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De geboorte van Jezus.
Ik vind het een hele eer dat de moeder van de
Zoon van God bij mij op bezoek komt. Jozef
was thuis en heel verdrietig. Het was heel erg
als een meisje in verwachting was, voordat ze
was getrouwd. Jozef besloot om weg te gaan,
niet omdat hij niet meer van Maria hield, maar
als hij wegging, kreeg hij de schuld en zouden
de mensen medelijden hebben met Maria.
Vlak voor hij wegging droomde Jozef. De
engel die ook bij Maria geweest was vertelde
hem in die droom, dat hij gerust met Maria
kon trouwen. De engel vertelde hem dat Maria
in verwachting was van de zoon van God. Maria
had een hele belangrijke taak. Het ging
allemaal zo omdat uit zou komen wat de
profeet Jesaja heel lang geleden al had
gezegd: Een jong meisje dat nog niet
getrouwd is zal in verwachting raken en een
zoon krijgen, die de naam Immanuel (dat
betekent God is met ons) zal krijgen.
Toen besloot Jozef om bij Maria te blijven
om haar te helpen in de maanden voordat de
baby geboren zou worden.

Maria was een meisje van ongeveer 18 jaar.
Zij woonde in het dorpje Nazareth en ze was
verloofd met Jozef.
Op een dag, ik denk dat het in het voorjaar
was, was Maria bezig in haar huis. En opeens
staat daar iemand. Het is geen vrouw, en ook
geen man. Maar wat dan? Maria heeft nog
nooit zoiets gezien en schrikt dan ook
geweldig. Ze slaat de hand voor haar mond en
houdt haar adem in. Heeft ze het wel goed
gezien. Is er werkelijk iemand, of is ze soms
aan het dromen, midden op de dag? De engel
die door God gestuurd is, praat zachtjes
tegen Maria. Hij zegt: Goede morgen Maria.
Ik ben de engel Gabriel, een boodschapper
van God. Je moet de hartelijke groeten van
God hebben. God heeft op je gelet en jou
uitgekozen. Je zult in verwachting raken en
een zoontje krijgen. Dat kind is de Zoon van
God. Maria vraagt verbaasd: hoe kan ik nu een
kindje krijgen, ik ben nog niet getrouwd, en ik
woon nog niet samen met een man.
De engel antwoordde: De Heilige Geest van
God zal komen en je zult in verwachting raken
door de kracht van God. Voor God is niets
onmogelijk want je tante Elisabeth, die al heel
oud is en nooit kinderen kon krijgen, is ook in
verwachting van een zoon. Over drie maanden
zal haar baby geboren worden. Jouw zoon
moet je Jezus noemen, de zoon van Elisabeth
zal Johannes heten.
De engel ging daarna weer weg.
Maria begreep het allemaal niet zo heel goed,
maar als God je iets vraagt dan wil je toch
niets liever dan gehoorzamen. Maria besloot
om snel naar haar tante te reizen, om haar te
vragen hoe het met haar was en toen zij haar
tante begroette, bewoog het kindje in de buik
van Elisabeth. Elisabeth zei tegen Maria: Je
bent de gelukkigste vrouw van de wereld. Je
hebt gehoorzaamd aan wat God van je vraagt.
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Meditatie

Leesrooster
Vrede op aarde of heilige strijd?

Za

23 dec. Jeremia 31:31-40

Historica en terrorismedeskundige Beatrice de Graaf heeft een
interessant boek geschreven: Heilige Strijd.
Zij houdt zich in haar werk bezig met vraagstukken rond oorlog
en geweld en hoe dat te beëindigen.

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

24 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.
28 dec.
29 dec.
30 dec.

Bij velen gaan de haren recht overeind staan bij het woord
‘heilige strijd’. We zijn immers kritisch. Want hoeveel heilige
oorlogen zijn er niet gevoerd, gruwelijkheden die in Gods naam
plaatsvinden, tot op de dag van vandaag, omdat men gelooft
zo Gods rijk op aard te stichten?
Nu in deze kersttijd horen we overal liedjes over vrede en
liefde, niet alleen in de kerk, ook in de winkels, op straat, in de
media. Er is aan de ene kant een groot verlangen naar vrede,
diep in ieder mens. En toch is er zoveel strijd en geweld.
Hoe moet je je als christen tot strijd en geweld verhouden?
Beatrice de Graaf betoogt dat er een heilige strijd gaande is
tussen God en het kwaad, de Satan. Zij haalt hiervoor de
kerkvader Augustinus aan: er is een grote strijd en een kleine
strijd. De grote strijd is de strijd in het eigen hart.
Onze strijd in de wereld is niet heilig. Maar wel de strijd die
God voert tegen het kwaad. Zijn strijd gebeurt uit liefde.
De strijd, die wij voeren moet gebonden zijn aan Bijbelse
principes: geen wraak, de ander recht doen, barmhartig zijn en
strijden vanuit het geloof dat het God zelf is die het kwaad
overwint.

Nieuw verbond

Titus 1:1-16Profielschets
Titus 2:1-15Samenleven
Titus 3:1-14Betrouwbare boodschap
Jeremia 32:1-15
Koopcontract
Jeremia 32:16-25
Gebed van Jeremia
Jeremia 32:26-44
Herstel
Jeremia 33:1-11
Feestgedruis

Zo 31 dec. Jeremia 33:12-26
Ma 1 jan. Psalm 1
Di
2 jan. Habakuk 1:1-11
Wo 3 jan. Habakuk 1:12-2:4
Do
4 jan. Habakuk 2:5-20
Vr
5 jan. Habakuk 3:1-19
Za
6 jan. Romeinen 1:1-15
Zo
7 jan. Romeinen 1:16-32

Gelukkig, nieuw jaar
Twee wegen
Dreiging
Leesbaar antwoord
Tegen zinloos geweld
Altijd blijven juichen?
Zichtbaar geloof
Tegen beter weten in

Ma 8 jan. Romeinen 2:1-16
Di
9 jan. Romeinen 2:17-29
Wo 10 jan. Romeinen 3:1-8
Do 11 jan. Romeinen 3:9-20
Vr 12 jan. Romeinen 3:21-31

Niets om je voor te schamen
Hand in eigen boezem
Gods trouw
Schuldig
Wet van het geloof

Inhoudsopgave
Kerkdiensten
Bij de diensten
Wijkberichten
Wijk 1 waarneming
Wijk 2 waarneming
Wijk 3
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN! jongerenwerker
PaKaN!
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Vorming
Algemeen (kerkelijke) berichten

De kerstgedachte van 2017, die ik je mee wil geven is: niet met
kerst doen alsof alles pais en vree is, maar bewust te zijn van
de strijd, het kwaad, in de wereld, maar ook in jezelf. De strijd
aan te gaan tegen het kwaad vanuit het geloof dat Jezus de
vrede brengt.
Geen vrede, zonder heilige strijd.
Ik wens je mooie kerstdagen, met de vrede van Christus.
Ds. Coby de Haan
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Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.

Zondag 24 december 4e Advent

Maandag 25 december 1e Kerstdag

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

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

Ommen
Ds. mw. T. Keuning, Dalfsen
Frans Dijkstra
Dhr. J. Wermink
Alle groepen
Mw. J. Timmerman-Kuyvenhoven
Mw. H. Wermink-Lamberink

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

Ds. K. Jelsma
Klaas Schaap
Dhr. H. van Bruggen
Alle groepen
Dhr. en mw. Veldman

Ommen
Witharen, zie Vinkenbuurt
10.00 uur:

10.15 uur:

Gezamenlijke dienst
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heer:

Witharen
19.30 uur:
Ouderling van dienst:

Ds. K. Jelsma, m.m.v. B-orkest
Soli Deo Gloria
Dhr. H. Kroon

Ds. K. Jelsma, m.m.v. A-orkest
Soli Deo Gloria
Klaas Schaap
Mw. M. van Ittersum-de Boer
Alle groepen
Dhr. en mw. Veldman

Witharen
Ommen
21.30 uur:

10.00 uur:
Kerstnachtdienst, Taakgroep
Eredienst, m.m.v. Stan Fritschy,
Sound of Church, Balkbrug

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

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

Hervormde gemeente
Ds. R.R.J. de Bruijn
M.m.v. Hervormd Zangkoor
Riekus Hamberg
Dhr. M. van der Vegt
Alle groepen
Mw. J.G. Makkinga-Boezelman
Dhr. W. Schuurman
Mw. H. Veurink-Schonewille

Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames/-heer:

Vinkenbuurt
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Afgevaardigde Gk:
20.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen,
m.m.v. B-slagwerkensemble
Soli Deo Gloria
Frans Dijkstra
Mw. R. Hoekman
Leiding: Frieda

Ds. K. Jelsma,
Gezamenlijke dienst Witharen
Willemien Gerritsen
Mw. C. Meesters
Alle groepen
Mw. R. Hoekman

Ds. J. de Haan, m.m.v.
kopergroep Broederband,
Beerzerveld
Willemien Gerritsen
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe
Mw. A. Pot

Vinkenbuurt
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. K.A. Hazeleger, Kerstavond,
m.m.v. gelegenheidsmannenkoor
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman

Ds. R.R. J. de Bruijn, m.m.v.
Marijke van Harten
Klaasje Hemstede
Mw. C. Meesters

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag

Ommen
23.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Gastdames/-heer:

Ds. K.A. Hazeleger
Kerstnachtdienst, m.m.v. Tom
Visser en LuCerna
Gert. Diepeveen
Dhr. F. Kampman
Mw. N. van Eldik
Mw. P. de Jonge
Dhr. J. Kroon

Hervormde gemeente
Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Gastdame/-heren:
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Ds. K.A. Hazeleger
M.m.v. Ommer Mannenkoor
Riekus Hamberg
Dhr. J. v.d. Beukel
Dhr. D. de Boer
Dhr. R. Horsman
Mw. B. Naarding

Ommen

Ommen
10.00 uur:

Hervormd Centrum,
Kinderkerstfeest
M.m.v. Kinderkoor
‘Een vrolijk geluid’

09.45 uur:
10.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Afgevaardigde Hg:

Koffiedrinken in De Kern
Ds. J. de Haan
Klaas Schaap
Mw. J. Breteler
Alle groepen
Mw. G. Timmerman

Vrijdag 29 december Weeksluiting
Vrijdag 5 januari Weeksluiting

Oldenhaghen
18.30 uur:

Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen
19.30 uur:

Oldenhaghen
Dhr. J. Wieske

18.30 uur:

Dhr. W. Rozema

Nijenhaghen
19.30 uur:

Dhr. W. Rozema

Zondag 31 december Oudejaarsdag
Zondag 7 januari

Gereformeerde kerk
Ommen
09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames:

Gereformeerde kerk

Kand. mw. T.W.D. Prins, Daarle
Ad Huetink
Mw. H. van Beesten-Nijkamp
Alle groepen
Mw. T. Grootenhuis-Wessels
Mw. H. Grootens-Slotman

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

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

Ds. J. de Haan
Klaas Schaap
Dhr. H. Kroon
Leiding: Joycelyn
Mw. J. Schapman

Ds. K. Jelsma, doopdienst,
Dopelingendienst
Gert Olthof
Dhr. G. Schuttert
Alle groepen
Mw. J. van Eldik
Mw. T. Veurink-Altena

Witharen
10.00 uur:

Hervormde gemeente

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Lydia Volkerink
Dhr. J. Sterken
Alle groepen
Dhr. A.F. Baarslag
Dhr. H. Veurink
Mw. J. Veurink-Dogger
U kunt koffiedrinken na de dienst

Ds. W.H.B. ten Voorde, Nijkerk,
Dopelingendienst
Frans Dijkstra
Dhr. H. Petter
Leiding:

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

Ds. M. van Sandijk-van der Wal,
Oud Avereest
Frans Dijkstra
Dhr. S. Wiersma
Mw. B. Kroon

Hervormde gemeente
Vinkenbuurt, zie Witharen
10.00 uur:

Ommen

Ds. J. de Haan

10.00 uur:

Ds. J. de Haan,
Dopelingendienst
Organist:
Gert Diepeveen
Ouderling van dienst:
Mw. W. Ekkelkamp
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdames/-heer:
Mw. M. Boezelman
Mw. D. van Dorland
Dhr. A. Schuurman
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

Ds. J. de Haan
Frans Dijkstra
Dhr. J. Prins
Dhr. S. Satter

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag

Vinkenbuurt
10.00 uur:
Ds. K.A. Hazeleger
Organist:
Margriet Hierink
Ouderling van dienst:
Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:
Alle groepen
10.00 uur:
Tienerdienst
Na de dienst wensen we elkaar het beste voor het nieuwe jaar
en drinken we samen koffie in het Buurthuis.

Gereformeerde kerk
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collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in
Actie, zoals MECC in Syrië. Geeft u ook?
De diaconieën

Vrijdag 12 januari Weeksluiting
Oldenhaghen
18.30 uur:

1 januari Gezamenlijke nieuwjaarsdienst
Vanaf 09.45 uur staat er in De Kern koffie en thee klaar en kun
je elkaar nieuwjaar wensen. Om 10.30 uur is er een korte
kerkdienst in de kerk. Er is tijdens de dienst oppas en
kindernevendienst. Om 11.00 uur is er een drankje en hapje en
kunnen we proosten op het nieuwe jaar!

Ds. K. Jelsma

Nijenhaghen
19.30 uur:

Ds. K. Jelsma

Gereformeerde kerk

Bij de diensten

Collecten
24 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:
Kerstnacht:

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:

25 december
Ommen en Witharen:

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

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Project voor Advent en Kerst voor de kinderen van de
Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente in Ommen,
Vinkenbuurt en Witharen. Thema: Een boek vol verwachting
Vierde Advent, 24 december – Lucas 1:26-38
God komt dichtbij
God stuurt een engel naar Maria. Hij
brengt haar een heel bijzonder bericht:
Ze zal een kind krijgen, de Zoon van God.
Ze moet hem Jezus noemen, want hij zal
laten zien hoe God mensen redt.
Kerst, 25 december – Lucas 2:1-20
Het wordt licht
Jezus wordt geboren in een stal in
Bethlehem. Herders zijn de eersten die
ervan horen: Een groot hemels leger
zingt een lied dat hemel en aarde met
elkaar verbindt.

Voedselbank en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne
2 groepen jongeren die op reis
(werkvakantie) gaan naar
Albanië en Guatemala
Kerk in Actie Kinderen in de
Knel en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

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

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
William en Annabel

1 januari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

7 januari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Nout en Liz

Zondagskind
Ommen
24 december:
25 december 08.30 uur:
25 december 10.15 uur:
31 december:
7 januari:

25 en 26 december Diaconiecollecte
Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië
De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien
er op met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de
vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben
zelfs nooit vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen
doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het
geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief
veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van
vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk.
Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun
kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de
Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC)
vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft
bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt
kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken,
knapt schoolgebouwen op, traint docenten om temidden van
deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders
en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie
van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Met deze

Mart van Ittersum
Sophie Meulenkamp
Lieke Kuipers
Mathijs van Harten

Kinderoppas
Ommen
24 december:
25 december 08.30 uur:
25 december 10.15 uur:

31 december:
7 januari:
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Lilian Rens
Monique Welink
Betsy Boezelman
Marieke Dunnewind
Anne Lotte Heijink
Nelleke Heijink
Heidi Jaspers
Sandra Kamphuis
Karin Doldersum
Aniek Welink
Julia Dunnewind
Marion Getkate
Marloes Kassies

Witharen
24 december:
25 december:
31 december:
7 januari:

Dhr. J.W.J. Ehrenhard
Mw. J. Nijhuis-Veurink
Dhr. H. Willems
Dhr. W.A. van Ree
Mw. W. Verboom-de Boer
Mw. E. v.d. Weiden-Grendelman
Dhr. H. Lammerink
Mw. T. Wignand-Bosma
Dhr. G.J. Paarhuis
Mw. G.H. van der Linde-Winters
Mw. J. Stegeman-Morrenhof
Mw. F.J. van Harten-de Boer
Mw. J. de Jager-Schuurman
Dhr. A. van der Linde
Mw. E.A. Borger-Boonstra
Dhr. O. Huising
Mw. F. Spijkers-Boerman
Mw. G.A. Huiskes-Beltman
Mw. H.L. Schoemaker-Stoeten
Mw. N.J. Stegeman-Veldman
Mw. P. Lamme
Mw. L.C. Lub-van der Heide
Dhr. B.J. Roddenhof,
Dhr. A. Slotman
Mw. L. Streefland-v.d. Maas
Mw. W. van Walsum-Stoter
Mw. G. de Lange-Wermink
Dhr. P. van Harten
Mw. H.J. Paarhuis-Fokkert
Dhr. J.W. Roozeboom
Mw. C.A. de Koning-Trouwborst
Dhr. R. Boer
Dhr. J. Brinks
Mw. W. Geertman-Wennemars
Dhr. J. Zweers
Dhr. J.H. Kremer
Mw. M.M. Zanting-Makkinga

Franciska Harke
Yvonne Meijer
Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen
Frieda Slotman
Jeannet Kelder
Ilona Hogenkamp
Ina Bremmer

Hervormde gemeente
Collecten
24 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
23.00 uur Kerstnachtdienst:
Uitgangen:
25 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
26 december
Ommen en Vinkenbuurt:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Diaconie Projectdoel en Kerk
Kerkelijke gebouwen
Diaconie Kinderen in de Knel en
Kerk
Kerstpakketten Jonge Kerk /
zending

Uitgangen:

Diaconie Kinderen in de Knel en
Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

31 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Oudejaarscollecte / zending

7 januari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
24 december:
25 december:
31 december:
7 januari:

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

Albert Hazeleger
Britt Kobes
Carlijn Schulten
Lisanne Drost

Wijk 1 waarneming

Kinderoppas
Ommen
24 december:

Marlien Hekman
Anita ‘t Jong
25 december:
Jennie Dankelman
Marjolein Meulink
31 december:
Christien de Jonge
Rosalie Katerberg
7 januari:
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.

Kerkelijk werker:

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

Scriba:

Dhr. F. Jansen
 geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Pastoraal werker:

Wijk 2 waarneming

Werkdagen:
Scriba:

Wijkberichten

M.J. van Sandijk
 mvansandijk@pkn-ommen.nl
woensdag en vrijdag
Dhr. J. Heijink (waarnemend)
 geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

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

De laatste week van het jaar heb ik een week vakantie. Voor
dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met Gera
Mateman

Dhr. J.G. Zwiers
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En tot slot

Bij de diensten

In het vorige exemplaar van Kerkvensters schreef ik over de
catechesegroep in Witharen die ik leid en die enthousiast heeft
meegewerkt aan de jongerendienst van 10 december in
Vinkenbuurt. Het werd een inspirerende dienst, met veel
mooie bijdrages van de aanwezige jeugd uit Vinkenbuurt en
Witharen, waar ik, en ik denk wij allemaal, zeker trots op
mogen zijn.
Inmiddels heb ik al veel gemeenteleden van 80 jaar en ouder
bezocht in wijk 2. Bent u jonger, maar stelt u een bezoek ook
op prijs? Bel of mail me dan gerust,
Hartelijke groet, Mark van Sandijk

De laatste weken van dit jaar hopen we elkaar meerdere malen
in de kerkdiensten te mogen ontmoeten rondom een
geopende Bijbel. Zondagmorgen 24 december mag ik voorgaan
e
in de 4 adventsdienst in de Hervormde kerk en met het
Hervormd Zangkoor in ons midden belooft het weer een mooie
dienst te worden. Kom dus ruim op tijd, er is dan voldoende
plaats!
Op donderdag 21 december om 14.30 uur is er de Kerstviering
met ouderen in het Hervormd Centrum, waaraan ik ook mag
meewerken. Hierover hebt u in de vorige Kerkvensters reeds
gelezen.
e
Maandag 25 december, 1 Kerstdag, mag ik voorgaan in
Vinkenbuurt. Muzikale medewerking zal dan worden verleend
door Marijke van Harten.
Daarna gaat het snel naar oud en nieuw en hoop ik op
Oudejaarsdag in de morgendienst voor te gaan in de
Hervormde kerk. We zien er dus weer met verwachting naar
uit. En natuurlijk lezen we verder in het Kerstevangelie. U bent
allemaal ‘wellekome’!

Wijk 3
Predikant:

Ds. K. Jelsma

Bereikbaar:

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

Scriba:

Nieuwjaarsdag
Maandag 1 januari is er een gezamenlijke
Nieuwjaarsontmoeting- en dienst in de Gereformeerde kerk. U
bent welkom in De Kern vanaf 09.45 uur om elkaar gelukkig
nieuwjaar te wensen. Er is natuurlijk koffie en thee! Om
10.30 uur is er een korte dienst in de kerk. Voor de kinderen is
er oppas en kindernevendienst. Na de dienst, rond 11.00 uur, is
er voor ieder die dit wil een hapje en drankje. Zo kunnen we
samen proosten op een gelukkig en gezegend 2018!

Dhr. G. Lennips
Fuut 9, 7731 LM Ommen
℡ 450799
 geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Doop
Op 27 december bereid ik met de doopouders de dienst van
7 januari voor. Er zijn inmiddels twee aanmeldingen.

Feestdagen
Jubileum

Voor de één zijn de feestdagen, dagen om verwachtingsvol
naar uit te zien. Gezelligheid, vreugde, warmte en genieten zijn
dan grote woorden. Voor een ander zijn het wellicht eerder
dagen van gemis, eenzaamheid en stilte. In het bijzonder
denken we hierbij aan de (ernstig) zieken, eenzamen en
alleenstaanden.

Blij en dankbaar laten Chris en Anneke Siebert-Santing weten
dat het op 21 december 45 jaar geleden is dat ze trouwden.
We feliciteren hen van harte met dit heuglijke feit en wensen
hen Gods blijvende zegen toe!

Wisseling
Jaarwisseling

Voor Gert Horsman is 31 december de laatste dag dat hij in
functie is als koster/beheerder in Witharen. Gert bedankt voor
de jaren van goede samenwerking! Zijn opvolger Marc
Siebelink wensen we veel plezier en succes!

Wens

Wij wensen elkaar de beste wensen toe voor het jaar 2018.
Mag het zijn: een gezegend nieuw jaar. Want aan de zegen van
God is alles gelegen. Onze God geeft ons moed en krachten. Hij
laat niet in de steek. Dat deed Hij afgelopen jaar niet en dat
doet Hij in dit nieuwe jaar niet. Wie leeft met en uit de wil van
God vindt diepte in het leven, door de zin die Hij eraan geeft.
Want Gods beloften zijn niet ja en amen in de wisseling van de
tijden en jaren, maar ze zijn ja en amen in Christus Jezus.
Hij is gisteren, heden en morgen Dezelfde.

Mede namens Plonie wens ik u allen gezegende Kerstdagen en
een gezegend 2018. Dat we juist met Kerst mogen bedenken
dat het kind in de kribbe onze gekruisigde en opgestane Heer is
én de Koning die kómt! God die ons rakelings nabij wil zijn en
ons opzoekt in duisternis en verdriet en met ons mee gaat het
nieuwe jaar in. Anno Domini 2018. Dat het weer een jaar van
en voor de Heer mag zijn, wat er ook gebeurt!
Ds. K. Jelsma

In januari zijn Coby en ik een paar dagen weg. Voor pastorale
vragen kunt u contact opnemen met Hennie Veurink, onze
scriba. Namens mijn gezin en kerkenraad wens ik u goede en
gezegende kerstdagen toe met het licht en de vrede van het
geboren Christuskind in uw harten en huizen.
Met een hartelijke groet van Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 1

Wijkgemeente 2

Predikant:

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

Predikant:

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

Scriba:

Bloemen
Ook dit jaar waren er weer de bloemen van de anonieme
pelgrim. Hartelijk dank!

Bereikbaar:
Scriba:

Tenslotte

Bereikbaar:
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Ds. K.A. Hazeleger
 dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag
Dhr. J. van den Beukel
 herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Scriba:

Het is bijna Kerst. Altijd een bijzondere tijd, met bijzondere
diensten en vieringen. Ik zie er zelf weer naar uit!
Op Kerstavond, 24 december, mag ik twee keer voorgaan. Eerst
om 20.00 uur in Vinkenbuurt, daarna om 23.00 uur in de
Hervormde kerk in Ommen. In beide diensten laten we drie
korte filmpjes zien. In deze filmpjes spelen we het Kerstverhaal
na in deze tijd. Wat voor mensen zouden Jozef en Maria nu
kunnen zijn? En de herders? En de wijzen? Thema van beide
diensten: Kind voor iedereen.
In de dienst in Vinkenbuurt om 20.00 uur doet een
gelegenheidsmannenkoor mee, o.l.v. Willemien GerritsenKloosterboer. Leuk! De mannen komen met name uit
Vinkenbuurt en Witharen, maar ook van daarbuiten.
In de Kerstnachtdienst in Ommen werken, naast Gert
Diepeveen op het orgel en Tom Visser op de trompet,
Crescendo en LuCerna mee. We zingen zowel klassieke als
nieuwere Kerstliederen. Zo hopen we ook op een dienst voor
iedereen! We beginnen rond 22.50 uur met het zingen van de
eerste liederen.
De volgende dienst waarin ik voor mag gaan, is die op
e
2 Kerstdag in de Hervormde kerk. Dan werkt als vanouds het
Ommer Mannenkoor mee. Dat wordt genieten dus! Thema van
de meditatie: De os en de ezel. Op veel afbeeldingen komen we
die tegen. In het Kerstevangelie zelf worden ze echter niet
genoemd. Waar komen die os en die ezel eigenlijk vandaan?
En: wat zou hun boodschap voor ons kunnen zijn? We hopen
op een mooie dienst!
Na Kerst wordt het Oud en Nieuw. Dan ga ik zelf niet in
Ommen voor, wel elders. U zult mij dus hier niet in de kerk
zien. Waardevol om een oud jaar met God af te sluiten en een
nieuw jaar met Hem te beginnen. Ik wens u goede diensten
toe!
Tenslotte de eerste zondag van het nieuwe jaar, D.V. 7 januari.
Dan mag ik ’s morgens voorgaan in Vinkenbuurt. Op het
leesrooster staat Matteüs 2:1-12, over de wijzen uit het
Oosten. Ik denk dat ik probeer daarbij aan te sluiten. De tekst
of het thema weet ik op dit moment nog niet. Daarvoor is het
nog iets te ver weg. U merkt het vanzelf…

25 december 1e Kerstdag
Wij vieren het feest van de geboorte van Jezus.
‘Het Woord is mens geworden’, schrijft Johannes in zijn
evangelie. God heeft niet alleen maar woorden gesproken. Hij
is zelf een mens geworden ten voeten uit. Dat belooft wat voor
ons! Hierover gaat mijn preek eerste kerstdag.
Het thema is: Het wordt licht! Dit is het thema van het
kerstproject van de kindernevendienst.
De kopergroep van de Broederband uit Beerzeveld werkt mee
aan de kerstdienst en onze organist is Willemien Gerritsen.
We zingen natuurlijk veel kerstliederen! Zo hopen we iets van
de vrede op aarde te beleven! Welkom!

31 december Oudejaarsdag
Als kerkelijke gemeente willen we met elkaar het oude jaar
2017 afsluiten. Dit jaar valt het op een zondag. Ik ga om 10.00
uur voor in een gezamenlijke dienst in het Irenegebouw in
Witharen
En, LET OP! om 16.00 uur ben ik voorganger in een
gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk Ommen. Zo kunnen
degenen die dat willen, samen Toafeln, voor sommige
Ommenaren een belangrijke oudejaars traditie en ’s avonds
thuis of elders de jaarwisseling vieren.

1 januari Nieuwjaarsdag
Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari is er een gezamenlijke
Nieuwjaarsontmoeting- en dienst in de Bouwstraat. Je bent
welkom in De Kern vanaf 09.45 uur om elkaar gelukkig
nieuwjaar te wensen. Er is natuurlijk koffie en thee! Om 10.30
uur is er een korte dienst in de kerk, waarin we Gods nabijheid
en zegen vragen voor het nieuwe jaar. Voor de kinderen is er
oppas en kindernevendienst. Na de dienst, rond 11.00 uur, is er
voor ieder die dit wil een hapje en drankje. Zo kunnen we
samen proosten op een gelukkig 2018!

Zondag 7 januari Dopelingendienst
Hiervoor zijn de ouders met hun kindje uitgenodigd, die zij het
afgelopen jaar 2017 in onze kerk hebben laten dopen.
Het is de zondag, waar de Bijbellezing gaat over de doop van
Jezus. Bij de doop van Jezus klinkt de stem van God: ‘Ik vind
vreugde in jou’. Het thema is daarom: ‘Ik vind vreugde in jou’
We zijn blij met onze dopelingen en nodigen hiervoor alle
doopouders met hun kindjes uit om in deze dienst te komen
hun doop te gedenken. We willen hen laten merken dat hun
kinderen , ook na hun doop, niet vergeten worden, maar erbij
horen.
De kinderen kunnen tijdens de dienst gewoon op schoot of in
de kinderwagen bij hun ouders blijven. Als zij het liever later in
de dienst naar de oppas achter de consistorie willen brengen,
kan dat ook! Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de
kerk. De dopelingendienst is een mooie gelegenheid om elkaar
als gemeente, de ouders met hun kinderen te ontmoeten.

Tenslotte
De feestdagen staan voor de deur. Kerst, en Oud en Nieuw.
Veel mensen zien ernaar uit. Anderen zien er tegenop. Als je
juist dan alleen bent. Omdat je juist dan die ene zo mist. Ik
wens iedereen licht toe. Het licht dat we allemaal nodig
hebben. Het licht vanuit de kribbe.
‘O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.’
(Lied 475:3b)
Ds. Karel Hazeleger

Van de kerkenraad
Er is sprake van geweest dat er na de Kerstnachtdienst op het
Kerkplein chocolademelk en glühwein geschonken zou worden.
Dit gaat niet door, omdat zich hiervoor te weinig vrijwilligers
hebben aangemeld. Wel zal er als gebruikelijk na de dienst
buiten Kerstmuziek worden gespeeld. Nieuw is dat er nu ook
vóór de dienst muziek is op het kerkplein: enkele leden van de
HKO gaan ‘midwinterbloazen’.

Geboorte
Herbert en Henrike Kippers zijn blij met de geboorte van hun
dochter Renske Berdien Kippers. Zij is 1 december ter wereld
gekomen. Zij is één van een tweeling. Het andere kindje is
helaas tijdens de zwangerschap overleden.
Op het geboortekaartje van Renske staat:
Gemis en dankbaarheid liggen dicht bij elkaar,
Maar voor altijd met ons verweven
Wat een mooi wonder ben jij, onvoorstelbaar
Door God aan ons gegeven

Wijkgemeente 3
Predikant:

Dhr. D.J. Hemstede
 herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Ds. J. de Haan

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

We feliciteren Herbert en Henrike van harte met dit wonder
van leven, aan hen gegeven. We wensen hen samen veel geluk
en zegen. Je mag hen een kaartje sturen.
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Vakantie

Vinkenbuurt
03-12 Dhr. en mw. Hemstede
Dhr. en mw. Van Spijker
10-12 Dhr. en mw. Kippers

In januari zijn Reijer en ik een paar dagen weg. Voor pastorale
vragen kun je contact opnemen met Jan Hemstede, onze
scriba.
Hartelijke groet, Ds. Coby de Haan

Bedankt
Bedankt voor het meeleven, op welke manier dan ook, na mijn
bedrijfsongeval!
Hartelijke groet, Hendrie Schuurhuis

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten,
bezoekjes en telefoontjes die ik het afgelopen jaar van jullie
kreeg. Tevens wens ik u gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2018.
Groeten Tine Wignand

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

Gezamenlijke berichten

PaKaN!

14 januari Nieuwjaarsontmoeting De Dante
Hierbij nodigen we alle inwoners van de Dante uit voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst 2018, georganiseerd door de
Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente, PKN
Ommen. Wees welkom tussen 15.00 en 17.00 uur in
basisschool Het Koloriet. ook de kinderen zijn natuurlijk van
harte welkom, er is een speciale teken-, kleur- en
spelletjeshoek. Er is eerst koffie/thee met iets lekkers en
daarna een drankje met een hapje.
De bedoeling is om als inwoners van woonwijk de Dante elkaar
een gelukkig nieuwjaar te wensen en elkaar te ontmoeten.
Hebt u zelf geen vervoer dan kunnen wij ervoor zorgen dat u
gehaald en teruggebracht wordt.
Belt u daarvoor met de contactpersoon: Jenny Hofmeijer.

e

Kinderkerstfeest 2 Kerstdag Wat is Kerst voor jou?
Ook dit jaar wordt weer het kinderkerstfeest gehouden op
e
2 kerstdag om 10.00 uur in het Hervormd Centrum. Het
kinderkerstfeest zal gaan over: Wat is Kerst voor jou? Waar
denken wij eigenlijk aan met Kerst?
Tijdens het kinderkerstfeest horen en zien we van een aantal
mensen en kinderen waaraan zij denken met Kerst. Ook nemen
we jullie mee in het prachtige kerstverhaal. Kinderkoor ‘Een
vrolijk geluid’ en een ensemble van Crescendo zullen hun
medewerking verlenen deze morgen.
Jij komt toch ook? Natuurlijk mag je je ouders, opa’s en oma’s,
vriendjes en vriendinnetjes of andere bekenden meenemen,
zodat we er samen een onvergetelijk Kerstfeest van kunnen
maken.
e
Tot 2 Kerstdag!

Gespreksgroep Tussen traditie en modern geloof
We hebben de afgelopen maanden met de Woensdagochtend
gespreksgroep in de Kern de eerste 6 hoofdstukken besproken
van het boek: De Nacht van de Biechtvader van de Tsjechische
theoloog Tomas Halik.
De deelnemers van de gespreksgroep zijn mensen uit
verschillende kerken, bij wie hun geloof in beweging is. Zij zijn
op zoek, vanuit de traditie, naar hoe te geloven in deze tijd.
Oude beelden van God, vanzelfsprekende geloofsopvattingen
die voor hen ter discussie staan, of die zij achter zich hebben
gelaten.
Het boek van Halik, niet altijd makkelijk voor iedereen te lezen
en te begrijpen, helpt ons verder.
Hij pleit voor een geloof in God, niet als een vaststaand
leersysteem, maar God als een geheim. God die nog steeds
bezig is met zijn schepping. En wij mensen zijn Zijn schepping.
Halik zegt: We kunnen God niet bewijzen. We moeten ook niet
met behulp van de wetenschap willen bewijzen dat de bijbel
toch gelijk heeft. Het gaat erom dat wij deemoedig, nederig en
verantwoordelijk zijn en met onze daden antwoord geven op
Hem.
Dit leidde tot een diep en pittig gesprek: Hoe ga je in gesprek
met mensen die niet geloven? Die alles verwachten van de
wetenschap? En is het niet te? gemakkelijk om in God als een
geheim te geloven? Wat is de betekenis van Jezus’ komst op
aarde in dezen?
Er komt altijd veel op tafel. En het is mooi en bemoedigend hoe
mensen hun persoonlijke vragen, verhalen en geloof delen en
elkaar bij de hand nemen in die zoektocht van het geloof.
Afgelopen woensdag sloot ik af met een citaat uit het boek
Merkstenen van Dag Hammarskjold:
‘God sterft niet op de dag dat we niet meer in een persoonlijke
godheid geloven,
Maar wij sterven op de dag dat het leven voor ons niet meer
doorstraald wordt door de schittering van het steeds opnieuw
geschonken wonder, vanuit de bronnen die ieder verstand te
boven gaan.’

30 december Knutselmorgen in het Buurthuis
Het kerkelijk jeugdwerk houdt op zaterdag 30 december een
knutselochtend in het Buurthuis Ommerkanaal van 10.00 tot
11.30 uur. We gaan deze morgen boetseren, verven, hout
bewerken, tekenen, met papier werken en kalendertjes maken.
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Andere
technieken mogen ook. Er is leiding aanwezig. De entree is
€ 1,50 per persoon. Je mag best een vriendje of vriendinnetje
meenemen. Je komt toch ook!
Inlichtingen: Jan Soer

Plaatselijk kerknieuws
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

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Hervormde gemeente
26-11 Verzorgingshuis Oldenhaghen
03-12 Mw. Zwanepol-Willems
Mw. Visser-Kuiling
10-12 Mw. Kleen Scholten-Tromp
17-12 Mw. A. Gerrits
Mw. Zandman
Dhr. Timmer
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Naast het steunen van lokale initiatieven en landelijke
Zendings- en Werelddiaconaat organisaties, gaat uw bijdrage in
het bijzonder naar het themaproject van Kerk in Actie
Versterk de kerk.
Afgelopen periode heeft de ZWO commissie vooral op Pakistan
gefocust. In Pakistan maken christenen maar 2% van de
bevolking uit; een kleine minderheid van kwetsbare mensen.
De meesten van hen leven in armoede op het platteland. De
kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig
in een land waar nauwelijks plaats lijkt te zijn voor hen.
De kerk speelt niet alleen een grote rol in het leven van de
christenen in Pakistan, maar is ook een belangrijke
gesprekspartner voor de overheid. Hoewel er niet veel
christenen zijn in Pakistan, schieten kleine onafhankelijke
kerken als paddenstoelen uit de grond. Samen met moslims zet
de kerk zich in voor een open Pakistan, waar plek is voor
iedereen.
Namens de ZWO-commissie hartelijk dank.

De volgende data van de gespreksgroep in 2018 zijn:
woensdagmorgen 17 januari, 7 februari, 21 februari, 14 maart,
28 maart, 11 april, 25 april.
Ds. Coby de Haan
Gift aan AAC De Dante
Elk jaar wordt er een gezamenlijke gift gedaan voor een project
binnen de gemeente Ommen
De diaconie van de PKN Ommen heeft dit jaar een gift van
€ 2.500,- uit het steunfonds gedaan aan AAC de Dante van de
Baalderborggroep voor de aanschaf van een tovertafel.
We hebben een rondleiding gehad en waren onder de indruk
van de activiteiten die er worden gedaan.
De tovertafel is aangeschaft en we hebben gezien hoe de
cliënten daarvan genoten.
De diaconieën
Terugblik avond voor mantelzorgers
Op 13 november is er een avond geweest voor mantelzorgers
binnen de gemeente Ommen, georganiseerd door de
mantelzorgadviesraad. Het was een mooie avond met
ontroerende teksten, maar ook vrolijke liedjes en sketches
waar de lachspieren van los kwamen.
Namens de gezamenlijke diaconieën hebben we een roos
uitgedeeld aan alle mantelzorgers die aanwezig waren.
We hebben gemerkt dat dit erg gewaardeerd werd.
De diaconieën

Van de redactie
Voor u ligt al weer het laatste nummer van het jaar 2017.
Een blad zoals gebruikelijk met veel diensten rondom Kerst en
Oud en Nieuw. Het themadeel is verzorgd door de redactie. Dit
nummer is ook bij de mensen bezorgd die geen abonnement
op Kerkvensters hebben. Mocht u na het lezen van dit nummer
het komende jaar Kerkvensters willen ontvangen en u bent nog
geen abonnee, vult u dan de onderstaande bon in.

Abonnement ’Kerkvensters’

Appeltaartactie Werkvakantie Albanië 2018
Heeft u iets te vieren? Dan mag een lekker
stukje ambachtelijk gebakken appeltaart
niet ontbreken! 10/12 punten (26 cm)
De taarten kosten € 12,50 per stuk waarvan
€ 7,50 naar het project in Albanië gaat.
Tijdig bestellen, minimaal 2 dagen voor de gelegenheid.
Bestellen:  postvooradrie@hotmail.com.

Ja, ik neem een abonnement op ’Kerkvensters’
Voorletters/Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
☐ SEPA incasso; abonnementsprijs € 13,65
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming
aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incassoopdracht te sturen naar uw bank om het
abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan
uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie
Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden. Incassodatum jaarlijks rond 25 februari.

Postzegels en ansichtkaarten verzamelen:
Wat levert het op?
De gespaarde postzegels en kaarten brachten landelijk op:
In 2016 € 41.289,-, in 2015 ruim € 24.000,- en in 2014
€ 22.425,-.
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 en in
de bus bij de ingang van De Kern.
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.
De zendingscommissie

IBAN:
Kenmerk machtiging: [Lidnr. LRP]6181201[7-8]
Naam rekeninghouder:
Datum:

Handtekening:

Dit formulier opsturen naar:
Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Incassant ID: NL65ZZZ302584821940
U kunt deze bon ook invullen op de website van onze kerken
www.pkn-ommen.nl via het menu item Kerkvensters/Abonnee
service. Verder staat hier ook informatie hoe u uw kopij dient
aan te leveren, het verschijnrooster en de aangepaste digitale
versie van Kerkvensters.

Herinnering toegezegde bijdrage 2017 voor de ZWO
(voorheen Zendingscommissie).
Willen de gemeenteleden die de toegezegde
bijdrage voor 2017 nog niet (volledig) hebben
betaald dit zo mogelijk voor 31 december
overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL49 RABO 0348 9044 87 t.n.v. ZWO commissie
PKN-Ommen.

Verschijning Kerkvensters in 2018
Hieronder treft u het verschijningsrooster aan van Kerkvensters
voor 2018. Wanneer u dit rooster uitknipt en bewaart, dan
kunt u altijd nagaan wanneer u uw kopij moet aanleveren.
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De sluitingsdatum (deadline) is in de week van aanleveren op
dinsdag om 17.00 uur. Alle kopij, die na 17.00 uur
binnenkomt, zal niet meer in dat nummer geplaatst worden.
Wij verzoeken u, uw kopij zoveel mogelijk per e-mail aan te
leveren. Geef bij uw kopij duidelijk aan waar wij uw bericht
moeten plaatsen. Bijv. Herv. kerk, Geref. Kerk, Gezamenlijke
berichten, PaKaN! etc.
Posters dienen 5 weken van te voren te worden ingeleverd.
Er zijn 4 themanummers gepland, maar er is ruimte voor meer.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met
de redactie. ( kerkvensters@pkn-ommen.nl).
Het rooster is ook gepubliceerd op de website van onze kerken
www.pkn-ommen.nl onder Kerkvensters/verschijningsrooster.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Deadline di
2-jan
16-jan
30-jan
13-feb
27-feb
13-mrt
27-mrt
10-apr
24-apr
8-mei
22-mei
5-jun
19-jun
10-jul
31-jul
21-aug
4-sep
18-sep
2-okt
16-okt
30-okt
13-nov
27-nov
11-dec

Verschijnt vr
12-jan
26-jan
9-feb
23-feb
9-mrt
23-mrt
6-apr
20-apr
4-mei
18-mei
1-jun
15-jun
29-jun
20-jul
10-aug
31-aug
14-sep
28-sep
12-okt
26-okt
9-nov
23-nov
7-dec
21-dec

een fusie, één protestantse gemeente in Ommen.
Nadat de voorzitter de avond heeft geopend met een artikel
over ‘Reizen’ en is voorgegaan in gebed, geeft hij aan deze
avond een toelichting te zullen geven op het hoe en waarom
van ons besluit. Naast een toelichting voelt dit ook als het
afleggen van verantwoording richting de gemeente over het
genomen besluit.
In een aantal sheets wordt aangegeven de weg die is afgelegd
sinds de totstandkoming van de intentieverklaring (alweer zo’n
20 jaar geleden) en wordt geleidelijk aan ingezoomd op het
afgelopen jaar. Er wordt tekst en toelichting gegeven bij het
door de ambtsdragers van de Hervormde gemeente gedane
voorstel van juni jl. en de mondelinge toelichtingen die hierop
zijn gegeven door het moderamen van de Algemene
Kerkenraad begin juli en eind oktober jl. De schriftelijke reactie
die de Kerkenraad van de Gereformeerde kerk eind september
jl. ontving van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde
gemeente in antwoord op haar reactie op het eind juni gedane
voorstel én hetgeen gezegd is maandag 30 oktober jl. hebben
de ambtsdragers van de Gereformeerde kerk doen besluiten te
stoppen met de gesprekken om te komen tot een vereniging /
fusie. Los van een aantal inhoudelijke verschillen waren het
uitgesproken gebrek aan vertrouwen aan Hervormde zijde én
ons gevoel, dat later werd bevestigd, dat er door de bereikte
overeenstemming tussen de drie wijkkerkenraden en de
Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente geen
ruimte meer was voor inbreng of nuancering vanuit
gereformeerde zijde, redenen om te stoppen met de
gesprekken. Op geen van de door ons aangedragen punten
kregen wij het gevoel dat er ons een handreiking gedaan kon
worden.
Na de pauze komen diverse vragen van gemeenteleden:
- Hebben predikanten om borging van de confessionaliteit
gevraagd? Dat is niet bekend. Wel denkt de voorzitter vrij
zeker te weten dat zo’n verzoek niet afkomstig zou zijn
geweest van één van de gereformeerde predikanten.
- De Hervormde gemeente heeft meer geld. Is dit een issue
geweest? Nee, bij het samengaan zou dit zijn gegaan in
gemeenschap van goederen. De gereformeerden brengen
meer levend geld in.
- Was het niet verstandiger geweest om een externe erbij te
betrekken en nog wat meer tijd te nemen? De kerkenraad
deelt die mening niet. De drie hervormde wijkkerkenraden
waren verdeeld. De geluiden in de Algemene Kerkenraad en
in de wijkkerkenraden verschilden. Dat wekt geen
vertrouwen.
- Gisteravond is er in de hervormde toelichtingsvergadering
het voorstel gedaan om toch door te gaan. Dat zou kunnen,
maar de verschillen zijn té groot, ook al vragen we een
mediator.
- Is er bij de Hervormde gemeente angst om de gebouwen?
Waarschijnlijk wel, gelet de voorwaarde om te onderzoeken
of ook gebouwen voor de komende 15 jaar in gebruik
zouden kunnen blijven.
- Is het vermogen van de Hervormde gemeente gerelateerd
aan die 15 jaar? Dat is onbekend.
- De gemeente is erg betrokken bij het proces. Waarom niet
de besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteleden? De
kerkorde schrijft dit niet voor, wij hebben dit binnen de
kerkenraad besloten.
- Is de stuurgroep hier nog bij betrokken? Nee, die is sinds
oktober vorig jaar, na het opleveren van het rapport,
ontbonden.
- Een gemeentelid vindt de gegeven presentatie zo duidelijk
en denkt dat het op termijn niet goed zou hebben
uitgepakt, indien wij nu verder waren gegaan.
- Een ander gemeentelid vindt dit ook en vindt dat de tijd er
nog niet rijp voor is. Laten wij doorgaan op de ingeslagen
weg.
- Het woord vertrouwen is vaak gebezigd. Is de wil niet
aanwezig of zijn de mensen onderling het niet eens? Lastig

Bijzonderheden

Themanummer

Themanummer

Themanummer

Themanummer

De redactie van Kerkvensters wenst u allen

Goede Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar.

Gereformeerde kerk
Kleine Kerkenraad
Vergaderingen
08 januari
09 januari
15 januari
22 januari
22 januari
23 januari
29 januari

Wijkraden 1-2-3
Moderamen Kleine Kerkenraad
Kleine Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters
Diaconie
KK en AK voltallig
Kerkenraad

Verslag extra gemeenteavond
Woensdag 29 november jl. was er een extra gemeenteavond
over het door de Kerkenraad van de Gereformeerde kerk
genomen besluit om te stoppen met de gesprekken met de
ambtsdragers van de Hervormde gemeente om te komen tot
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antwoord op te geven. De voorzitter zegt dat hij heel
plezierig met dhr. Lambert van den Berg heeft
samengewerkt. Er waren veel onderlinge gesprekken.
- Heeft dit besluit invloed op het beroepingswerk? Jazeker,
de commissie kan nu zeggen dat er de komende jaren niet
meer over een fusie wordt gesproken.
Na bovenstaande vragen van gemeenteleden beantwoord te
hebben, stelt de voorzitter richting eind van de avond aan de
aanwezige gemeenteleden de vraag of zij de ambtsdragers
steunen in het door hen genomen besluit. De aanwezige
gemeenteleden stemmen bijna unaniem in met het genomen
besluit. De voorzitter dankt de gemeenteleden in het door hen
in de ambtsdragers gestelde vertrouwen en schetst in het kort
wat er de komende tijd besproken en behandeld moet worden.
De komende periode zal bekeken worden wat eventuele
consequenties zijn van het stoppen van verdere samenwerking
en wordt de samenhang tussen Actie Kerkbalans, invulling
pastoraat en opstellen nieuw beleidsplan toegelicht.
De voorzitter sluit de avond met een avondgebed en bedankt
de gemeenteleden voor de grote opkomst, hun inbreng en
uitgesproken steun en wenst iedereen wel thuis.
e
Wim Westerhuis, 1 scriba
24 december Kerstnachtdienst
Hebt u/jij zin om met ons mee op reis te gaan?
Dan willen we u/jou graag uitnodigen voor de kerstnachtdienst.
In deze dienst gaan we op reis met Melchior, dit verhaal zal
worden verteld door Stan Fritschy, de verhalenman uit Zwolle.
Het koor Sound of Church uit Balkbrug gaat voor ons zingen.
Ook is er natuurlijk samenzang met bekende kerstliederen.
De dienst is in de Gereformeerde kerk, aanvang 21.30 uur. De
collecte is na aftrek onkosten bestemd voor de 2 groepen
jongeren die op reis (werkvakantie) gaan naar Albanië en
Guatemala. Na afloop wordt er glühwein en/of chocolademelk
geschonken op het plein voor de kerk en kunt u/jij nog even
napraten. Van harte welkom en we hopen u/jou te zien.
Taakgroep Eredienst

Kerk
€ 590,45
51,20
332,15
39,20

12-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 370,19
58,15

Kerk
€ 116,10
58,50
68,40
44,87

19-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 585,41
26,50

Kerk
€ 452,27
23,50
276,45
22,80

26-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 533,37
26,50

Kerk
€ 406,60
28,00
262,10
20,90

€ 124,15

Giften
Voor de bloemen
€ 20,00 via ouderling Ria Kremer
Voor de kerk
€ 5,00 en € 10,00 via contactpersoon Willy Schuttert-Rietberg
Hartelijk dank

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Verslag Hervormde gemeenteavond 28 november
Op deze avond werden de gemeenteleden van de Hervormde
gemeente bijgepraat over het SoW-proces. Na het welkom
door de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Lambert van
den Berg, werd de avond geopend door ds. Karel Hazeleger.
Hierna gaf de voorzitter aan de hand van een
powerpointpresentatie achtergrondinformatie over het
verloop van het SoW-proces vanaf november 2016. Een
compacte versie van het voorstel van de Stuurgroep komt neer
op: Vier geografische wijken met elk een eigen predikant;
borging vóóraf van hervormde wijk (2) en behoud van de naam
‘hervormd’; de gereformeerde wijk op hetzelfde grondgebied
krijgt de naam ‘protestants’; financiën en gebouwen komen
later aan de orde. Alle wijkkerkenraden hebben de
gemeenteleden gehoord via een wijkavond en geven een
reactie aan de AK. De AK spreekt uit toe te willen werken naar
een fusie, maar heeft kanttekeningen bij de manier van borging
die de stuurgroep voorstelt. Op de gezamenlijke AK/KK
vergadering wordt besloten om in te stemmen met (de
hoofdlijnen van) het rapport van de Stuurgroep, inclusief de
borging vóóraf. Dit besluit is unaniem van de Gereformeerde
kerk en niet unaniem van de Hervormde gemeente. Direct
wordt besloten om dit besluit voor te leggen aan de
3 (wijk)kerkenraden en (grote) Kerkenraad ter instemming.
Reacties: Wijkkerkenraad 1 Hg, tégen het voorstel omdat alle
wijken op dezelfde manier moeten starten in het SoW-proces
en duidelijkheid over de financiën en gebouwen moet er nú
komen, niet later in het proces. Wijkkerkenraad 2 Hg, vóór het
voorstel en in meerderheid voorstander van ‘borging vóóraf’

Collecten
Diaconie
€ 28,40
239,00

Diaconie
€ 523,05
81,65

26-11
CrossPointdienst

Afscheid van de koster in Witharen
Na ruim 5 jaar de functie van koster in
gebouw Irene te hebben vervuld neemt
dhr. G. Horsman afscheid. Gert heeft
vele uren in ons gebouw doorgebracht
(zeker de afgelopen verbouwperiode) en hij heeft er veel werk
verzet. Ook heeft hij veel mensen uit Witharen leren kennen en
Witharen heeft Gert leren kennen als een koster die de dingen
deed die gedaan moesten worden op zijn eigen rustige manier.
Als bestuur willen we Gert bedanken voor alles wat hij voor ons
heeft gedaan en danken hem voor de prettige samenwerking.
Gelukkig hebben we iemand gevonden die de taak van Gert
over wil nemen. Vanaf 1 januari zal dhr. M. Siebelink uit
Witharen de nieuwe koster in Witharen zijn. Natuurlijk zal de
eerste periode nog even wennen zijn. Dus lopen sommige
dingen anders dan u gewend was? Geen nood, het komt
allemaal goed…
Op zondag 7 januari nemen we na de kerkdienst onder het
genot van een kop koffie afscheid van Gert als koster. Iedereen
zal in de gelegenheid gesteld worden om hem de hand te
schudden. Tevens kunt u kennismaken met Marc Siebelink. We
wensen hem een plezierige kosterstijd toe. Natuurlijk praten
we nog wat na onder het genot van een hapje en drankje en
proosten we die dag samen ook op het nieuwe jaar.
Bestuur van gebouw Irene
01-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

05-11
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Kerk
€ 45,90
49,20
22,70
41,55
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kerkgebouwen in Vinkenbuurt en Witharen blijven zolang voor
onze zondagse erediensten in gebruik als de wijkkerkenraad
(na gekend en gehoord te hebben de ambtsdragers en de
gemeenteleden uit Vinkenbuurt en Witharen) met instemming
van de Algemene Kerkenraad dit wenselijk vindt. De
predikanten van alle wijken roulerend over alle kerkgebouwen
verdeeld worden, zodat de veelkleurigheid in alle
kerkgebouwen beschikbaar komt voor alle gemeenteleden. We
gaan op een zorgvuldige manier om met ons bestaande
personeel. Aan het ‘nieuwe’ College van Kerkrentmeesters
geven we de opdracht om over voldoende financiële middelen
te blijven beschikken om de hiervoor genoemde besluiten
mogelijk te maken.
Begin juli werd dit SoW voorstel toegelicht aan de Kerkenraad
van de Gk en zijn er diverse vragen beantwoord. O.a. mochten
er 5 wijken ontstaan, dan blijft het aantal predikanten
maximaal 4 fte verdeeld over 5 wijken. Eind augustus werd de
reactie van de Gk ontvangen. Eind oktober heeft de AK een
toelichting aan de KK gegeven op haar voorstellen. De AK wil
graag meer rust en zekerheid voor onze gemeenteleden en die
hebben we écht nodig om een goede start te maken. Daarom
de keuze voor 15 jaar voor pastoraat én gebouwen. De AK wil
graag berekeningen laten uitvoeren om te zien of deze termijn
ook haalbaar is. Op 6 november besluit de Gereformeerde kerk
verdere gesprekken te stoppen voor het SoW-proces. Men wil
ook niet meer rekenen. Op zondag 12 november werden de
gemeenteleden hierover geïnformeerd. De voorkeur van de AK
was om ook in deze fase gezamenlijk te communiceren. Dit is
helaas niet mogelijk gebleken. De afkondiging van de Hg is
compact gehouden omdat we de details op deze
gemeenteavond wilden delen.
Hoe nu verder?
We blijven respectvol met elkaar omgaan. De bestaande
samenwerking willen we voortzetten en indien mogelijk verder
uitbreiden. Voorlopig rust op het gebied van SoW.
Na de pauze zijn de schriftelijk ingediende vragen beantwoord
en was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Door
verschillende gemeenteleden werd opgeroepen om vooral met
elkaar in gesprek te blijven en indien mogelijk de gesprekken
weer aan te gaan.
De gemeenteavond werd afgesloten door ouderling Jan Prins.
En werd iedereen wel thuis gewenst.
De Algemene Kerkenraad

van de confessionele identiteit. Wijkkerkenraad 3 Hg, nog
teveel onduidelijkheden om een mening te kunnen bepalen.
Voor een fusie, maar niet voor een borging vóóraf en moeite
dat maar de helft van de gemeenteleden daadwerkelijk ‘Samen
op Weg’ gaat. Kerkenraad Gk, stemt met overgrote
meerderheid in met het door de AK en KK geformuleerde
voorstel/besluit om verder te gaan richting vereniging. Hieruit
blijkt dat er geen unanieme instemming voor het besluit van de
AK/KK is en daarmee is het genomen besluit van de AK/KK van
tafel. De KK besluit op grond van de reacties van de
wijkkerkenraden de gesprekken over SoW te stoppen en is in
afwachting van een nieuw voorstel van hervormde zijde dat
gezamenlijk gedragen wordt door de AK en de
wijkkerkenraden. Ook de AK vergadert over de reacties van de
wijkkerkenraden en constateert geen instemming en gaat
direct mogelijkheden verkennen om het SoW-proces voort te
zetten. De AK ontvangt het besluit van de Gk om te stoppen
met de gesprekken over SoW en besluit toch om verder te gaan
met haar pogingen tot een nieuw SoW voorstel. Er werd een
gezamenlijke ambtsdragersvergadering belegd met een
adviseur van de landelijke kerk. Ook vond er op initiatief van de
AK een ‘verzoeningsgesprek’ plaats tussen het moderamen AK
en het moderamen van de KK. We spreken uit dat ‘de kou uit
de lucht is’. Op 21 juni stellen de wijkkerkenraden en de AK een
nieuw SoW voorstel vast. Omdat in de besprekingen van het
eerdere voorstel van de stuurgroep veel onduidelijkheid bleek
te bestaan over wat ‘confessioneel’ nu precies is, gaan we hier
eerst op in. We stellen voor om ‘Confessioneel in Ommen’
zoals het nu is, in hoofdlijnen als volgt te omschrijven: Het
Woord van God als bron en norm voor ons leven. De
belijdenisgeschriften zijn voor ons wegwijzers naar de
schatkamers in Gods Woord. We willen een open vorm van
gemeente zijn, pastoraal, diaconaal en oecumenisch, vanuit het
hart van het evangelie en de traditie van eeuwen, gericht op
mensen van deze tijd. Over het algemeen zijn ‘confessionelen,
met alle vragen, pijn en verlegenheid die dit onderwerp
oproept, geen voorstander van het zegenen van het huwelijk
van twee mensen van hetzelfde geslacht en zijn van mening
dat het Heilig Avondmaal niet bedoeld is voor kinderen, maar
alleen voor mensen die belijdenis hebben gedaan. Dat
deelname aan dit sacrament een bepaalde voorbereiding en
een bewuste geloofskeuze veronderstelt.
We stellen voor: dat alle wijkgemeenten op dezelfde manier
meegaan in de vereniging, zodat er 4 wijken ontstaan op grond
van een geografische indeling. Oproep aan de nieuwe
wijkkerkenraden om de huidige veelkleurigheid in de concept
beleidsplannen terug te laten komen. Waarbij ten minste in
één wijkgemeente er avondmaal is voor alleen belijdende
leden en geen zegening van alternatieve levensverbintenissen.
En er tenminste één wijkgemeente is waar avondmaal voor
doop- en belijdende leden is en zegening mogelijk is voor
alternatieve levensverbintenissen. Als hieraan niet voldaan
wordt, dan zal er bekeken worden of er voldoende
ambtsdragers en gemeenteleden zijn voor een wijk van
bijzondere aard. Als hieraan wel voldaan wordt, dan kunnen op
basis van de opgestelde concept beleidsplannen alle
kerkenraden hun formele instemming uitspreken en de
wijkgemeente gehoord worden. Bij aanvang van de vereniging
zal de algemene kerkenraad bestaan uit een gelijk aantal leden,
die voortkomen uit de voormalige Hervormde gemeente en de
Gereformeerde kerk.
We stellen voor: dat de vereniging ‘in gemeenschap van
goederen’ plaatsvindt. De financiën t.b.v. pastorale kosten,
verbonden aan 4 wijken, voor tenminste 15 jaar beschikbaar
zijn. De beide kerkgebouwen in Ommen voor tenminste 15 jaar
in gebruik blijven voor onze zondagse erediensten. Overigens:
dat is dus bewust iets anders dan dat we zeggen dat er
gedurende 15 jaar elke zondag in beide kerkgebouwen een
kerkdienst gehouden moet worden. We spreken de wens uit
dat de monumentale Hervormde kerk in Ommen ook na deze
periode in gebruik zal blijven voor de zondagse eredienst. De

Muzikale afsluiting kerstnachtdienst
Ook dit jaar zullen leden van Soli Deo Gloria Ommen na de
kerstnachtdienst in de Hervormde kerk buiten kerstliederen
ten gehore brengen. U bent daar allen van harte welkom om
mee te zingen met deze liederen: Komt allen tezamen, Stille
nacht en Ere zij God.
Wij hopen samen met u op een muzikale nacht.
Rebekka Steen
9 januari H.V.D. wijk 2
Onze volgende vergadering is op deze dinsdag in het Hervormd
Centrum. Aanvang 13.30 uur.
11 januari Ouderenmiddag
Deze donderdagmiddag om 14.30 uur is in het Hervormd
Centrum een middag voor alle 55-plussers.
Dhr. Harrie Woertink zal deze middag spreken over de ‘Historie
van Ommen’. Dit zal worden toegelicht met dia's. We beginnen
het jaar 2018 met een nieuwjaarsdrankje. U bent allen van
harte uitgenodigd. Als u geen vervoer heeft, gaan wij hiervoor
zorgen.
De Ouderencommissie
Nieuwe jeugd-ambtsdrager
Na een aantal jaren jeugddiaken/ouderling in wijk 2 te zijn
geweest gaan wij Richard Horsman en Stefan Wermink ermee
stoppen. We zijn dus op zoek naar nieuwe enthousiaste
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mensen die zich graag willen inzetten voor de jongere
generatie in onze gemeente. Sinds dit jaar hebben we hier
binnen PaKaN! hulp van jeugdwerker Thomas Abbes. Dus hulp
en ideeën zijn er genoeg.
Wat ga je doen?
Je gaat je inzetten als jeugdouderling of -diaken
Je neemt deel aan vergaderingen (1x wijkkerkenraad en 1x
PaKaN!) per maand
Je probeert het geloof uit te stralen naar de
gemeenteleden.
Je organiseert activiteiten voor de jeugd in onze gemeente.
Je denkt mee over beleidsmatige onderwerpen en geeft
hierbij je mening.
Wat verwachten wij van jou?
Je bent enthousiast
Je wilt je graag inzetten voor de jeugd in onze gemeente.
Je hebt geen 20.00 tot 22.00 uur mentaliteit (we proberen
te vergaderen tot 21.30 uur)
Je bent bereid om 1 à 2x per maand voor in de kerk te
zitten als ouderling of diaken.
Wat bieden we jou?
Inspraak in zaken betreft beleid en activiteiten
Goede sfeer in de vergaderingen
Eindelijk zelf eens collecteren of de afkondigingen
voorlezen
Gratis koffie met een koekje.
Mocht je je liever inzetten voor de generatie na de jongeren
dan is dit geen probleem, want ook daar hebben we de nodige
vacatures.
Heb je vragen of ben jij of ken jij onze opvolger neem dan even
contact met ons op.
Richard Horsman, Stefan Wermink of onze wijkpredikant Karel
Hazeleger,  dshazeleger@pkn-ommen.nl

documentatie persoonlijk bij u thuis te bezorgen en om op een
later tijdstip de toezegging weer bij u op te halen.
Zoals u uit vorenstaande kunt opmaken is Kerkbalans voor onze
kerk een onmisbare bron van inkomsten. Het college van
Kerkrentmeesters probeert de jaarlijkse uitgaven zoveel
mogelijk gelijke tred te laten houden met de inkomsten. Door
het teruglopend aantal leden wordt dit steeds lastiger. De
jaarrekeningen van de laatste jaren vertonen onderaan de
streep een nadelig saldo, zodat stevig ingeteerd wordt op de
nog aanwezige reserves. Naar de toekomst toe is dit geen
houdbare situatie. Mede daarom hopen we de samenwerking
met de Gereformeerde kerk, die al op vele gebieden de
afgelopen jaren gestalte heeft gekregen, te handhaven en daar
waar mogelijk te versterken en uit te breiden. En wie weet
gaan we in 2018 toch weer samen op zoek naar de weg naar
één PKN-gemeente Ommen. Als dat zou lukken dan zal 2018
een onvergetelijk jaar worden.
In deze editie van Kerkvensters vragen wij u alvast goed na te
denken over de hoogte van uw bijdrage voor 2018.
Het College van Kerkrentmeesters wenst u allen gezegende
kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Het College van Kerkrentmeesters
De Poalcollecte 2017 en 2018
Dichtbij de preekstoel in onze mooie kerk in Ommen staat
sinds jaar en dag de ‘Poal’. In deze mooie klassieke eiken paal
deponeren doopouders tijdens de doopdienst van hun kind
vaak een gift, die altijd de bestemming krijgt van een
kindvriendelijk doel. De diaconie heeft besloten om dit jaar en
in 2018 de opbrengst van de ‘Poal’ te bestemmen voor een wel
heel bijzonder doel, namelijk voor de stichting Still in
Hardenberg.
Wat doet de stichting Still
Als een pasgeboren prachtig klein mensje niet mag blijven
leven of al voor de geboorte is gestorven zet dit de wereld van
ouders volledig op zijn kop en laat hen en andere familieleden
achter met een groot verdriet. Een mooie herinnering in de
vorm van professionele foto’s van het prille korte leven in de
armen van ouders geven een waardevolle visuele herinnering,
die kan helpen bij het verwerken van zo’n groot verlies.
Daarnaast zet stichting Still zich in voor kinderen met een
levensbedreigende ziekte en voor kinderen waarvan één van
de ouders uitzichtloos ziek is. Ook hierbij is het doel om mooie
herinneringen te maken voor de achterblijvende ouders of
kinderen met als doel hulp bij de verwerking van het verlies. De
fotografie is dus bedoeld zowel vóór het kind als van het kind.
De stichting, die in 2015 is opgericht, is actief in ziekenhuizen,
bij mensen thuis en in de fotostudio in Hardenberg. In de twee
jaar dat Still bestaat, zijn al ruim 1700 fotoreportages gemaakt.
Dit geeft wel aan in welke behoefte zij voorziet. Ca. 30
professionele fotografen zijn met name in Noord, Oost en
Midden Nederland volledig belangeloos zonder beloning voor
deze stichting actief.
In de editie van Kerkvensters van 13 oktober is abusievelijk
vermeld, dat de opbrengst van de Poalcollecte 2017 € 2.600,zou zijn geweest. De werkelijke opbrengst was op dat moment
€ 260,-. Een nulletje teveel dus! De totale opbrengst in 2017
bedraagt inmiddels € 320,-. De diaconie heeft besloten dit
bedrag aan te vullen tot € 500,-. Meer informatie over de
stichting Still is te vinden op www.stichtingstill.nl. Voornoemd
bedrag is inmiddels overgemaakt aan de stichting. Mocht u de
stichting een warm hart toedragen en willen ondersteunen met
een gift dan kunt u dit overmaken op bankrekening
NL27INGB0006905837 t.n.v. de stichting Still.
Alle gevers hartelijk dank voor de bijdrage aan dit mooie doel.
De diaconie

De Jonge Kerk
Ook dit jaar zijn weer de kerstattenties bij oudere of zieke
gemeenteleden bezorgd. Ca. 35 enthousiaste vrijwilligers
hebben zowel binnen als buiten de gemeente Ommen bij bijna
400 adressen een kerstgroet met attentie bezorgd.
De kosten hiervan worden gefinancierd uit de giften die elk jaar
worden ontvangen. Wilt u dit werk ook (blijven) ondersteunen?
Uw gift in de daarvoor bestemde collecten tijdens Kerstavond
e
en 1 Kerstdag of op rek.nr. NL33 RABO 0348 904 290 (o.v.v.
Kerstattenties Jonge Kerk) wordt zeer op prijs gesteld!
Namens ‘De Jonge Kerk’
D. Poortier, D. Stegeman
Actie Kerkbalans 2018 Hervormde gemeente
Van 20 januari t/m 4 februari zal de jaarlijkse actie Kerkbalans
worden gehouden. Dit keer met als landelijk thema: Geef voor
je kerk. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor
de één is het dat markante gebouw in het centrum van Ommen
en in Vinkenbuurt. Voor de ander een gemeenschap van
gelovigen. Het is de plek waar mensen vieren en rouwen, rust
zoeken of tot bezinning komen. Waar mensen geïnspireerd
worden om het goede te zoeken. De plek om God en elkaar te
ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in
ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een
doodgewone doordeweekse dag. Die momenten laten zich niet
in geld vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke
momenten moet wel onderhouden worden. Kortom: uw kerk
kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming,
de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire
projecten - het zijn kosten die gemaakt worden om de
kerkdeuren open te houden, zodat we u en vele anderen
welkom kunnen heten. Daarom houden we de actie
Kerkbalans.
Ieder jaar weer vragen wij als kerk onze leden in de tweede
helft van januari gul te geven voor onze plaatselijke kerk.
Kerkbalans is jaarlijks de grootste financiële inzamelingsactie.
Vele vrijwilligers trotseren weer en wind om de enveloppe met

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.
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Collecten
03-12
Kerk
Ommen
€ 178,61
Vinkenbuurt
30,70
Kerk Vinkenbuurt
30,90
10-12
Kerk
Ommen
€ 170,87
Vinkenbuurt
45,00
Kerk Vinkenbuurt
49,10

Diaconie
€ 188,17
33,20

Kerk. geb.
€ 145,26

Diaconie
€ 193,94
45,90

Pastoraat
€ 156,22

A.u.b. van te voren opgeven bij ds. Coby de Haan,
 dsdehaan@pkn-ommen.nl
21 april Nederland Zingt Dag 2018
Ook in 2018 is er weer een Nederland Zingt Dag en wel op
zaterdag 21 april! Vorig jaar is het ons en velen met ons goed
bevallen en daarom willen we vanuit Ommen weer met een
bus (met maximaal 50 personen) hier naar toe.
Vanaf januari 2018 kunt u/jij zelf een kaartje reserveren voor
de Nederland Zingt Dag. Aanrader om dit ook echt in januari al
te doen, omdat de kaartjes snel uitverkocht zijn. De entreeprijs
is € 20,00 p.p. Het is mogelijk om voor twee mensen tegelijk
een kaartje te bestellen. Op de website
www.nederlandzingtdag.nl vindt u t.z.t. alle verdere informatie
over deze dag.
Tijd en vervoermiddel: Bij minimaal 30 aanmeldingen, gaan we
met een gehuurde bus. We vertrekken met de bus vanaf de
parkeerplaats voor de Jumbo/Rabobank/nieuwe apotheek.
Voor lang parkeren kunt u de auto bij de Voormars zetten en
staat de bus dan heel dichtbij. Om 07.00 uur arriveert de bus
en dan willen we ook zo snel mogelijk vertrekken!
De dag is van 10.00-16.00 uur. Om 17.00 uur vertrekt de bus
weer vanaf de Jaarbeurs. Rond 18.45/19.00 uur verwachten we
weer terug te zijn op dezelfde locatie als van waar we
vertrekken.
Plaats: Jaarbeurs Utrecht
Voor wie: iedereen die van zingen houdt.
Leiding: Herma van Beesten en Marianne Winters.
U kunt vanaf heden bij Herma van Beesten opgeven of u
gebruik wilt maken van de bus/een plekje reserveren voor in
de bus. Eigen bijdrage: entree + buskosten (rond de € 20,00 bij
minimaal 30 mensen die meerijden in de bus. Bij 50 mensen
die meerijden, wordt het bedrag voor de busreis p.p. minder) +
consumpties; Vorming geeft ook een bijdrage p.p. voor de
Nederland Zingt Dag.
Opgave: U kunt nu een plekje reserveren voor in de bus bij
Herma van Beesten. Daarna kunt u zich zelf opgeven vanaf
januari/februari 2018 bij de Evangelische Omroep voor de dag
zelf, website: www.nederlandzingtdag.nl Daarna graag
bevestigen bij Herma of u dus daadwerkelijk een kaartje heeft,
en meerijdt met de bus. Graag bij de busopgave uw (mobiele)
telefoonnummer vermelden en emailadres, mocht u dat
hebben.
De dag zelf: Het belooft zoals elk jaar erg druk te worden op de
Nederland Zingt Dag. Met de hele groep de hele dag bij elkaar
blijven en zitten, zal onhaalbaar zijn en ook niet door iedereen
gewenst. Op de dag zelf kunt u in de bus aangeven wat u wilt:
Alleen heen en terug meereizen met de bus of heen en terug
meereizen en met een groep bij elkaar zitten tijdens de dag. In
dat laatste geval kan een ieder ook in de pauze zelf rond alle
kraampjes lopen, zodat je wel bij elkaar zit, maar in de pauze in
kleiner verband optrekt.
De website van Nederland Zingt zegt nog het volgende: ‘als u
gebruik maakt van een rolstoel, geeft u zich dan op voor het
rolstoelvak. Komt u samen met iemand die geen rolstoel heeft,
reserveer dan twee kaarten in het rolstoelvak, zodat u wel bij
elkaar kunt zitten. Per rolstoelgebruiker kan maximaal
1 begeleider mee worden genomen in het rolstoelvak’.
Ook handig, m.b.t. het reizen in de bus, om door te geven als u
gebruik maakt van een rolstoel.
Herma van Beesten en Marianne Winters

10-12
Cantatedienst
Ommen
€ 41,57
Zendingsbussen Ommen november € 354,63

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 via bezoekmedewerkster mw. E. v.d. Kamp-Brink
€ 10,00 via ouderling dhr. G.J. Beniers
€ 10,00, 2x € 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de diaconie
€ 50,00 via de penningmeester
Voor de bloemen
€ 10,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 5,00 via dhr. en mw. Runhart
Hartelijk dank

Vorming
16 januari De Catechismus voor ons, ds. Reijer de Bruijn en
ds. Karel Hazeleger
Op deze avond begint een nieuwe kring. De kring bestaat uit
vier avonden, die beurtelings door ds. Reijer de Bruijn en
ds. Karel Hazeleger geleid zullen worden. We behandelen
onderwerpen uit de Heidelbergse Catechismus. Die proberen
we nadrukkelijk te verbinden met ons leven vandaag. Na de
kringavond zal de predikant, die de avond heeft geleid, in een
avonddienst ook een keer over het behandelde onderwerp
preken.
Op dinsdag 16 januari behandelen we het onderwerp: Wat is
uw enige troost? We lezen Zondag 1. De avond begint om
20.00 uur en wordt gehouden in het Hervormd Centrum. De
avonddienst, waarin vervolgens over dit onderwerp wordt
gepreekt, is op 28 januari.
U kunt zich opgeven bij één van de predikanten die de kring
leidt. Welkom!
18 januari Voorstelling van Kees Posthumus en Juul Beerda
Op 18 januari vindt in het Hervormd Centrum de voorstelling
‘Kom naar voren!’ plaats, ter gelegenheid van de viering van
500 jaar Reformatie. De bekende verhalenverteller Kees
Posthumus en accordeonist Juul Beerda presenteren bekende
en minder bekende voorlieden van de Reformatie in een
afwisselende, muzikale voorstelling.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon,
komen de historische personen tot leven. Historisch
verantwoord gaat hier spannend samen met een actuele spits.
Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit Woerden, de
Duitse vorst Philipp von Hessen, de gastvrije Menso Alting, de
Bijbelgetrouwe Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de
geleerde Arminius en de meid van de pastoor in Borne. Kent u
ze nog niet? Dan leert u ze kennen, wanneer ze naar voren
komen en zich uitspreken!
De voorstelling begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. De
entreeprijs bedraagt € 5,00 (inclusief koffie of thee
voorafgaande aan de voorstelling).

Alpha cursus
30 januari Alpha informatieavond
In januari gaan we weer van start
met een Alpha cursus voor zowel
volwassenen als voor jongeren!
Voor de volwassenen is er de
gelegenheid om op een maandagmorgen óf op een
dinsdagavond een Alpha te gaan volgen. Voor de jongeren zal
de Alpha op een zondagavond gegeven worden.
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Op dinsdagavond 30 januari wordt er weer een
informatieavond gehouden over de Alpha cursus. Dit keer gaan
we eerst samen eten, daarna wordt er informatie gegeven. Hoe
de avonden zijn opgebouwd en welke onderwerpen er allemaal
in de cursus aan bod komen. Er zal een korte inleiding zijn over
het onderwerp ‘Is er meer?’ en aan de hand van een aantal
vragen gaan we in kleine groepjes verder. De avond begint om
18.30 uur en wordt gehouden in de grote zaal van het
Hervormd Centrum.
Kom vrijblijvend op deze informatieavond en neem gerust
iemand mee, waar je eventueel samen de Alpha cursus mee
gaat volgen. We hopen en bidden dat veel mensen Jezus
(beter) mogen leren kennen en een levende en persoonlijke
relatie met God de Vader mogen krijgen!
Voor meer informatie en/of opgave mag je Ina Schokker bellen
of mailen.
Het Alpha team Ommen

Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Jesaja 9:5 ‘Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij
dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige
Vader, Vredevorst.’

Mijn ervaring met de Alpha
De Alpha cursus is voor mij een geweldige ervaring geweest!
Om in een vrij korte tijd met onbekende mensen iets op te
bouwen!
Van huis uit ben ik christelijk opgevoed, in een gelovig gezin. Bij
ons thuis nam de kerk een grote plaats in. Zo ben ik jaren
leidster van de zondagschool geweest. Om daar de Bijbelse
verhalen aan kinderen te mogen vertellen. Later ben ik met Ad
getrouwd en kregen wij vier kinderen. Zo kwam ik in het
schoolbestuur terecht. Ook heb ik huiscatechese gegeven en
heb jaren als ouderling in de kerkenraad gezeten. Allemaal heel
geweldig. In de kerk kun je een preek mooi vinden. De
Bijbelwoorden gretig aanhoren, terwijl jezelf op een afstand
blijft. Daarom was deze cursus voor mij zo geweldig. Hier heb ik
ook gehoord wat de Heilige Geest met een mens kan doen. Ik
wist het wel, de Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Maar wanneer je de Heilige Geest een plekje in je leven durft
te geven, wordt alles anders.
Truida

Gebedspunten
Laten we God danken dat Hij ons Zijn Zoon heeft
gegeven om voor onze zonden te sterven en zo de
weg tot God vrij te maken.
Laten we Jezus danken dat Hij het kwaad en de dood
heeft overwonnen en dat Hij onze Wonderbare
Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader en
Vredevorst is.
Laten we bidden dat we in deze tijd van onrust en
egoïsme rust mogen vinden en op de ander gericht
zullen zijn door Gods kracht.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor alle
voorbereidingen voor de werkvakanties van World
Servants en naar Albanië.
Laten we bidden dat God het volk Israël zal zegenen.
Bid voor de vrede van Jeruzalem nu de spanningen
weer zijn toegenomen.
Laten we bidden voor alle mensen die zorgen hebben.
Dat ze Gods hulp en nabijheid gaan zoeken door
middel van gebed en het lezen van de bijbel. Bid dat
steeds meer mensen de kracht van het gebed zullen
gaan ontdekken. Laten we God danken dat Hij ons
kent en ons wil bijstaan in het leven.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor onze
jongerenwerker Thomas Abbes. Dat er wegen
gevonden mogen worden om jongeren meer bij het
geloof te betrekken.
Laten we bidden voor alle mensen die in deze dagen
de pijn van eenzaamheid, ruzie, scheiding of gemis
extra ervaren. Dat God hen zal omringen met Zijn
liefde en dat er mensen op hun pad mogen komen die
naar hen omzien.
Laten we God bidden om een goede en veilige
jaarwisseling. Dank God voor alles wat we van Hem
mochten ontvangen in het afgelopen jaar en laten we
bidden om Gods zegen en leiding voor het nieuwe
jaar.
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit emailadres.

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
28 december Celestial Celebration!
Een muzikaal eerbetoon aan Johannes Cele.
Aanvang 20.15 uur. EVA Vocaal Ensemble en Trióles (harp, fluit
en saxofoon) zullen een bijzonder concert geven in de
Hervormde kerk in Ommen. Het is een concert ter ere van
Johannes Cele (1350-1417). Toegangskaarten zijn te koop op
www.celestialcelebration.nl.
30 december Oudejaarsconcert
om 15.00 uur met Everhard Zwart en op 13 januari
Nieuwjaarsconcert om 15.00 uur met Harm Hoeve, Arjan en
Edith Post in de Willem Hendrik Zwarthal, Grensweg 17,
Lemelerveld
14 Januari Taizéviering Dedemsvaart
tijdens de avonddienst in De Antenne, Wilhelminastraat 3,
Dedemsvaart. De viering is een meditatieve dienst waarin
liederen, gebed en stilte centraal staan.
Het thema van deze dienst is: ‘Kom maar mee, dan zal je het
zien.’ De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om
19.00 uur. Wees welkom!
Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in
Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de
werkgroep Taizé; Marthilde Visscher,
taizededemsvaart@gmail.com of kijk op onze website
www.taizededemsvaart.nl

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 12 januari.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 2 januari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via email of cd bij:
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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: € 3,00 per cm hoogte.

Donderdag:
Kernactief van 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag:
09.30 - 11.00 uur
Zaterdag:
koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur
Zondag:
voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.
Gebouw Irene
Koster:
Dhr. G. Horsman tot 31-12
 witharen@pkn-ommen.nl
Koster:
M. Siebelink vanaf 01-01

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 4 januari 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
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen in 2018:
9 jan., 6 febr., 6 mrt., 3 april, 1 mei, 5 juni, in de maanden juli
en augustus geen verkoop, 4 sept., 2 okt., 6 nov. en 4 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 (48 st.) € 10,00
Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

: 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

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL98 FVLB 0699 7422 85
Coll. van Kerkrentm.
: NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon
: NL46 RABO 0348 9043 47
Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters
Website
PKN gemeenten Ommen:

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

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
: NL56 FVLB 0635 8050 06

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

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

Gereformeerde kerk

Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
ste
1 Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis
 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 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
℡ 06-23768478
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

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:
Van maandag 25 december tot maandag 8 januari
zijn we andere tijden aanwezig dan dat u van ons gewend
bent.
Hartelijke groet van uw beheerder/koster Lex Jaspers en
medewerkers.
Openingstijden vanaf 8 januari 2018
Ma, wo en vr:
09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Di en do:
09.00 - 16.30 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur

Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
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Het'kerstfeest, donker - licht' van Nora Abbing
Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk
koud. Het vroor dat het kraakte. Er lag een dikke
laag ijs in de sloten en er waaide een gure wind.
Toch waren er veel mensen buiten.
Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen
ze door de straten naar de helder verlichte
winkels om boodschappen te doen, kerstkransen
kopen, kippen, kalkoenen, wijn en vooral veel
cadeautjes voor onder de kerstboom.

tegen andere sneeuwvlokken aan die zich verbaasd
afvroegen waarom het vlokje zich zo tegendraads
gedroeg. “Je moet naar beneden hoor”, zei een
vlok. “je gaat de verkeerde kant uit”, zei een
andere. “Ik wil weer terug naar mijn blauwe
hemel.... ik ben bang om naar de aarde te gaan”.....
snikte het kleine vlokje, terwijl het zich verder
omhoog probeerde te worstelen.
De neerdalende vlokken keken meewarig naar het
huilende vlokje en vertelden aldoor dat zoiets
onmogelijk was. “Een sneeuwvlok wordt geboren
om af te dalen naar de aarde”, sprak opeens een
rustige stem naast het snikkende vlokje.
Wanhopig klampte het vlokje zich aan hem vast.
“Ik ben bang.... ik wil weer omhoog naar de hemel...
ik... ik wil niet verstikt of vertrapt worden...”.
“Rustig maar, dat gebeurt ook niet”, sprak de
dikke sneeuwvlok. “Ik blijf vlakbij je en houd je
stevig vast. Onderweg zal ik je alles uitleggen
over wat er gaat gebeuren en wat onze missie is”.

In de winkels was het lekker warm, het krioelde
van de mensen. Ze waren zo druk bezig met
zoeken naar allerlei dingen dat ze niet merkten
dat het buiten steeds donkerder werd en de
hemel inktzwart kleurde. Een eerste sneeuwvlok
dwarrelde omlaag. Toen nog één en nog één, het
werden er een heleboel.
Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van
heel hoog uit de hemel op weg was naar de aarde.
Vrolijk dwarrelde het met de andere
sneeuwvlokken mee naar beneden. Onder hen lag
de aarde die langzaam dichterbij kwam. Het
sneeuwvlokje zag hoge kerktorens, grote
gebouwen, huizen, winkels en straten. Het hoorde
het lawaai van toeterende auto's en mensen die
luid tegen elkaar spraken.

Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het
uitgroeide tot een stevigere vlok. “Zo zie je er al
een stuk beter uit”, zei de dikke vlok. “Kom nu
maar mee dan gaan we samen rustig beginnen aan
de afdaling”. “Luister”, begon de sneeuwvlok,
terwijl ze langzaam naar de aarde zweefden. “De
bedoeling is dat wij sneeuwvlokken een wit kleed
over de aarde leggen. Alle gebouwen, huizen en
straten zullen door ons worden bedekt waardoor
alle geluiden die je nu hoort zachter zullen
klinken. Zie je al die mensen hollen en draven met
hun pakjes, eten, drinken of weet ik wat?” Het
kleine vlokje knikte. “Het is nu bijna donker
buiten”, vervolgde de sneeuwvlok. “De mensen
willen graag op tijd thuis zijn, maar wat zij nog
niet weten is dat wij vannacht met elkaar zo'n
dikke laag sneeuw zullen vormen dat de mensen
voorlopig hun huizen niet meer uit kunnen.

“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het
vlokje verschrikt aan de andere sneeuwvlokken.
“Ja, dat is ons einddoel, daar vlijen we ons neer”,
antwoorden de sneeuwvlokken. “We weten nu nog
niet precies wààr we terecht komen. Misschien op
de kerktoren, huizen, straten of het weiland,
maar dat hindert ons niet. We hoeven alleen maar
neer te dalen, dat is onze missie”.
Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek.
Het vertraagde zijn snelheid en probeerde
krampachtig op dezelfde hoogte te blijven zweven
door nu eens naar rechts en dan weer naar links te
zwenken. Met afgrijzen keek het naar die zwarte
lawaaierige aarde: “Daar wil ik niet heen”, kermde
het, “het lijkt een verschrikkelijk oord. Het is er
donker, druk en vol en dan die auto's. Ik wil weer
terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar is
het stil en vredig”.

En dan breekt eindelijk het moment aan dat de
mensen tijd zullen nemen om zich te bezinnen,
zich zullen realiseren wat het Kerstfeest eigenlijk
betekent n.l. dat er tweeduizend jaar geleden een
Kindje werd geboren in een stal om Vrede, Liefde
en Verdraagzaamheid te prediken”.

Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer
een weg omhoog te banen, botste en buitelde
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