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Meditatie

Leesrooster
Deo Volente

Za

13 jan. Romeinen 4:1-12

Vader van gelovigen

Wat zal het nieuwe jaar 2018 ons brengen? Velen zullen al
plannen hebben voor en in dit nieuwe jaar. Voorzichtig wordt
al gesproken over de vakantieplannen. Anderen willen gaan
trouwen of bouwen. De één is van plan iets af te sluiten, de
ander om iets nieuws te beginnen .In Jacobus 4:13-17 zijn ook
e
plannenmakers aan het woord. In het 13 vers horen we hun
plannen: we zullen op reis gaan naar die en die stad, we zullen
ergens een jaar doorbrengen, we zullen er handel drijven en
geld verdienen. Voor een heel jaar is het al ingevuld. De agenda
staat aan het begin van het jaar al helemaal vol en alles lijkt al
vast te staan. Zelfs de verwachting dát er geld verdiend gaat
worden. Het bedrijf van deze plannenmakers zal het goed gaan
doen op de beurs dit jaar. Vast en zeker. Great again. Jacobus
kan niet zoveel met dit soort zelfverzekerde plannenmakers.
‘U bent maar een damp, die heel even verschijnt en dan al
verdwijnt’, zegt hij van hen. Niets anders dan mist, dan rook
van de zwaveldampen van afgestoken vuurwerk. De wind komt
en het is weg. U slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots
op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Het is ongepast
omdat er iets ontbreekt zegt Jacobus. Er moet iets bij gezegd
worden. Niet die eigen roem, niet die grootspraak, maar dit:
Als de Heer het wil. Deo Volente, zo benadrukt Jacobus. Vele
plannen hebben de plannenmakers uit de Jacobusbrief, met
uiteindelijk maar één laatste doel: geld verdienen. De god van
de economie, mammon, de god van vast en zeker. Het
moderne geloof, het geloof in jezelf. Het geloof van het positief
denken dat als belijdenis heeft dat je het succes zélf in de hand
hebt. De god van het succes: Je bent het zélf. Ik, ik, ik zeg je en
je zet je agenda voor een heel jaar vol, maar je weet vandaag
niet eens hoe morgen je leven zijn zal. En wie zegt dát je er
morgen nog zijn zult? Jacobus begint ergens anders, bij Iemand
anders. Jacobus stelt de wil van de Heer voorop. Zou je niet
voordat je agenda gaat invullen niet biddend moeten vragen:
Wat wilt Ú Here, U die de Heer over mijn leven bent, wat wilt U
dat ik doen zal? Dit is niet erg eigentijds wat ik nu zeg, maar het
was 2000 jaar geleden, in de tijd van Jacobus, blijkbaar ook niet
erg eigentijds en populair om dit te zeggen. Het zit ons in het
bloed om te plannen zonder dat God daarin meespreekt.
Eigenlijk ken ik er maar Eén die het echt deed, die zijn leven
afstemde op Gods bedoelingen: Jezus. Jezus bad: Uw wil
geschiede, zelfs daar in die nacht van bloed, zweet en tranen in
Gethsemané. Jezus stemde zijn leven en zelfs zijn sterven, zijn
wil stemde hij af op die van de Vader.
Zie pag. 3, Vervolg meditatie
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Niet zien, maar toch
Wereldwijde
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De koning en de
Beschermheer
Tucht over ontucht
Christelijk recht
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Kerkdiensten
Zondag 14 januari

Zondag 21 januari

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

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

Ommen
Ds. R.R.N. Hornsveld, Den Ham
Volgende week H.A.
Gerrit Hilberink
Dhr. J. Heijink
Alle groepen
Mw. M. van Lenthe
Dhr. J. Slotman

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

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

Witharen
Ds. W. den Braber, Westerhaar
Volgende week H.A.
Klaas Schaap
Dhr. H. Petter
Leiding: Joycelyn

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Hervormde gemeente

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames/-heren:

Ommen
Ds. J. de Haan, belijdenisdienst
Volgende week H.A.
Willemien Gerritsen
Mw. W. Ekkelkamp
Alle groepen
Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe
Mw. A. Pot

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

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

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Klaas Schaap
Mw. A. Buiter
Leiding: Marinda

Hervormde gemeente

Ommen
10.00 uur:

Ds. A. Tol, Dalfsen
Heilig Avondmaal
Lydia Volkerink
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Dhr. en mw. Veerman

Ds. K.A. Hazeleger
Heilig Avondmaal voor
belijdende leden
Frans Dijkstra
Dhr. F. Kampman
Alle groepen
Mw. N. van Eldik
Dhr. B. Scheppink,
Mw. J. Scheppink

Vinkenbuurt
Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week H.A.
Klaasje Hemstede
Mw. J. Schaapman
Geen

10.00 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week H.A.
Lydia Volkerink
Dhr. G.J. Beniers
Dhr. G. Lennips

Oldenhaghen

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal voor
doop en belijdende leden
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

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

15.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Willemien Gerritsen
Mw. D. Companje
Mw. J. Breteler

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

Vrijdag 19 januari Weeksluiting

Vrijdag 26 januari Weeksluiting

Oldenhaghen
18.30 uur:

Oldenhaghen
Ds. R.R.J. de Bruijn

18.30 uur:

Nijenhaghen
19.30 uur:

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
voor doop en belijdende leden
Gert Diepeveen
Dhr. G. Vogelzang
Dhr. S. Satter

Ds. J. de Haan

Nijenhaghen
Ds. R.R.J. de Bruijn

19.30 uur:
2

Ds. J. de Haan

Hervormde gemeente

Bij de diensten

Collecten
14 januari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

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:

21 januari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
14 januari:
21 januari:
Ommen
14 januari:

Lena Boezelman
Joke Hendertink
21 januari:
Lieuwke Kampman
Nicole Visser
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.
Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie
En hij nodigde ons uit om in het Onze Vader met hem mee te
bidden: Uw wil geschiede. Een gebed als een opdracht, een
programma. Ook voor ons in het jaar 2018.
A.D. 2018. Anno Domini: Jaar van de Heer betekent dat. Een
jaar van de Heer en een jaar voor de Heer. Een opdracht om de
Heer van je leven te betrekken in je leven, in je plannen, in dat
wat je wilt. Laten we God bidden om te kunnen onderscheiden
waarop het aankomt.
Een gezegend nieuwjaar!
Ds. Kest Jelsma

Gereformeerde kerk
Collecten
Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
?

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

Project Bangladesh en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
?

Mw. C. Hamhuis-Vos
Dhr. J. van der Veen
Mw. J. Veldhuis-Prins
Mw. J. Zwinselman-Hekman
Mw. H. Hekman-Runherd
Mw. B.J. Hekman-Hierink
Mw. M.R. Wouda-van Marle
Mw. A.H. Hoogendoorn
Dhr. A. Jolink
Mw. J. Weideman
Mw. J. Brant-Wind
Dhr. J. Kok, Weth
Dhr. G.J. Luiten
Mw. C.J. Gerrits-Zweers

Zondagskind
Ommen
14 januari:
21 januari:

Ilse Vosjan
Marit Brouwer

Kinderoppas
Ommen
14 januari:
21 januari:

Witharen
14 januari:
21 januari:

Loïs Hazeleger
Aron Haveman

Kinderoppas

21 januari Collecte Heilig Avondmaal
De Rohingya’s zijn een moslim-minderheid in Myanmar. Kerk in
Actie partner ‘Isa-e Church’ heeft sinds 2016 contacten met
Rohingya vluchtelingen, die tot het christendom bekeerd zijn.
Er zijn inmiddels huisgemeenten gesticht in
vluchtelingenkampen van Rohingya’s. Isa-e Church is een
kerkgemeenschap in Bangladesh, die bestaat uit christenen, die
uit de islamitische traditie komen. Sinds een jaar biedt Isa-e
Church speciale cursussen aan om Rohingya’s te laten groeien
in hun geloof. Studenten van de Bijbelschool die de Rohingyataal spreken, geven deze cursussen iedere twee maanden
gedurende één week. Tijdens de cursus vertellen ze veel
verhalen en gelijkenissen en spelen ze dramavoorstellingen om
het geloof over te brengen. Veel Rohingya-vluchtelingen
beheersen het lezen en schrijven namelijk nog niet goed. Deze
jonge Rohingya-christenen uit Myanmar gaan hun nieuwe
kennis zelf weer overbrengen in hun huisgemeenten in de
vluchtelingenkampen. Ze leren belangrijke dingen uit de Bijbel
en het geeft hun kracht voor hun dagelijks leven.

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

Diaconie Werelddiaconaat
Project ZWO en Kerk
Oecumene / zending

Zondagskind

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

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

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Rianne van der Bent
Rita Flokstra
Romy Dunnewind
Jessica Landeweerd
Aniek Welink

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

Janny Bouwhuis / Yvonne Meijer
Hetty Landeweerd
Jeannet Kelder
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oproep nog een keer herhalen: Mocht u een bezoekje op prijs
stellen, schroom dan niet om me te bellen of te mailen.
Hartelijke groet,
Mark van Sandijk

Wijk 1 waarneming
Kerkelijk werker:


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

Scriba:

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



Wijk 3
Predikant:

Geboortebericht
Op 17 december werd Kyon geboren. Hij is de zoon van Jarco
en Sabine van der Veen en zijn grote broer is Twan. Op het
kaartje staat:
Hoezo mamma helemaal uitgeteld? Ik heb gewoon de ooievaar
gebeld.
Die had echter zijn voicemail aan. Toen heb ik het zelf maar
gedaan.
Wij feliciteren hen van harte vanaf deze plek en wensen hen de
ervaring van Gods trouw en nabijheid en heel veel liefde en
waar nodig geduld en humor bij de opvoeding van hun beide
kinderen.

Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Doopdienst 7 januari
De namen werden nog niet in Kerkvensters vermeld, maar op
7 januari werden gedoopt:
Marijn Veurink, zoon van Henrike en Marcel Veurink en
broertje van Maaike en Lieke
Joaz Bosch, zoon van Linda en Alfred Bosch

Uit de wijk
Klooster

Mogen ook allen die ziek zijn naar lichaam of geest en hier niet
genoemd zijn, leven in het weten dat onze Schepper trouw is
en niet, nooit, loslaat het scheppingswerk dat zijn hand
eenmaal in ons is begonnen.

Evenals afgelopen jaren staat er ook dit jaar weer een
kloosterbezoek in het programma. Doorgaans vertrekken we
op woensdagochtend met maximaal 10 personen voor een
bezoek van 2 dagen. Er is nog plaats voor 6 personen. Graag
even een berichtje als je belangstelling hebt. Met de
deelnemers plan ik dan een datum en reserveer ik een
klooster.

Goede wensen voor het nieuwe jaar
voor een ieder die dit leest. Vroeger, ging ik met de
buurkinderen op Nieuwjaarsdag de buurt in om de buren (de
noabers van mijn ouders) een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ te wensen.
We hadden er veel: mijn vader was één van de eerste
bewoners in de buurt. Daarbij ontvingen wij ook iets: een
papieren zak met snoep, koekjes, noten en een sinaasappel.
Wij begonnen met de verst gelegen boerderij en gaandeweg
naar huis raakte de tas die wij meehadden steeds voller met
zakjes met lekkers. Nooit hadden wij zoveel lekkers als die
eerste periode van het nieuwe jaar.
Mijn broer en ik hadden geleerd om bij binnenkomst bij elk
huis de volgende tekst uit te spreken: ‘Veel heil en zegen in het
nieuwe jaar’. Als vierjarige en ook nog wel wat ouder geen idee
wat het betekende.
Maar hier en nu wens ik een ieder opnieuw: ‘Veel heil
(heelheid, goeds) en zegen (Gods zegen) in het nieuwe jaar,
hoe dit jaar ook mag verlopen’.
Met warme groet,Gera Mateman

Ver weg
Eesje v.d. Berg en Harry Voogt laten weten dat ze vanwege het
huwelijk van hun dochter Anneke in Australië een aantal weken
niet in ons midden zullen zijn. Fijne tijd gewenst!

Dank
Mede namens Plonie bedank ik allen die ons verrast hebben
met een mooie, soms zelfgemaakte, kaart met goede wensen!
Ds. Kest Jelsma

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

Wijk 2 waarneming

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

Scriba:


Pastoraal werker: M.J. van Sandijk
 mvansandijk@pkn-ommen.nl
Werkdagen:
woensdag en vrijdag
Scriba:


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

Rond de erediensten
Veel goede diensten hebben we de afgelopen weken mogen
vieren. Het was een drukke periode voor predikanten en allen
die daarbij betrokken waren. Als deze Kerkvensters verschijnt,
hopen mijn vrouw Coby en ik weer terug te zijn van een paar
dagen van ontspanning in het zuiden des lands. De komende
diensten lokken me weer naar de studeerkamer; zo’n kamer in
de pastorie werd vroeger wel een ‘luisterpost’ genoemd, een
‘bidvertrek’. Immers, als het goed is, is de prediker een hoorder
van zijn eigen preek en dan is ook het gebed op zijn plaats.
Zondag 14 januari hoop ik ’s morgens voor te mogen gaan in
Vinkenbuurt en ’s avonds in de Hervormde kerk. En, als het
goed is, is ook de gemeente weer een ‘luisterpost’.

Dhr. J. Heijink (waarnemend)
geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

We leven mee met…
We wensen hen, en ook alle andere mensen met ziekte of zorg,
de troost en nabijheid van God en van mensen toe.

En tot slot
Bedankt voor de kerstkaarten die u gestuurd hebt! Ik wil u
hierbij natuurlijk ook van harte veel goeds, geloof, hoop en
liefde wensen voor het nieuwe jaar. En ook dit jaar wil ik mijn
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Onze zieken

Tenslotte

Met hen denken we ook aan al onze zieken en eenzamen thuis
en in de zorghuizen. We wensen hen Gods onmisbare
ondersteuning toe, dit in alle opzichten.

Ook dit jaar kregen we van veel mensen hele mooie
kerstkaarten toegestuurd. Dank daarvoor! Ook kregen we weer
een prachtig boeket bloemen van de pelgrim. Bedankt!
Aan het begin van 2018 wens ik u allemaal een goed en
gezegend jaar toe. Het licht van God over uw levensweg.
Ds. Karel Hazeleger

Een werkelijk goed Nieuwjaar
De twaalf slagen van de kerkklok op oudejaarsnacht echoën in
mijn gedachten nog wat na. De dag is voorbijgegaan, de
nieuwe, de grote Dag komt! Het oude jaar is voorbijgegaan, het
nieuwe jaar is aangebroken. Annus Domini. – Het jaar van onze
Heer! De liefde van Jezus Christus, die op het Kerstfeest zo
helder tot uiting komt, wil ons ook in het nieuwe jaar
vergezellen. We hoeven het in 2018 niet alleen te doen.
Christus wil ons helpen, telkens als het bij ons misgaat. Hij wil
ons de weg wijzen die wij moeten gaan. Hij vraagt óók of wij in
dit nieuwe jaar iets willen doorgeven aan anderen van datgene
wat wij van Hem ontvangen. En dát zal dan iets zijn, dat niet
verloren gaat in het stof van de geschiedenis. Want we weten
‘dat wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn
waarde en zal blijven bestaan’. Zo wens ik u en jou een
werkelijk goed Nieuwjaar!

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Rond de erediensten
Wij bidden U, o goede God:
laat ons niet over aan ons lot,
heb in ’t komend jaar met ons geduld –
wie weet wat Gij dan oogsten zult!

Ik ben Anniek van de Belt, 24 jaar oud en
ik werk als wijkverpleegkundige bij de
Buurtzorg. Sinds juni vorig jaar ben ik
woonachtig in Ommen, voorheen woonde
ik Holtheme (nabij Gramsbergen) en ging
in Gramsbergen naar de kerk. Ik doe belijdenis, zodat ik mijn
doop en het geloof in God zal bevestigen.

Geef ons te groeien, vrij en fier,
graaf dieper nog, Wijngaardenier!
Voed ons doordringend met uw Geest,
omring ons, met liefde die geneest…
Met een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn

Mijn naam is Matthijs Boessenkool, ik ben 22
jaar oud en ben in Ommen opgegroeid en ben
ook altijd hier naar de kerk gegaan. Ik ben in het
verleden betrokken geweest bij het organiseren
van activiteiten met (voormalig)
jongerencentrum Reload en ben ook tweemaal
mee geweest op werkvakantie naar Albanië, met de band
LuCerna ben ik af en toe betrokken in de begeleiding van
diensten. Sinds de afgelopen 2½ jaar studeer ik International
Development Management, gefocust op ontwikkelingswerk en
rampen management. Voor deze opleiding woon ik in Velp en
ik ga de laatste tijd ook vooral daar naar de kerk. Ik heb
besloten om belijdenis te doen, omdat ik mijn geloof in God wil
bevestigen en vind het mooi om dat in de gemeente te doen
waar ik ben opgegroeid. Ik vind het ook erg fijn dat ik belijdenis
kan doen, voordat ik het komende half jaar voor stage naar het
buitenland ga.

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Rond de erediensten
Zondag 21 januari hoop ik ’s morgens voor te gaan in Ommen.
We vieren deze dienst het avondmaal, aan tafel. Waarschijnlijk
lezen we uit de Bijbel Marcus 2:13-17. Met wie gaat Jezus aan
tafel? Met mensen van wie je dat waarschijnlijk niet zou
verwachten. En wat betekent dat voor ons? We hopen op een
goede dienst!

Zondag 14 januari gezamenlijke belijdenisdienst
In de ochtenddienst zullen Matthijs Boessenkool en Anniek van
de Belt belijdenis afleggen van het geloof.
Anniek van de Belt (lid van de Gereformeerde kerk) en Matthijs
Boessenkool (lid van de Hervormde kerk) hebben het
afgelopen half jaar bij mij belijdeniscatechisatie gevolgd.
Matthijs woont zelf in Velp in verband met zijn opleiding. Hij
vertrekt begin februari naar het buitenland voor een lange
stage. We hebben mooie gesprekken gehad over kerk, geloof
en samenleving. Het is bijzonder en inspirerend als jonge
mensen in deze tijd de stap zetten om hun geloof te belijden
en verantwoordelijkheid te nemen in kerk en samenleving.
Inmiddels hebben we de belijdenisdienst gezamenlijk
voorbereid. Anniek en Matthijs zullen laten horen en zien wat
voor hen de essentie is in het belijden van het geloof. De preek
zal gaan over herderschap. Wees welkom!

Geboorte
Op 9 december is Egbert Arend Mooijers geboren. Zijn
roepnaam is Stijn. Hij is de zoon van Bertwin Mooijers en
Henriët Schipper. We feliciteren Bertwin en Henriët van harte
met de geboorte van de kleine Stijn. ‘Uit hun liefde gegroeid’,
schrijven ze op het geboortekaartje. Wat een wonder! We
wensen Stijn een liefdevolle jeugd toe, onder de zegen van
God.
Op 29 december is Mees Brent Veurink geboren. Mees is de
zoon van Martin en Frensis. Ook dit gezin feliciteren we van
harte met de geboorte van hun 'wondertje', zoals zo mooi op
de kaart staat. Boven de kaart staat: 'Leef, geniet, wees blij,
zorg voor, hou van en blijf jezelf'. Dat wensen we Mees toe!
Onder de zegen van onze goede God!

Doopgesprek
Zondag 28 januari is er een doopdienst in de Hervormde kerk in
Ommen. Ouders die hun kindje willen laten dopen, zijn van
harte uitgenodigd op het doopgesprek op maandagavond
15 januari.
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Neem het geboortekaartje mee en bedenk alvast welke liedjes,
tekst of gedichtje je graag wilt laten klinken in de doopdienst.
Het doopgesprek is om 20.00 uur of bij mij aan de Voormars of
(als dit handiger is) bij één van de doopouders.
Meld je even van tevoren bij mij aan via mail of telefoon.

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

Dante nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari
Ik hoop veel Dantebewoners te ontmoeten op de
Nieuwjaarsbijeenkomst in Het Koloriet.
Deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd
door de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk. Het
is bedoeld voor iedereen die in de Dante woont, of je nu lid
bent van een kerk of niet. Het gaat om ontmoeting en
verbinding in de buurt. Zo kun je elkaar nieuwjaar wensen en
elkaar beter leren kennen. Wie weet heb je nog een verrassend
gesprek. Er is chocolademelk en glühwein en allerlei hapjes.
Neem je buren mee!

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
03-12 Dhr. A. van Lohuizen
10-12 Mw. Geerts-Riezebos
17-12 Mw. Mulder-Kelder
25-12 Dhr. J.W.J. Ehrenhard

‘Hier sta ik!’ Een aanrader!
Kees Posthumus, landelijk bekend in vele kerken met
theatervoorstellingen over allerlei geloofsthema’s, komt
18 januari naar Ommen met zijn voorstelling ‘Hier sta ik!’. Dit is
een bijzondere afsluiting van 500 jaar reformatie. Kom het
meemaken! Zie elders in Kerkvensters voor meer info.

Witharen gebouw Irene
03-12 Dhr. J. Vijn
10-12 Dhr. J. Winters
17-12 Dhr. en mw. Landeweerd
25-12 Mw. J. v.d. Veen
31-12 Dhr. G. Horsman

Dank
Reijer en ik hebben de afgelopen weken mooie kerst- en
nieuwjaarswensen gekregen van mensen uit de gemeente.
Daar waren we heel blij mee.
We wensen iedereen een gelukkig en gezegend 2018. We
mogen het nieuwe jaar ingaan in het geloof dat Gods Licht voor
ons uitgaat.
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

Hervormde gemeente
24-12 Verzorgingshuis ‘t Vlierhuis
31-12 Dhr. M. Hemstede
Mw. A. Drenth-Vogelzang
07-01 Mw. F. Hasselo
Dhr. De Lange

PaKaN! jongerenwerker

Vinkenbuurt
17-12 Mw. G. Hendriks-Brink
24-12 Dhr. E. Mooijers
25-12 Fam. Bijl

Jongerenwerker:


Bedankt

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

Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle post,
attenties, bezoekjes en berichtjes gedurende de afgelopen
periode van behandeling en ziekenhuisopnames.
Al dit medeleven heeft ons enorm goed gedaan en het gaat
gelukkig de goede kant weer op.
Hartelijke groet,
Jenny Willems-Landeweerd

PaKaN!
Activiteitenagenda
Januari
12
Nieuwjaarsdisco van 19.00 tot 20.30 uur voor alle
kinderen van de club samen met een vriendje of vriendinnetje

Gezamenlijke berichten
Bedankje
De gezamenlijke diaconie wil iedereen bedanken voor het
inleveren van de kerstpakketten. Ze hebben een goede
bestemming gekregen. Ook de AH bedankt voor het sponsoren
van de broden.
Namens de gezamenlijke diaconie

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos
Kinderkerstfeest
Wat hebben we een mooi, vrolijk en gezellig kinderkerstfeest
gehad met z’n allen! Fijn dat jullie er allemaal waren, we
hebben er samen een echt feest van gemaakt. Nogmaals dank
voor het ensemble van Crescendo, het kinderkoor ‘Een vrolijk
geluid’ en de figuranten voor hun medewerking. We kennen
allemaal (helaas) wel mensen die gebruik maken/hebben
gemaakt van het Ronald McDonald huis, vandaar dat de mooie
opbrengst van €288,86 van de collecte naar dit goede doel
gaat. We hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien!
Carolien, Mariëlle, Bertine, Marjan, Anita,
Renate, Trudy, Nicole en Lieuwke

14 januari Nieuwjaarsontmoeting De Dante
Alle inwoners van de Dante zijn welkom op zondag 14 januari
tussen 15.00 en 17.00 uur in basisschool Het Koloriet voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst 2018, georganiseerd door de
Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente, PKN
Ommen.
15 januari Activiteiten in Dante Noord en Zuid in febr./mrt.
Evenals in de voorgaande jaren proberen ambtsdragers,
contactpersonen / bezoekdames en -heren en andere
vrijwilligers van onze beide kerken weer activiteiten te
organiseren in de Dante in februari en maart.
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Wat gaan we doen? We plannen ontmoeting /
gespreksavonden, maar dan meer in de vorm van een
combinatie met een andere activiteit (maaltijd, wandel- of
fietstocht en/of excursie). Graag roepen we alle
belangstellenden op om dit met elkaar te bespreken op
maandag 15 januari om 19.30 uur in De Kern. Van harte
welkom en nodig s.v.p. ook andere mensen uit die mee kunnen
en willen werken! Informatie bij Herman Tip.

verlenen. Op 29 januari gaan we oefenen om 18.45 uur in het
Hervormd Centrum. Wij vinden het prettig om u te ontmoeten
op dit ‘projectkoor’. Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met:
Wilma Dankelman, Ger. kerk vrijgem.
Leonie Jansen op de Haar, Kath. kerk,
Willemien Gerritsen, PKN,

21-28 januari ‘Recht door zee’ Week van gebed
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al
biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar
ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van
verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars
geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en
verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en
verfrissend zijn. We nodigen u/jullie van harte uit om mee te
bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari). De Week
van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op
zijn eigen manier. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan
Hem verbinden. In de week van gebed voor 2018 luidt het
thema ‘Recht door zee’. Uitgangspunt is het lied van Mozes en
Mirjam (Exodus 15:1-21). Het is een lied van de overwinning op
de onderdrukking. Het verhaal over de bevrijding van het volk
van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen.
Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel
verschillende tradities de hand van God actief in het
beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die
vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring.
Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in
slavernij brengen en wordt de menselijke waardigheid,
geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw in
gevaar gebracht. Hoewel de menselijke waardigheid
onontvreemdbaar is, wordt het dikwijls verduisterd door
persoonlijke en sociale misstappen. In onze gevallen wereld
ontbreekt het te vaak aan rechtvaardigheid en
inlevingsvermogen in onze sociale contacten. Armoede,
geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie en
de pijn, het verdriet en de angst die daaruit volgt, zorgt ervoor
dat de menselijke waardigheid in het geding komt.
We komen op de volgende data bijeen om 19.30 uur:
maandag 22 januari
Hervormde kerk
dinsdag 23 januari
Evangelische Gemeente De Oase
woensdag 24 januari
RK Kerk St Brigitta
donderdag 25 januari
Gereformeerde kerken vrijgemaakt
Het Baken
vrijdag 26 januari
Gereformeerde kerk De Kern
zaterdag 27 januari
Christengemeente ’t Vechtdal’,
Balkerweg
Door mee te bidden sluiten we ons aan bij miljoenen
christenen die wereldwijd samen komen om te bidden. Het is
ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen
vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten rondom
de Liefde van Christus. Bid(den) u/jullie mee?
Centrale Evangelisatie Werkgroep

Gereformeerde kerk
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans
Zoals u/jou wellicht bekend is vindt de actie Kerkbalans weer
plaats van 20 januari tot 5 februari met dit jaar als thema: Geef
voor je Kerk. Ook dit jaar wordt aan u/jou gevraagd om een
Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).
We hebben weer volop plannen om van betekenis te zijn door
komend jaar het pastorale werk in alle wijken op peil te
houden/brengen, hopelijk een nieuwe predikant te kunnen
aanstellen en het jongerenwerk meer aandacht te geven. Het
zou toch prachtig zijn als we met elkaar weer voldoende mogen
opbrengen om de kerk, die voor velen een plek is om te vieren
en te rouwen, te gedenken en rust te vinden, open te houden
voor jong en oud.
Helpt u/jij mee om (opnieuw) van betekenis te zijn?
Vacature
Voor de ledenadministratie vragen wij een vrijwilliger. Dit werk
doe je samen met nog iemand en je kunt dit werk vanuit je huis
doen.
Werkzaamheden die zoal door de ledenadministratie worden
verzorgd zijn:
Het verwerken van alle mutaties zoals: verhuizingen,
geboortes, overlijden, opzeggingen en het doorgeven
hiervan aan de desbetreffende predikant en
sectie(ouderling).
Het aanmaken van (opgevraagde) lijsten, bijv. lijst 80jarigen / lijst aantal leden per sectie, etc.
Omzetten adresgegevens naar adresstickers voor bijv.
uitnodiging catechisatie/ouderenreis.
Ondersteuning actie Kerkbalans.
De tijd die hiermee is gemoeid varieert nogal, gemiddeld
enkele uren per week. Dit is afhankelijk van de mutaties die
binnenkomen en verzoeken van (overzicht)lijsten.
Ervaring met de computer is vereist en enige kennis van Excel
en Word is nodig.
Heeft u/jij hiervoor belangstelling, of weet je iemand, dan kunt
je contact opnemen met:
Jan Meulenkamp  geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl
Adresboekje
Er zijn weer nieuwe informatie/adressenboekjes gemaakt en
als u/jij hiervoor belangstelling hebt zijn deze te verkrijgen bij
het personeel van De Kern tijdens openingstijden.
De boekjes kosten € 5,00 per stuk.
Jan Meulenkamp

28 januari Heb jij al een personal coach?
Op 28 januari wordt er weer een OZC Nieuwjaarsdienst in de
OZC kantine gehouden. Dit keer zal het in de middag zijn, vanaf
15.00 uur inloop, daarna een korte dienst en na afloop een
hapje en een drankje. Er is kindernevendienst en kinderoppas.
De organisatie ligt in handen van wijk 1 Hervormde gemeente
en wijk 2 Gereformeerde kerk. U en jij bent van harte welkom.

Collecten

29 januari Oproep gelegenheidskoor Wereldgebedsdag
Op vrijdag 2 maart wordt weer de jaarlijkse Wereldgebedsdagviering gehouden, dit jaar in Het Baken, Trompstraat 2.
De viering, samengesteld door vrouwen uit Suriname, heeft als
thema: En God zag dat het Goed was……
Wij willen graag een gelegenheidskoortje vormen, o.l.v.
Willemien Gerritsen, om medewerking aan deze viering te
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03-12-2017
Diaconie
Ommen
€ 346,16
Witharen
59,05
Kerk. geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 274,62
56,40
181,20
42,60

10-12-2017
Diaconie
Ommen
€ 239,35
Witharen
59,10
Kerk. geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 220,54
50,10
146,11
41,30

17-12-2017
Diaconie
Ommen
€ 426,63
Witharen
71,00
Kerk. geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 320,90
51,05
220,19
50,60

24-12-2017
Diaconie
Ommen
€ 565,97
Witharen
128,38
Kerk. geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 353,50
73,35
265,34
58,30

24-12-2017 Kerstavond

€ 746,34

25-12-2017
Diaconie
Ommen
€ 1.043,25
Witharen
145,02
Kerk. geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 512,08
68,97
319,34
53,50

Oud ijzercontainer
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten
17-12
Kerk
Ommen
€ 191,79
Vinkenbuurt
19,75
Kerk Vinkenbuurt
22,50
17-12
Herv. Centrum

Diaconie
€ 198,20
20,35

Kerk. geb.
€ 164,42

Diaconie
€ 183,63
59,47

Kerk. geb.
€ 349,04

Albanië
€ 141,97

24-12
Kerk
Ommen
€ 409,86
Vinkenbuurt
117,71
Kerk Vinkenbuurt 109,87
24-12
Kind. in de Knel
Ommen
€ 265,54
Vinkenbuurt
107,90

Giften
Voor de diaconie
€ 10,00 via een contactpersoon
€ 150,00 via ds. K. Jelsma
Voor de Kerk
€ 10,00 via een contactpersoon
Hartelijk dank

Hervormde gemeente

25-12
Ommen
Vinkenbuurt

Kerk
€ 220,25
28,30

Jonge Kerk
€ 354,24
36,25

Kind. i.d. Knel
€ 332,35
30,50

26-12
Ommen

Kerk
€ 175,71

Kerk. geb.
€ 185,46

Kind. i.d. Knel
€ 255,39

31-12
Ommen

Kerk
€ 207,50

Diaconie
€ 236,38

Oudej.coll.
€ 263,10

Giften
Kerkbalans 2018 komt eraan!
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2018 zijn bijna
afgerond. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.
Tussen 20 januari en 4 februari gaan meer dan 100 vrijwilligers
op pad om u de brief te bezorgen met daarin het verzoek om
ook in 2018 bij te dragen. In de week daarna wordt uw
toezegging weer bij u opgehaald.
Net als in elk bedrijf en huishouden is een gezonde financiële
situatie belangrijk voor de kerk. Om willekeurig enkele grote
kostenposten te noemen: gebouwen moeten in deze
winterperiode worden verwarmd, de salarissen van het
personeel in dienst moeten worden betaald en op zijn tijd
moeten onze kerkelijke gebouwen worden onderhouden.
Daarom vragen wij onze leden om een bijdrage aan de Actie
Kerkbalans. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet
zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de jaarlijkse
financiële ruggengraad van onze kerk. We hopen dan ook dat
we dit jaar weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage
kunnen we belangrijke taken zoals de erediensten, het
jeugdwerk, gespreksavonden en de praise-avonden blijven
vervullen. Mogen wij ook dit jaar op uw steun rekenen?
Het College van Kerkrentmeesters

Voor de kerk
€ 5,00 via pastoraal ouderling mw. G. Vogelzang-Lindeboom
€ 10,00, € 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 20,00 via ouderling dhr. G.J. Beniers
€ 200,00, € 3.000,00 via het kerkelijk bureau

Kerstgift
Vlak voor de Kerst hebben wij als diaconie uit het door haar
enkele jaren geleden verkregen legaat een aantal mensen in de
gemeente Ommen, die leven op of onder het bestaansminimum, blij gemaakt met een kerstgift. In de loop van 2017
heeft zij via ds. Hazeleger enkele anonieme giften ontvangen.
Met dit geld zijn rond Sinterklaas een aantal gezinnen verrast,
die financieel niet in staat zijn dit mooie feest met hun
kinderen te vieren. Op deze plaats wil de diaconie de gulle
gevers, die dit mogelijk hebben gemaakt, nogmaals bedanken.
De diaconie

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Heusinkveld
€ 10,00 via dhr. en mw. Van Keulen

Voor de diaconie
€ 10,00 via ds. J. de Haan
Voor de voedselbank
€ 25,00 via kerkelijk bureau
Voor de jonge kerk
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
2x € 25,00 via kerkelijk bureau
€ 55,00 via dhr. E. Grootemarsink
Voor de bloemen
€ 10,00 via mw. F.H. Makkinga-Runhart
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 25,00 via kerkelijk bureau

H.V.D. wijk 3:
2 x € 5,00 en 5 x € 10,00
Hartelijk dank
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een geschikt startpunt om uw relatie nóg beter te maken en er
eens de spreekwoordelijke thermometer in te steken. Is uw
liefdesvuur nog weer net zo heet te krijgen als eerder? Heeft
de afvoer van frustraties een schoonmaakbeurt nodig? Bent u
benieuwd naar de verhalen van oud-cursisten? Welkom om
19.30 uur! De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Opgave is
noodzakelijk. U kunt zich nu opgeven via de website
https://marriagecourseommen.weebly.com
Tamara en Eric Post en Jetty en Rik Olijve

Vorming
16 januari De Catechismus voor ons, ds. Reijer de Bruijn en
ds. Karel Hazeleger
Van harte welkom op deze nieuwe kring! De kring bestaat uit
4 avonden, die bij toerbeurt door ds. Reijer de Bruijn en
ds. Karel Hazeleger geleid zullen worden. Het thema van de
eerste avond: ‘Wat is uw enige troost?’ We lezen Zondag 1 van
de Heidelbergse Catechismus en gaan op zoek naar de
betekenis hiervan voor ons vandaag. We zitten in het
Hervormd Centrum en beginnen om 20.00 uur. Opgeven kan
bij één van de genoemde predikanten.
De overige avonden zijn gepland op 30 januari, 20 februari en
10 april. De thema’s van deze avonden: ‘Uw trouwe zorg wou
mij bewaren’, ‘Vaste rots van mijn behoud’ en ‘Geest van
hierboven’. De moeite waard!

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?

17 april Dromen over de toekomst van onze PKN-kerk,
ds. Karel Hazeleger
Deze dinsdag organiseren we een bijzondere avond. We gaan
dromen over de toekomst van de kerk. Dit min of meer als
afsluiting van alle activiteiten in het kader van 500 jaar
Protestantisme. Immers, de Reformatie leverde naast een
nieuwe ‘leer’ ook een nieuwe kerk op. Onze PKN is in ons land
binnen de protestantse traditie de grootste kerk. Maar: ze
heeft het moeilijk. Veel mensen haken af. De kerk vergrijst. Ook
in Ommen, Witharen en Vinkenbuurt hebben we onze zorgen.
Hoe moet het verder? Wat heeft de kerk nodig? Over deze
vragen willen we met elkaar in gesprek. Jan Heijink zal de
avond leiden. De eigen predikanten zullen een korte inleiding
houden. Vervolgens is er alle ruimte voor gesprek en discussie.
De avond wordt gehouden in De Kern en begint om 20.00 uur.
U kunt zich opgeven bij ds. Karel Hazeleger. Van harte welkom!

Gebedspunten
Laten we in dit nieuwe jaar Gods leiding en zegen vragen
over wat we mogen doen ter opbouw van Gods Koninkrijk.
Laten we bidden dat we in ons eigen leven de strijd tegen
het kwaad zullen aangaan door de kracht van de Heilige
Geest en in het geloof dat Jezus de vrede brengt.
Laten we bidden dat we in 2018 een goed kerkelijk jaar
mogen hebben en dat de open predikantsplaats in de
Gereformeerde kerk spoedig zal worden ingevuld.
Laten we God danken voor de zeer goede opbrengst voor
de voedselbank in Ommen als gevolg van de acties in
december. Laten we bidden dat de voedselbank steeds
minder nodig zal zijn in Nederland.
Laten we bidden dat veel mensen Jezus (beter) mogen
leren kennen en een levende en persoonlijke relatie met
God de Vader mogen krijgen door de Heilige Geest.
Laten we bidden dat in het nieuwe jaar alle open vacatures
in het kerkenwerk zullen worden opgevuld, zodat er door
samen de schouders eronder te zetten geen taken blijven
liggen.
Laten we God danken dat Hij ons dicht nabij wil zijn en ons
opzoekt in duisternis en verdriet en met ons wil mee gaan
in dit nieuwe jaar.

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
19 januari De Christenvrouw afd. Ommen e.o.
hoopt op deze vrijdagochtend weer bijeen te komen in het
Herv. Centrum. Spreker op deze morgen is ds. J.J. Eertink uit
Rijssen. Het onderwerp is ‘Pastorale ervaringen aan het
sterfbed’. De bijeenkomst begint om 09.30 uur. U bent van
harte uitgenodigd.
23 januari Kerk & Israël
Mag ik beginnen met iedereen een heel goed en gezegend
nieuw jaar 2018 toe te wensen! Moge de God van Israël, die wij
dienen, ons nabij zijn en het werk van Kerk & Israël zegenen!
We hopen weer bij elkaar te komen in de Fontein, Hoofdvaart
7, Dedemsvaart op dinsdag 23 januari 19.30 uur (deuren open
om 19.00 uur), voor weer een nieuwe lezing van Henk Dijkema,
dit keer over de rol van de islam in het conflict rond Israël.
De toegang is gratis en u hoeft zich niet op te geven. Bij de
uitgang wordt gecollecteerd. Voor verdere vragen kunt u
terecht bij:
Gerbrig Arends-Alkema
Gerrit Jan Vrieling
Johan en Liesbeth Dul

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 26 januari.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 16 januari 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

16 februari Marriage Course
Valentijnsavond
In Zalencentrum De Kern zijn zowel
oud-cursisten van de Marriage Course als belangstellenden
voor de nieuw te starten Marriage Course (voorjaar 2018) van
harte welkom. Samen met uw partner heeft u een gezellige
avond en voert u een soort ‘APK’ van uw relatie uit. De avond is
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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

Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
6 febr..6 mrt.,3 april,1 mei, 5 juni, 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

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 18 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 ℡ 463928
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
ste
1 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

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl

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:

Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

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

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

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

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

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
ste
1 Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

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

Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

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, 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
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. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
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Gebed

Advertentie en posters
Goede God, in tijd en eeuwigheid spreekt
Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:

U tot uw volk bij monde van uw profeten,
in het Woord aan ons gegeven,

Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten

in het wonder van nieuw leven om ons heen.
U bent onze God, wij zijn uw volk, alle dagen van ons leven.
Wij zijn uw volk, alle dagen van ons leven.
Als een herder leidt U ons naar groene weiden.

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

U draagt ons in uw hand, U kent ons als geen ander.
Uw stem klinkt ons vertrouwd in de oren.

Hervormd Centrum

U bent onze God, wij zijn uw volk,

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

alle dagen van ons leven.
U heeft ons uw Zoon gezonden,
Jezus van Nazaret, om te getuigen van uw goedheid
voor alle mensen. Met gezag onderrichtte Hij in woord en
daad; wie Hem hoorde, werd bevrijd van ziekte en verdrukking.

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
0529-454836
℡ b.g.g. 06-12281310
 witharen@pkn-ommen.nl

U bent onze God, wij zijn uw volk, alle dagen van ons leven.
Het voedsel dat hier gedeeld wordt, is genadebrood, om niet
gegeven, als versterking voor onderweg.
Geef dat we niet afdwalen door zorgen en verdriet,
maar houd ons op de weg waarop Jezus ons is voorgegaan.
Leer ons uw stem herkennen, altijd en overal,
opdat wij veilig thuiskomen, bij U.
Amen.
Uit Red@ctieService
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Woordelijk

In elke ontmoeting zie ik een
stuk van mijzelf in de ander.
Zo leer ik mezelf kennen;
dat draagt bij tot het ikbesef, mijn persoonlijkheid.
Het is de liefde voor de ander
en voor mijzelf die mij vormt
in de ontmoetingen.
Het maakt mij gevoeliger
voor het doel van de ontmoetingen: Verbinding.
“God leer mij alle beschermlaagjes van mij afpellen.
Waar nodig, mij kwetsbaar
opstellen om te herkennen,
de verbonding met elkaar en
met U, in de Eenheid,
de Bron van alle Leven”Amen.

Uit Red@ctieService
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JANUARI

18

KOM NAAR VOREN

HERVORMD
CENTRUM
OMMEN

KEES POSTHUMUS
HERVORMD CENTRUM OMMEN
AANVANG 20.00 UUR
KOFFIE/THEE VANAF 19.45 UUR

ENTREE € 5,00 (INCL. KOFFIE/THEE)
AUB VAN TEVOREN OPGEVEN BIJ: DS. COBY DE HAAN
(TEL. 0529-452235, EMAIL: dsdehaan@pkn-ommen.nl)

