleerden en eenvoudigen,
voor hen die verontrust of ontgoocheld zijn,
voor alle gelovigen en voor onszelf,
dat wij elkaar blijven zoeken.
Laat ons bidden
dat wij ons geen grotere wijsheid aanmatigen
dan wij kunnen verantwoorden,
en dat wij niet meegesleept worden
door elke windvlaag.

Za

15 juni Handelingen 4:1-12

Confrontatie

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni

Handelingen 4:13-22
Handelingen 4:23-31
Lucas 7:36-50
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-15
Lucas 8:16-21
Lucas 8:22-25

Wie moet je
Bewogen gebed
Geven en vergeven
Zaaien en oogsten
Betekenisvol
Familiebijeenkomst
Volgelingen dichtbij

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni

Lucas 8:26-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-43a

Bezeten (van angst)
Aanraking
Uitzendprogramma
Het broodnodige
Imago-onderzoek
Hoog bezoek

Inhoudsopgave

Laat ons ook bidden
dat wij de Geest niet uitdoven
in onszelf of in anderen,
maar bereid zijn om Gods Geest te herkennen
die in allen werkt ten dienste van allen.

Kerkdiensten
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
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters

Heer, onze God, laat ons één zijn
in de trouw aan uw evangelie
en eerbiedig voor alle verscheidenheid,
in alles verbonden door de liefde
van Christus, onze Heer.
Amen.
(uit ‘Een tijd van spreken’ van F. Cromphout)
Ds. J. de Haan
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Kerkdiensten
Zondag 16 juni

Zondag 23 juni

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. J.T. Baart, doopdienst
Volgende week H.A.
Riekus Hamberg
Dhr. M. Dunnewind
Alle groepen
Mw. T. Veurink-Altena
Dhr. G. Tent

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

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

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

Ds. W. den Braber
Volgende week H.A.
Klaas Schaap
Dhr. / mw. Koning
Leiding: Frieda

Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

Ds. J.T. Baart, Heilig Avondmaal
Freddy Bruins
Dhr. / mw. Koning
Leiding: Trudy

Oldenhaghen
15.00 uur:
Organist:
Afgevaardigde Gk:
Afgevaardigde Hg:

Ommen Samen kerk
19.00 uur:

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Klaas Schaap
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Dhr. en mw. Meulenkamp

Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week H.A.
Wim de Just
Mw. R. Martens-Gaasbeek
Mw. E. Touwen-Tempelman

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Freddy Bruins
Mw. J. Breteler
Mw. G. Timmerman

Hervormde gemeente
Ommen
09.30 uur:

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

Ommen
09.30 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Volgende week H.A.
Organist:
Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:
Dhr. D. de Boer
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdame/-heren:
Mw. J. Dankelman
Dhr. F. Kampman
Dhr. G. Kösters
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

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

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Voor doop- en belijdende leden
Willemien Gerritsen
Dhr. G. Vogelzang
Alle groepen
Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe
Dhr. A. Schuurman

Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week H.A.
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters

Ds. R.R.J. de Bruijn,
Heilig Avondmaal
Klaasje Hemstede
Mw. C. Meesters
Geen

Ommen Samen kerk
19.00 uur:

Alle groepen

Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

Weekopening, -sluiting

Ds. H. Baart, Heilig Avondmaal
Voor doop- en belijdende leden
Riekus Hamberg
Dhr. M. van der Vegt
Dhr. J. Heijink

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 17 juni 10.30 uur: Mw. M. Veenstra

Maandag 24 juni 10.30 uur: Dhr. K. Schaap

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 21 juni 18.30 uur:

Groep Pelgrim

Vrijdag 28 juni 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 21 juni 19.30 uur:

Dhr. W.M. Rozema

Nijenhaghen
Groep Pelgrim

Vrijdag 28 juni 19.30 uur:
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Dhr. W.M. Rozema

23 juni:

Lysanne Dankelman
Annemieke Paarhuis

Bij de diensten

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

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:

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

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

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

Gereformeerde kerk
Dhr. H. Lammerink
Dhr. W.H. Bouwman
Dhr. E.A. Paarhuis
Mw. M. de Vries-van Veen
Mw. J. de Boer-Veurink
Mw. G. Tijhuis-Bouwhuis
Mw. J. Baarslag
Mw. L.J. Engel-Katerberg
Dhr. H.J. Hamhuis
Dhr. P. van Lingen
Mw. J. Tigelaar-Brand
Mw. M.H.A. Bouw-Sierink,
Mw. M. Runhart-Runhart

Collecten
16 juni
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Zending Project en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
William en Annabel

23 juni
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectant:

ZWO Project en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Ina Landeweerd

Zondagskind
Ommen
16 juni:
23 juni:

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.
Maaike Veurink
Mart van Ittersum

Wijk 1

Kinderoppas
Ommen
16 juni:
23 juni:

Karin Doldersum
Julia Dunnewind
Rita Meulenkamp
Romy Dunnewind
Marieke Rijkhoff

Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:
Witharen
16 juni:
23 juni:


Frieda Slotman
Marleen v.d. Veen
Marrie Noordegraaf

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

Geen berichten van ds. K. Jelsma ontvangen vanwege vakantie.

Zieken
Hervormde gemeente

Voor allen, hier genoemd en voor degenen die liever (nog) niet
genoemd willen worden, meer nog: voor ons allemaal, om op
weg te gaan, de volgende woorden van Sytse de Vries:

Collecten
16 juni
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Bloemenfonds / zending

23 juni
Ommen en Vinkenbuurt:
Aan tafel:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Project ZWO
Werelddiaconaat / zending

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Zondagskind
16 juni:
23 juni:

Aron Haveman
Eva Koster

Kinderoppas
Ommen
16 juni:

Doriene Boezelman
Marjon Drost

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
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Hartelijk dank

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Hartelijk dank voor de fijne reacties die we in Vriezenveen
kregen op de geboorte van ons eerste kleinkind. Hartelijk dank
ook voor uw betrokkenheid op de operatie die ik moest
ondergaan.

Met warme groet,
Gera Mateman

AanZet met het gemeentealfabet
R. De R is van rust, reinheid en regelmaat. Een bekende
drieslag. Elk kind is gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Ik
denk dat dat ook voor de kinderen van God geldt. Om God echt
te leren kennen als je Vader is rust nodig. Je moet daar echt
even voor gaan zitten. Interesse tonen in elkaar en weten dat
je Vader er eerder was dan jij, dus ook wat meebrengt aan
Levenservaring. En u ziet dat ik dan het woord Vader en
Levenservaring met een hoofdletter schrijf. God staat aan het
begin en Hij komt aan het einde, Hij is van al het zijnde,
oorsprong en doel en zin (lied 513).
De reinheid heeft te maken met zuiverheid, met verlost zijn van
iets dat je niet zo transparant maakt als je zou kunnen of willen
zijn. Er kleeft soms van alles aan ons.
Om rein te worden, zuiver te worden, transparant, hebben we
Jezus nodig. En als ik dat zo neerschrijf, dan denk ik dat het bij
sommigen van u wellicht kriebels geeft… Jezus verlost je van je
onreinheid… Zonde noemen we dat in de bijbel.
Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt… Dat wat je
aankleeft, wat het je moeilijk maakt, wat je als een last ervaart
bij Jezus brengen… Een oude evangelische wijsheid. Doen!
Regelmaat. Regelmatig met God bezig zijn, met het zoeken van
rust… Een rustdag. De rustdag… Elke week keert die dag weer
terug, met de regelmaat van de klok. Soms denk ik dat we zo’n
dag meer dan ooit nodig hebben. Zo gestrest als de wereld nu
is, lijkt hij nog nooit geweest te zijn. Zoek de rustdag met
regelmaat. Laat het leven met al zijn moeiten en last eens even
van je afglijden.
S. De S van Samen. U kent ze vast nog wel die ouderwetse
kachels. Je moest er kolen indoen. Kolen… meervoud.
Eentje kan wel branden, maar die dooft… je heb er meer nodig
en je moet ook steeds weer bijvullen. Je hebt elkaar nodig om
te geloven. Samen het VUUR voor/van de Heer vormen…
Dat is toch een mooie pinkstergedachte.
S is ook van Schaap. Schaap zijn: bij een kudde horen, die
samen onder leiding van de Goede Herder de groene weiden
zoekt en vindt. Samen schaap zijn.
T. De T is van Toekomst en troost. Toekomst kun je
omschrijven als: naar voren kijken. Uitkijken naar wat er komt
en uitkijken naar wie er komt. Leven vanuit een bepaalde
verwachting, vanuit een verder durven kijken dan vandaag. De
bijbel heeft daar een heel kort bekend zinnetje over:
Uw Koninkrijk kome!
Het verleden hoeft ons niet vast te houden en wij hoeven het
verleden niet krampachtig vast te houden… wij mogen hoopvol
leven. Noem dat maar troost.
Geen tranen van verdriet, maar tranen van vreugde. En er zal
geen rouw meer zijn en geen geklaag, alle tranen zullen van
hun ogen gewist worden… Openbaring 21 lezen is Openbaring
21 leven. Op voorhand… Dat is voor mij persoonlijk een
geweldige stimulans om te blijven geloven, HOPEN en
liefhebben. Om samen als schapen van de Goede Herder, rust
te ervaren, bevrijd te leven en dat keer op keer regelmatig te
vieren in een kerkdienst, in een goed gesprek, in het samen
zingen….
In Kerkvensters van volgende keer, 16 juni, komen de letters U,
V en W langs en in het daaropvolgende nummer sluit ik de
reeks af met X, Y, Z.
Ds. W. den Braber

Wijk 2
Predikant:


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



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

Scriba:

Bij de diensten
16 juni is driedubbel feestelijk – toepasselijk op zondag Drieeenheid. We worden bepaald bij de vaders die we
hebben/hadden op vaderdag, er wordt gedoopt en er staat
zendingszondag op het rooster. Wat betreft het laatste: het is
leuk om met de zendingscommissie deze dienst voorbesproken
te hebben. Wat betreft de doop: we mogen deze zondag
Ziva Martens (van Kees, Brenda en hun Sven), Rosalie Post (van
Leon, Madelon, en hun zoons Joep en Pim) en Rosan
Hogenkamp (van Hermen, Simone en hun dochters Liv en
Lauren) ten doop houden. Blij mee!

Naar de Palestijnse Gebieden en Israël
Op het moment van lezen is de eerste, verkennende informatie
en inspiratieavond geweest. Op het moment van schrijven
moet hij nog plaatsvinden. Op dit moment dus nog even geen
nieuws. Volgende keer meer. Ik heb inmiddels meermalen de
vraag gekregen of de reis alleen voor gereformeerden is. Als u
me een beetje kent weet u het antwoord wel. Dus alle
hervormden, vrijgemaakten, rooms-katholieken, evangelischen
of gelooflozen: wie zin heeft, schuive aan!

Misschien leuk om te weten
Namens de kerken heb ik sinds vorige maand officieel zitting in
de participatieraad. Hierin zijn diverse maatschappelijke
groepen vertegenwoordigd, zoals jeugd, vrouwen, ouderen,
mensen met een handicap. Larcom etc. om te peilen wat het
beleid van de burgerlijke overheid voor consequenties heeft
voor de burgers en om advies aan de plaatselijke overheid te
geven. Ook de kerken hebben dus een zetel in de
participatieraad.

Kennismaken
Langzaamaan komt het einde van de periode kennismaken in
zicht. Nog geen bezoek gehad, maar wel gewenst: graag een
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!
Met een hartelijke groet,
ds. Hans Baart

Wijk 2 ondersteunend pastor
Predikant:


Ds. W. den Braber
dsdenbraber@pkn-ommen.nl
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Na de dienst is er een gezamenlijke presentatie voor de hele
gemeente in De Kern. Welkom ook dan!

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker:


Einde studieperiode
Nu u dit leest, zit mijn studieperiode er weer op. Nu ik dit
schrijf, heb ik nog één grote cursus voor me. Die heet: ‘Terug
naar de kerk?’. De kerk in West-Europa (en ook in Nederland)
wordt steeds meer een minderheid. Wat betekent dat? Wat
vraagt dat van ons? Biedt het misschien ook kansen? Bepaalt
het ons niet opnieuw bij wat de kerk nou ten diepste is?
Moeten we niet ‘terug’ naar de basis van de kerk? Wat is dat
dan? En wat betekent dat in de praktijk? Belangrijke vragen,
ook voor de kerk in Ommen!
Ik dank de mensen die mij tijdens mijn studieperiode hebben
vervangen. De ouderlingen en bezoekmedewerkers, die extra
bezoeken hebben gedaan. Collega Van Asselt, die het
crisispastoraat heeft verzorgd, inclusief een aantal
rouwdiensten. Dank ook aan de scriba en voorzitter van onze
wijkkerkenraad die aanspreekpunt waren en zo nodig dingen
hebben geregeld. Fijn dat alles goed is verlopen!

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

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Rond de erediensten
Volleybaltoernooi Kubus

Komende zondag is het zendingszondag. Dan bidden wij God
om de welstand, de bewaring en de groei en eendracht van Zijn
Kerk, hier en in de hele wereld. En om zegen en kracht voor
allen, die daarin een taak hebben. Het is belangrijk - en ook
Gods opdracht - dat over de hele wereld mensen Zijn Woord
zullen en mogen horen. En we betrekken ons als gemeente
daar ook bij, zodat we betrokken zijn op onze naaste dichtbij en
veraf. In de morgendienst in Vinkenbuurt werkt de ZWOcommissie mee. We zien uit naar de dienst, waarin Thijs en
Marike Blok die uitgezonden zijn via Kerk in Actie naar Zambia
een korte presentatie zullen houden.
Vanouds kreeg deze zondag ook de naam mee: Trinitatis. Dat is
in het Latijn de naam voor de drie-eenheid van God. Toen de
Evangelist Patrick in het jaar 432 aan de mensen in Ierland het
Evangelie verkondigde, begon hij met het plukken van een
klavertje drie. En met dat kleine klavertje drie in zijn hand,
begon hij met vertellen dat de enige, ware God, Vader, Zoon,
en Heilige Geest is. Net als de drie blaadjes op die ene steel. In
de avonddienst in de Gereformeerde kerk wil ik hierover graag
met u nadenken. Komt u/jij ook? Een goede zondag
toegewenst en een hartelijke groet aan u allen. In het bijzonder
aan onze zieken thuis of elders en zij die rouwen om het verlies
van een dierbare, dat zij steun, troost en kracht mogen vinden
uit de woorden van Petrus, waar hij zegt: ‘Werpt alle
bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’(1 Petrus 5:7).
Ds. Reijer de Bruijn

Zaterdag 22 juni is het jaarlijkse volleybaltoernooi van de
Kubus. Ik ben bezig een team van onze kerkenraad bij elkaar te
krijgen. Dat lijkt weer te gaan lukken… Komt u ons
aanmoedigen? Het volleybaltoernooi is een mooie gelegenheid
elkaar op een andere manier te ontmoeten. En natuurlijk
tussendoor gelijk wat uit te geven aan het goede doel. Het
toernooi begint om 09.30 uur op het grasveld aan
De Voormars.
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Overleden
Dinsdagmorgen 4 juni is onverwacht overleden Johan Frederik
Vosjan. Johan is 94 jaar geworden. Zaterdag 8 juni was de
dankdienst voor zijn leven in de Hervormde kerk. Hij is daarna
in besloten familiekring begraven op begraafplaats
Laarmanshoek. We wensen familie Vosjan kracht en troost van
God in dit verlies. Voor het volgend Kerkvensters zal ik een in
memoriam schrijven.
Ds. Coby de Haan

Wijkgemeente 3
Predikant:

Wijkgemeente 2
Bereikbaar:
Predikant:
Bereikbaar:

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

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

Scriba:


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

Rond de erediensten
Scriba:


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

Zondag 23 juni hebben we alle kerkelijke feesten gehad: Pasen,
Hemelvaart, Pinksteren en Trinitatis. Het is de eerste zondag
van de zomer volgens de kerkelijke kalender. Nu deze zondag
vieren we de Maaltijd van de Heer.
We lezen uit Jesaja 65:1-9, waar woorden van God klinken:
‘Hier ben ik, hier ben ik. Heel de dag sta ik met uitgestoken
handen……’
Ik ga ’s morgens voor in de Hervormde kerk. Dit is een lopende
viering, waarin je uitgenodigd wordt naar voren te komen en
het brood en de wijn te ontvangen uit handen van mij en de
diakenen.
Iedereen die in Jezus gelooft, die Zijn weg wil gaan, is welkom.

Rondom de erediensten
16 juni is het in PKN-Ommen Zendingszondag. Ik hoop voor te
gaan in de Hervormde kerk. De dienst is voorbereid met
iemand van de ZWO-commissie. Thema van de dienst: ‘Laat je
verrassen’. Schriftlezing daarbij: 1 Korintiërs 12:12-27. Laat je
verrassen, natuurlijk allereerst: door de dienst. Maar op
Zendingszondag ook: door de wereldkerk. Tenslotte, helemaal
in lijn met 1 Korintiërs 12: laat je verrassen door die ander, die
maar ‘zwak’ lijkt, waar je misschien niet zoveel van had
verwacht. We hopen op een leerzame en inspirerende dienst!
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Lief en leed

Plaatselijk kerknieuws

Er zijn meerdere mensen in onze wijk, die ernstig ziek zijn,
wachten op uitslagen en in behandeling zijn. Mensen, die hier
nu niet genoemd worden. Laten we hen opdragen in onze
gebeden, dat zij schuilen mogen onder de vleugels van de
Allerhoogste!

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

Huwelijk
28 juni gaan Gerben Snijder en Gerjo Harmsen trouwen.
Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in de Hervormde kerk.
De dienst is om 18.00 uur. Na afloop ben je welkom in
zalencentrum De Kern. Gerben en Gerjo zouden het fijn vinden
om dit bijzondere moment samen met u en jou te vieren. Dus
weet je welkom! Natuurlijk mag je ze ook een leuke kaart
sturen. We wensen het bruidspaar en allen die hen lief zijn een
mooie en feestelijke dag.
Dat de liefde van God hen mag dragen, dag na dag!

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
26-05 Mw. P. Los-Jansen
30-05 Mw. G. Wermink
02-06 Dhr. J.H. Makkinga

Doopgesprek
Maandagavond 17 juni is een doopgesprek voor degenen die
hun kindje willen laten dopen op zondag 14 juli in de
Hervormde kerk. In het doopgesprek staan we stil bij de vraag:
Wat is jouw motivatie om je kindje te laten dopen? En wat is de
betekenis van de doop? Verder bespreken we de liturgie en
kun je voorstellen doen voor liedjes en teksten. Als je komt,
neem dan het geboortekaartje mee.
Ik vind het fijn als je van tevoren aan mij doorgeeft, dat je bij
het doopgesprek bent.
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

Witharen gebouw Irene
26-05 Mw. T. Horsman
30-05 Marinda Hendriks
02-06 Trudy Wermink
Hervormde gemeente
02-06 Mw. H. Grotemarsink-Hekman
Dhr. W. Meijer
Mw. T. Meijer
09-06 Nijenhaghen
Vinkenbuurt
26-05 Dhr. en mw. Stegeman
Dhr. en mw. Quaedvlieg
02-06 Mw. K.A. Hemstede

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

Gezamenlijke berichten

CrossPoint

23 juni Kliederkerk
Het is weer zover! Deze zondag is er Kliederkerk. Het is voor
ouders met jonge kinderen, oma’s en opa’s met kleinkinderen,
of pleegouders met hun kindjes. Of je nu kerkelijk bent of niet,
wees welkom bij Kliederkerk Ommen! We weten dat jonge
ouders graag elkaar willen ontmoeten, verbinding zoeken met
elkaar, ook in gesprek met elkaar willen hoe je je kinderen
opvoedt, welke normen en waarden je ze meegeeft, hoe je het
geloof doorgeeft. Kliederkerk wil je daarbij helpen.
Het is een ongedwongen bijeenkomst, waarin we met elkaar
leuke en mooie dingen doen (en ook kliederen dus!).
Het thema van deze Kliederkerk is: ‘Snap jij het?’
Het gaat over de toren van Babel: Mensen die elkaar niet meer
begrijpen…. Na het ‘kliederen’ luisteren we en kijken we naar
het bijbelverhaal ‘de Toren van Babel’.
Alles is natuurlijk weer interactief. Zowel kinderen als
volwassenen zullen worden uitgedaagd: Snap jij het?
We sluiten af met een gezellige High Tea. Kliederkerk is in het
Hervormd Centrum van 11.00 tot 13.00 uur.
NB: We hebben voor een ander tijdstip gekozen op verzoek van
deelnemers. Het is eerder op de dag, zodat je ook
’s middags nog tijd hebt voor iets anders.
Je mag je opgeven bij Anita ’t Jong via:
kliederkerkommen@gmail.com
We hopen dat jullie er ook bij zijn!
Tot ziens!
Kliederkerk Ommen

30 juni CrossPointdienst
Om 19.00 uur in de grote zaal van De Kern. Spreker is ds. Coby
de Haan en het thema is: Good luck! Muziek door David R. de
Haan.
Arjan Veurink

Vakantiebijbelgidsje
De zomerperiode staat weer voor de deur. In alle kerken van
PKN-Ommen liggen daarom weer de vakantiebijbelgidsjes.
Ideaal om mee te nemen op vakantie, zodat u ook (of: juist?)
op de camping, op het park of in het hotel elke dag een

PaKaN!
Afscheid groep 8 leerlingen
Groep 8 staat in het teken van afscheid nemen, ook bij de
kindernevendienst willen wij dit niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Na acht jaar kindernevendienst is het binnenkort
tijd om ook hier afscheid te nemen. In de ochtenddienst op
zondag 7 juli, hopen we in de Hervormde kerk afscheid te
nemen van de oudste kinderen van de kindernevendienst.
Zit je in groep 8 en wil je afscheid nemen, geef dan je naam
voor 28 juni even door. Je kunt een mailtje sturen naar:
F. Ruys of Dianne van der Kruk
In de ochtenddienst op zondag 14 juli, hopen we in de
Gereformeerde kerk afscheid te nemen van de oudste kinderen
van de kindernevendienst.
Zit je in groep 8 en wil je afscheid nemen, geef dan je naam
voor 28 juni even door. Je kunt een mailtje te sturen naar:
N.N. Kremer of Clarinda Martens
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al veel gezegd en geschreven, toch willen wij het team en ieder
die ons heeft gesponsord bedanken.
Na een spontane oproep hadden zich 17 personen aangemeld,
enkelen gaven aan ook wel mee te willen werken in de
voorbereiding. Ook hier geldt ‘Vele handen maken licht werk’.
We hebben het team een keer bij elkaar geroepen om kennis
te maken en om informatie te delen.
Kaarsenzakken werden verkocht en mensen doneerden geld. In
de ochtenddiensten op 26 mei werd er aandacht besteed aan
de Samen Loop, door Coby de Haan en Hans Baart, zij liepen
mee, zelfs ‘s nachts!
Op het terrein hadden we een gezellige tent, waar 24 uur lang
iemand aanwezig was en waar koffie, fris, broodjes en
dergelijke klaar stond.
Tot op de laatste dag kwamen er nog aanmeldingen binnen,
uiteindelijk hadden we een team van 28 mensen. Gedurende
24 uur liep er telkens minimaal één persoon, maar vaak liep
men met elkaar mee. Mooie gesprekken zijn er gevoerd en we
hebben elkaar beter leren kennen. We hebben samen
gelachen, maar ook een traan gelaten. Het verhaal van Marieke
Dunnewind gehoord, hun kleine Mette op het podium,
zwaaiend naar de mensen.
Wij kijken net als de hele organisatie van Samen Loop voor
Hoop Ommen, ook terug op een mooi weekend. Dit is ook
samen kerk zijn!
Namens het gehele team,
Aly Buiter en Joke Schonewille

momentje met God kunt hebben. Thema van het
vakantiebijbelgidsje dit jaar: ‘Zonnestralen’. Het gidsje is een
klein dagboekje, met voor een periode van drie weken elke dag
een Bijbeltekst en een korte uitleg daarbij. Neem rustig een
gidsje mee, en geniet ervan tijdens uw vakantie!
Namens de Centrale Evangelisatie Werkgroep,
Ds. Karel Hazeleger
Dauwtrap fietstocht
Op de vroege morgen van Hemelvaartsdag zijn we om 06.00
uur bij het Hervormd Centrum vertrokken met een groep van
ongeveer 50 fietsers. Het was bewolkt maar gelukkig viel er
geen regen tijdens de tocht. Na een mooie fietstocht van 21km.
door Giethmen en Archem kwamen we omstreeks 08.00 uur
aan bij camping Bergzicht. Hier stond de koffie met
krentenbollen al voor ons klaar, met dank aan Hans Lamberink
die de koffie gratis voor ons heeft verzorgd. Vervolgens werd er
een dienst gehouden met als spreker Andries Martens. Mooi
dat er ook campinggasten aanwezig waren bij de dienst.
De totale collecteopbrengst na aftrek van kosten was € 114,24.
Dit bedrag hebben we naar ds. E. van Beesten gebracht voor de
stichting Mensenkinderen.
Namens de dauwtrapcommisie,
Gerard Rozendal, Marten Hekman,
Gerrit Hemstede, Bert Schuttert
Kerktelefoon
Voor leden van de kerken in Ommen bestaat de mogelijkheid
om kerkdiensten te volgen via de zogenaamde kerktelefoon.
Deze leden luisteren via een ‘KWR/IKR kerkradio’ naar
kerkdiensten die uitgezonden worden door middel van een
telefoonlijn of Cai kabel. Tijdens het luisteren kan er niet
getelefoneerd worden. Er ontstaan de laatste tijd meer
problemen met de KWR kerkradio doordat KPN de lijnen gaat
digitaliseren. Hierdoor ontstaan er meer storingen.
Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om kerkdiensten ook te
volgen via de TV. Behalve de aanschaf van een media box, zijn
er verder voor u als kijker geen kosten. Hiervoor dient men wel
te beschikken over een internetverbinding en een tv met
HDMI-aansluiting.
Via de Commissie Kerkomroep kunt u een media box
aanschaffen die het mogelijk maakt om kerkdiensten te
bekijken. Beschikt u over een PC, dan kan dit ook via
https://www.kerkomroep.nl.
Om de beelden bij u thuis te krijgen, maken de kerken wel
kosten, onder andere voor apparatuur, video en audio en
internetverbindingen. Hiervoor berekent de Commissie
Kerkomroep Ommen ongeveer € 1200,00 per jaar per kerk
door aan de kerken. Gemiddeld zijn er wekelijks 80 tot 90
kijkers per kerk die meekijken via de Media box en PC. We
zouden het dan ook op prijs stellen dat, wanneer u via deze
media meekijkt, uw kerk hierin met een vrije bijdrage wilt
steunen.
Een storing op zondag kan niet direct opgelost worden. Dit
heeft te maken met het feit dat de serviceafdeling van sIKN, die
de uitzendingen regelt, in het weekend niet bereikbaar is!
Blijft de storing bestaan, neemt u dan contact op met de
contactpersoon van uw kerk, op een doordeweekse dag. Hij zal
proberen het probleem op te lossen.
Weet in elk geval dat de Commissie Kerkomroep er alles aan zal
doen om iedereen ongestoord naar de kerkdiensten te laten
luisteren of kijken.
Contactpersonen, Commissie Kerktelefoon Ommen:
Gereformeerde kerk, Alex van der Veen
Gereformeerde kerk, Frens Hofman
Hervormde kerk, Ronald Haveman
Hervormde kerk, Jan Nijzink

Jaarrekening Diaconie 2018 door Gert Dunnewind
De jaarrekening over 2018 is geheel in lijn met de
jaarrekeningen over voorgaande jaren. Afdracht richting
landelijke kerk, afdracht (doorzetten) van landelijke collectes
en gemaakte keuzes inzake meer lokaal beleid / uitvoering.
Ook hier, zie ook ZWO, een negatief resultaat, maar is conform
jaren geleden ingezette lijn om, gelet het saldo op de bank, in
te teren ten gunste van diaconale arbeid.

Samen Loop voor Hoop
In het weekend van 25 en 26 mei, hebben wij met een PKNteam meegelopen met de Samen Loop voor Hoop. Hierover is

Jaarrekening Kerk en De Kern door Eric Post
De penningmeester is blij een jaarrekening te kunnen en
mogen presenteren dat is geëindigd met een positief saldo op

Gereformeerde kerk
Verslag vergadering gemeenteavond Gereformeerde kerk te
Ommen d.d. 24 april 2019
De voorzitter, Johan Schinkelshoek, opent de avond met een
gedicht over het verlangen naar Gods licht en liefde gelet alle
pijn, koudheid, donkerte en ruzie in de wereld. Daarna gaat hij
voor in gebed.
Jaarrekening 2018 Kerkvensters door Roel Flokstra
Over 2018 was er een positief resultaat van € 4.141,25 dat
verdeeld zal worden over de Hervormde gemeente en
Gereformeerde kerk. Een lichte daling van 30 abonnees in 2018
ten opzichte van 2017. Inkomsten uit familieadvertenties lager
dan in 2017 (maar conform begroting). Uitgaven voor middelen
en diversen in lijn met 2017 en conform begroting.
Jaarrekening 2018 ZWO (Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking) door Roel Timmerman
Het resultaat over 2018 is - € 1.204. Dat het resultaat negatief
is in lijn met voorgaande jaren en afgesproken gedragslijn om
geld zeker niet op te potten. Op de rekening-courant is het
saldo nog € 3.000 positief. Gedacht was dat er in 2018 een
beroep gedaan zou (moeten) worden op ZWO door de World
Servants, maar dat bleek achteraf niet nodig. Het indertijd
hiervoor gereserveerde bedrag blijft staan, ter aanwending
voor mogelijk in 2019.
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plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.
Na deze inventarisatie zal er kritisch gekeken worden of alle
huidige gegevens daadwerkelijk nodig zijn.

de bank van € 228.000. De collecteopbrengsten dalen gestaag
over de laatste jaren en de laatste 4 tot 5 jaar zijn er geen
substantiële giften of legaten ontvangen. Het onderhoud aan
de kerktoren was begroot op € 23.000 maar is uiteindelijk
€ 46.000 geworden als gevolg van verscherpte veiligheidseisen.

Rondvraag
Vraag wordt gesteld naar de woning naast de kerk aan de
Bouwstraat. Deze woning wordt verhuurd (opbrengsten) maar
de vraag / verzoek is, of deze woning te zijner tijd niet beter
benut kan worden ten behoeve van De Kern (meer
vergaderruimte). Momenteel speelt dit niet omdat de woning
verhuurd is (en het is maar de vraag of de kosten van het
aanpassen van de woning opwegen tegen toekomstige
opbrengsten verhuur vergaderruimten).

Nieuw beleidsplan
Vorig jaar september heeft de Kerkenraad gekozen voor een
drietal speerpunten voor de komende jaren, te weten:
1. Middengeneratie (gemeenteleden in de leeftijdscategorie
25 - 40 jaar)
2. Erediensten
3. Maatschappelijke betrokkenheid
Binnen de Hervormde gemeente is gedurende meerdere jaren
onder jongeren geënquêteerd. De uitkomsten van deze
enquête zijn vorig jaar gepresenteerd binnen de Hervormde
gemeente. Wij mochten en konden gebruik maken van de
uitkomsten van deze enquête. Vraag was natuurlijk wel of
jongeren van Gereformeerde zijde zich herkenden in de
uitkomsten. Dat bleek gelukkig het geval en tijdens het gesprek
hierover bleek dat jongeren hechten aan samenkomen en dan
vooral het bijeenkomen met leeftijdsgenoten. Verder is
vastgesteld dat kennis van liturgische, kerkelijke gebruiken en
tradities zeer beperkt is (waardoor er vragen gesteld worden
naar het waarom).
Maar hoe nu deze toch brede groep van gemeenteleden
benaderen? Hoe met hen in gesprek te komen waarbij zij
kunnen aangeven wat wij, als kerk, geloofsgemeenschap voor
hen kunnen en willen betekenen. Dit laatste is niet gemakkelijk
en daarom recent besloten bestaande netwerken, groepen,
commissies te benaderen met de vraag wat zij kunnen en
willen betekenen voor deze voor de kerk belangrijke
middengeneratie.
Met betrekking tot erediensten is afgesproken pas op de plaats
te maken hangende de uitkomst van belangen, wensen van de
middengeneratie. Natuurlijk zijn er wel andersoortige diensten
zoals bijvoorbeeld ‘kerk op schoot’ maar misschien is er ook
vraag naar diensten over opvoeding van kinderen (en wat de
kerk daarin kan betekenen).
Met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid moeten
wij ons afvragen ‘wat is als kerk onze missie hierin in Ommen?’
Weten wij als kerk wel wat we allemaal al doen? Moeten we
aan al dit soort activiteiten niet meer (naams)bekendheid
geven? Jongeren willen erbij horen en willen zich ook inzetten,
maar dan vooral projectmatig (denk bijv. aan Albanië en World
Servants). Verder moeten wij ons als kerk en gemeente
realiseren dat behoeften van mensen en dus ook jongeren niet
altijd samenvallen met de roeping van de kerk.

De voorzitter sluit de avond af met een avondgebed en
bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.

Collecten
7-4-2019
Diaconie
Ommen
€ 405,73
Witharen
54,50
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 294,45
47,66
241,39
34,20

14-4-2019
Diaconie
Ommen
€ 639,06
Witharen
105,75
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene
Crosspoint
59,70

Kerk
€ 284,00
47,20
191,10
40,85

19-4-2019
Witharen

A.V.G. (stand van zaken)
Stand van zaken: momenteel is een zeer klein groepje bezig
met de voorbereiding voor een beleidsplan hoe wij als
Gereformeerde kerk in Ommen invulling willen geven aan weten regelgeving inzake privacy (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Wij trekken hierin gezamenlijk op met
de Hervormde gemeente waarbij wel is afgesproken dat er
verschillen mogelijk kunnen zijn. Verder maken wij optimaal,
volledig gebruik van de sjablonen / voorbeelden aangereikt
door de landelijke kerk (PKN). Momenteel inventariseert men
welke groepen / organisaties gegevens van gemeenteleden
bewaren of hebben opgeslagen en nog veel belangrijker
waarom (ik bedoel daarmee de grondslag waarom de gegevens
noodzakelijk zijn). Veel van de waarom vragen kunnen
beantwoord worden met ‘De gemeente verwerkt deze
gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten of de
gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd
belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar
elkaar omzien en hen op te dragen aan God of met betrekking
tot uitzenden van kerkdiensten’. Om al haar leden en al Gods
mensen in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken

Diaconie
€ 30,55

Kerk
€ 38,20

21-4-2019
Diaconie
Ommen
€ 601,87
Witharen
61,15
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 456,79
52,50
323,07
45,75

22-4-2019
Diaconie
Ommen
€ 34,30
Witharen
27,35
Kerk. Geb. Ommen

Kerk
€ 33,35

28-4-2019
Diaconie
Ommen
€ 453,35
Witharen
72,95
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 406,59
46,90
310,22
40,75

15,55

Hervormde gemeente
21 t/m 28 september Vakantieweek echtparen
Dan wordt er in het Nieuw Hydepark te Doorn (voorheen FD.
Roosevelthuis) weer een echtparenvakantieweek voor
mindervaliden met hun mantelzorgpartner georganiseerd.
Zij stellen zich hierbij ten doel de echtparen een onvergetelijke
week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner
geheel verzorgd wordt en de ‘mantelzorgpartner’ ontzorgd
wordt, zodat beiden kunnen genieten van een fantastische
week. Mocht u mee willen of informatie willen hebben, dan
kunt u bellen met
Jennie Scheppink
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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.

‘verdiend moet worden’.
In de afgelopen maanden heb ik ook kennis mogen maken met
diverse facetten van de oecumene hier in deze stad. Wat mij
altijd bij zal blijven, is een ontmoeting in de ruimte van de
‘Historische Kring Ommen’. Ik stelde me daar voor en degene
met wie ik sprak, zei: ‘nou, ik ben ‘gewoon hervormd’. Nu vind
ik zijn uitspraak buitengewoon, want in wezen zegt hij hiermee:
voor mij is mijn religieuze overtuiging de ‘gewoonste’ zaak van
de wereld. Wat mij betreft een mooi ‘getuigenis’ van ons
christelijk geloof.
Het duurde even voordat de contacten met uw PKNgemeenten hier in Ommen op gang kwamen. Het eerste lijntje
heb ik gelegd met ds. K. Hazeleger. In uw blad ‘Kerkvensters',
dat ik graag lees, had ik zien staan dat hij op zaterdag zijn vrije
dag heeft. Mijn intuïtie klopte: het blijkt dat ds. Hazeleger – als
het kan – de zaterdag graag vrijhoudt om zijn kinderen te
kunnen begeleiden die op deze dag aan sport doen. Hiermee
heb ik meteen een lijn met ds. Hazeleger, want zelf ben ik – als
het kan – op zaterdag ook actief als
jeugdvoetbalscheidsrechter.
Nota bene in de Gebedsweek voor de Eenheid van de
Christenen (rond 20 januari) mocht ik voor het eerst te gast zijn
in de kring van predikanten van uw PKN-gemeenten. Het was
fijn om op deze wijze kennis te kunnen maken met enige
collega’s hier in deze plaats. Wat me is opgevallen, zijn
bijzondere interesses ook bij hen: zo is ds. K. Jelsma ‘motorfan’,
en houdt ds. R. de Bruijn zich bezig met boeken en bijzonder
drukwerk.
Andere oecumenische ontmoetingen speelden zich af in
diezelfde Gebedsweek en ook ‘Rondom Pasen’, beide keren in
een oecumenische vesper. Over enige weken zal er wederom
een oecumenisch samenzijn plaatsvinden in de ‘Viering aan de
Vecht’ (op zondag 25 augustus a.s., aan de Vecht bij hotel ‘De
Zon’, aanvang 13.30 uur).
Naast de ‘traditionele’ gelegenheden in de Gebedsweek voor
de Eenheid en de Vredesweek, liggen er volgens mij nog meer
kansen voor samenwerking op oecumenisch gebied hier ter
plekke. Naar mijn indruk is dit met name het geval op diaconaal
vlak, bijvoorbeeld op het terrein van armoedebestrijding en
andere onderwerpen in het ‘sociaal domein’.
Daarom hoop ik, dat wij ons – naast samen bidden, vieren,
zingen niet te vergeten, en lezen en studeren uit de Bijbel,
vanuit een oecumenische invalshoek ook kunnen bezighouden
met ‘samen doen’.
Kortom: mijn wens is, dat we – vanuit en met respect voor
ieders eigen gelovige identiteit – ook hier ter plaatse ‘gewoon
christen’ mogen zijn.
Vrede en alle goeds!
Pastoor André Monninkhof

Collecten
26-05
Kerk
Ommen
€ 159,25
Vinkenbuurt
32,50
Kerk Vinkenbuurt
33,25

Diaconie
€ 157,35
32,30

Kerk.geb.
€ 141,10

02-06
Kerk
Ommen
€ 160,40
Vinkenbuurt
48,95
Kerk Vinkenbuurt
42,63

ZWO
€ 179,15
49,00

Kerk.geb.
€ 136,10

Zendingsbussen Ommen mei € 333,87

Giften
Voor de kerk
€ 5,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 20,00 via bezoekmedew. dhr. M. Hemstede
€ 50,00 via ouderling mw. L.G. Kroon-Wijnbergen
Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman
Voor de H.V.D.
2x € 10,00
Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
24 juni Stiltewandeling Junne
Op deze maandagavond om 19.30 uur is er een stiltewandeling
in Junne. Er zijn een paar stiltemomenten in de wandeling.
Laat je verrassen.
Beginpunt: In Ommen de Vechtbrug over richting Beerze.
Tweede verharde weg linksaf, de Nieuwe Hammerweg op.
Na ongeveer 300 meter is rechts het beginpunt, een breed
zandpad. Dit is de Karel Seemanweg.
Kosten: naar eigen inzicht.
Opgave: wenselijk maar niet verplicht bij Herma Kotterink.
Bij veel deelname prik ik ook nog een tweede datum.
De leiding deze avond is in handen van Herma Kotterink.
Stilte groet, Herma

Gebedspunten

29 juni Concert ‘Welkom Zomer’
in de W.H. Zwart Hal, Grensweg 17 te
Lemelerveld om 20.00 uur met Harm
Hoeve (orgel) & Noortje van
Middelkoop (panfluit). Reserveren?
℡ 0572-371838 (Huetink),
of via de site. Het volledige
programma vindt u op onze site: www.huetink-royalmusic.nl

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?

Gewoon christen
Nu het weer zomer gaat worden in Salland, of zoals u wilt, in
het Vechtdal, heb (ook) ik - als nieuwe pastoor van de
Emmanuëlparochie waaronder ook de RK Brigittakerk hier in
Ommen valt - mijn eerste jaar hier in Noordoost Salland bijna
rond. De aankomende zomer lijkt me overigens geen
onbelangrijk seizoen: naar verluidt, zal dan het inwonertal van
onze gemeente verdubbelen: vele toeristen zullen we dan als
gasten mogen begroeten; deze periode is ook belangrijk voor
onze ondernemers, omdat het hier in Ommen in de zomer

Gebedspunten
Laten we bidden voor familie en vrienden die Jezus nog
niet kennen of hebben aangenomen als hun Verlosser. Dat
we ze zullen mogen helpen om God te vinden en dat ze
Jezus Christus als hun Verlosser zullen gaan aannemen.
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Laten we Gods zegen vragen voor de vele projecten die
worden ondersteund door de ZWO-commissie (Zending en
Werelddiaconaat). Bid dat de mensen die geholpen
worden, verbetering in hun levensomstandigheden mogen
krijgen en daarnaast Jezus mogen leren kennen en
daardoor nieuwe hoop zullen ontvangen.
Laten we God danken voor de welvaart waarin wij mogen
leven. Laten we bidden dat we zullen delen van wat wij
van God hebben ontvangen.
Laten we bidden dat we bij tegenslag niet God de schuld
zullen geven, maar Hem juist zullen vragen om kracht om
met de problemen of zorgen om te gaan en Hem om
uitkomst vragen.
Laten we in verband met Vaderdag bidden om een goede
band tussen alle vaders en hun kinderen. Dat ze genieten
van hun kinderen en er voor hen willen zijn.
Laten we God danken voor alle jongeren die geslaagd zijn
voor hun opleiding. Laten we bidden om nieuwe moed
voor hen die niet zijn geslaagd.
Laten we bidden voor alle zieke mensen. Voor de mensen
die bezig zijn met behandelingen, dat dit mag aanslaan.
Voor hen die weten dat medisch gezien er geen herstel
meer mogelijk is, dat ze Gods nabijheid en rust mogen
ervaren.

: 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

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
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.

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

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 28 juni.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 18 juni 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

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 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 20 juni 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

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

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
1ste Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

: 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 Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
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Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl
Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan ℡ 456044
 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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Cursus ‘Ruimte voor de Geest’
In deze cursus gaan we in op vragen als:
•

Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?

•

Wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken?

•

Welke uitdagingen zijn er op dit gebied?

•

Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?

•

Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?

Het is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken, maar er is ook ruimte voor persoonlijke vragen.
Cursusleider:

ds. Jelle de Kok, predikant en toeruster binnen de PKN, via het
Evangelisch Werkverband, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.

Data:

dinsdag 10, 17 en 24 september 2019

Tijd:

koffie vanaf 19.30 uur, cursus 20.00 tot 22.00 uur

Onkosten:

€10,00 voor cursusboekje en een collecte voor het Evangelisch Werkverband

Plaats:

Hervormd Centrum, Julianastraat 8, Ommen

Opgave:

via e-mail: ina Schokker
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