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Meditatie

Leesrooster
Bidden

Za

10 febr. Joël 1:1-14

Zwijg niet over

Onlangs was er de Week van het Gebed. Een week waarin
miljoenen Christenen wereldwijd samen zijn gekomen om te
bidden. Om te danken en te bidden. In Ommen hebben we ook
gebeden. Zes dagen. ’s Avonds, binnen zes verschillende
kerkgenootschappen. Dat schept een band, want samen
bidden doet zoeken naar wat ons bindt in geloof en niet wat
ons scheidt door dogma’s en regels.
Danken en bidden. In onze wereld, hier in Nederland, in ons
leven als mens van God die Hem kennen door Jezus Christus, is
er veel te danken. Vanwege de onvoorwaardelijkheid van zijn
liefde. Maar er is ook veel te bidden.
Bidden. Praten met God. Hem vertellen wat er in ons hart leeft.
Hij nodigt ons er toe uit.
Waarom zou je bidden? Voor al dat lijden wat op ons afkomt in
de krant, via de tv, de radio? Lijden wereldwijd. Teveel voor
onze harten, teveel voor onze armen. Lijden van mensen,
volwassenen, maar ook van heel, heel veel kinderen, verdreven
van huis en haard, kwetsbaar en een makkelijke prooi voor wie
kwaad wil. Lijden van volkeren die onderdrukt worden, niet
erkend in hun eigenheid, niet gerespecteerd als volk. Lijden van
mensen wier huidskleur, wier seksuele aanleg, wier
lichamelijke of geestelijke omstandigheid, wier geloof, mensen
aanzet tot arrogantie, minachting, spot. Misschien als ergste
een houding van onverschilligheid, wanneer de ene mens lijdt
onder de ander of onder iets.
Helpt het? Helpt bidden voor mensen die lijden?
Helpt bidden voor mensen die wij kennen en die lijden?
Helpt bidden voor onszelf?
Wat hopen we? Wat verwachten we? Waar bidden wij om?
Het begint met vertrouwen. Vertrouwen op onze Schepper,
wiens hart vol liefde is voor elk mens op deze aarde. Het lijden
van wie dan ook gaat Hem niet voorbij. En waar onze armen te
kort, onze harten niet groot genoeg, onze mogelijkheden
beperkt zijn, daar is God nabij en laat niet los. Niemand. En wie
wij ook zijn en wat we ook aan schuld in ons dragen en hoe ons
leven ook gelopen is, God weet er van en nodigt ons uit in
gesprek te gaan met hem. Over alles wat ons bezig houdt. Over
de dingen van dichtbij en over de dingen misschien van ver
weg. Omdat Hij ons vrede gunt. En rust. In vertrouwen en
geloof dat het goed zal komen. Met Gods hulp.
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11 febr.
12 febr.
13 febr.
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15 febr.
16 febr.
17 febr.

Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
Psalm 57
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21

De dag van de Heer
Aanstormend leger
Oproep
Schuilplaats
Bijbeltekst: ‘… we
Bedgeheimen
Er komt vrede!
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Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14
Jona 1:1-16
Jona 2:1-11
Jona 3:1-10
Jona 4:1-11

Vast goed!
Geen woorden maar
Reisdoel
Gebed in het donker
Effectieve
Heet hoofd
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Kerkdiensten
Zondag 11 februari

Zondag 18 februari

e

e

1 Lijdenszondag

e

2 Lijdenszondag / 1 zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

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

Ommen
Ds. K. Jelsma
Ad Huetink
Mw. A. Pasjes-Vrielink
Alle groepen
Mw. A. Kroese
Mw. M. Veldman-v.d. Bent

09.30 uur:

Ds. A. Tol, Dalfsen
Frans Dijkstra
Mw. R. Hoekman
Leiding: Marinda

Witharen

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

Ds. J.E. Veerman-Renkema,
Vriezenveen
Frans Dijkstra
Dhr. S. Wiersma
Alle groepen
Dhr. en mw. Wolfert

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

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. K. Jelsma
Gert Olthof
Dhr. H. Kroon
Leiding: Joycelyn

Hervormde gemeente
Ommen Samen kerk
Ommen

19.00 uur:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigden Hg:

10.00 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Jonge Gezinnendienst
Organist:
Gert Diepeveen
Ouderling van dienst:
Dhr. S. Wermink
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdame/-heren:
Mw. P. de Jonge
Dhr. F. Kampman/Dhr. J. Kroon
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman
Geen

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

CrossPointdienst
Dhr. G. Schuttert
Mw. W. Ekkelkamp

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

Vinkenbuurt
Ds. R.R.J. de Bruijn
Willemien Gerritsen
Dhr. G.J. Voort
Dhr. J. Heijink

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. K.A. Hazeleger
Klaasje Hemstede
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Ommen Samen kerk

Woensdag 14 februari Aswoensdag

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

Gereformeerde kerk

Ds. K. Jelsma
Riekus Hamberg
Dhr. J. van den Beukel
Dhr. M / mw. G. Dunnewind

Ommen
19.30 uur:
Voorgangers:
Organist:

Commissie rondom Pasen
Ds. Coby de Haan,
Ds. Kest Jelsma
Frans Dijkstra

Vrijdag 16 februari Weeksluiting

Vrijdag 23 februari Weeksluiting

Oldenhaghen
18.30 uur:

Oldenhaghen
Mw. G. Mateman

18.30 uur:

Nijenhaghen
19.30 uur:

Ds. K.A. Hazeleger

Nijenhaghen
Mw. G. Mateman

19.30 uur:
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Ds. K.A. Hazeleger

18 februari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

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

Kerk in Actie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Nout en Liz

Zondagskind
Ommen
11 februari:
18 februari:

Bjorn Dunnewind
Wietse van Harten

Kinderoppas
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Ommen
11 februari:

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

18 februari:
Witharen
11 februari:

11 februari Wie durft?!
De dienst begint om 10.00 uur in de
Hervormde kerk. Alle kinderen, van klein
(baby) tot groot, zijn van harte welkom
in de kerk. Er zal geen kindernevendienst
of reguliere oppasdienst zijn. Wel is er de
oppasdienst aanwezig in de consistorie
voor wie dat prettig vindt. Voor meer
informatie zie de poster op de
achterkant.
Renate Haveman, Anita ’t Jong, Trudy Hemstede,
Nicole Visser, Carolien Wissink, Mariëlle van der Veen,
Lieuwke Kampman en Bertine Grootemarsink

18 februari:

Yvonne Meijer
Frieda Slotman
Janny Bouwhuis
Jeannet Kelder

Hervormde gemeente
Collecten

Paasproject
18 februari Marcus 1:12-15
Ik zorg voor jou
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en
daarna drijft de Geest hem de woestijn in.
Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er
midden tussen de wilde dieren, maar
engelen zorgen voor hem.
Illustratie: Mariëlla van de Beek

11 februari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Beeld en Geluid / zending

18 februari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie Albanië en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
11 februari:
18 februari:

Jasmijn ‘t Jong
Esther Haveman

Kinderoppas
Ommen
11 februari:

Lysanne Dankelman
Annemieke Paarhuis
18 februari:
Alice Olsman
Linda Olsman
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Gereformeerde kerk
18 februari Collecte Kerk in Actie
Met je kinderen op de vlucht.
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht,
bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze
neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen
zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke
omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun
kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen.
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian
Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg,
voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede
kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van
IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in
alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen
bieden. Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in
Libanon. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
40dagentijd. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten
Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:
Mw. H.A. Boezelman-Schottert
Mw. A.M. van der Horst-Overkleeft
Mw. P. Los-Jansen
Dhr. L.G. Pannekoek
Dhr. H. Winters
Mw. H.F. Geerts-Riezebos
Mw. J.J. Grootenhuis-Wessels
Dhr. H. Coenraadts
Dhr. K. Snijder
Mw. W. Terpstra-Berg

Collecten
11 februari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Karin Doldersum
Anne Lotte Heijink
Nelleke Heijink
Sandra Kamphuis

Beeld en geluid en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Daan en Sanne
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Dhr. J.H. Willems
Dhr. M.R. Abma
Dhr. M. Schoenmaker
Dhr. J. Hansman
Mw. H. Renting-Anninga
Dhr. M.A. Wigmans

Wijk 3
Predikant:

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

Bereikbaar:

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

Scriba:


Wijk 1 waarneming

Doopzondagen

Kerkelijk werker:


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

Scriba:

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



De eerstvolgende doopzondag is op 4 maart. Het
voorbereidende doopgesprek vindt plaats op donderdagavond
22 februari. De doopzondag daarna is 29 april. De
voorbereiding van die doopdienst vindt plaats op woensdag
18 april.

Huwelijksjubileum
Uit de Wijk

Op 17 februari is het 40 jaar geleden dat Rias en Diny NautaHogenkamp met elkaar trouwden. We feliciteren hen van harte
met dit heuglijke feit en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

In Jesaja 41:10 staat: ‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook
ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand’.
En in Jesaja 43: 1b: ‘Ik heb je gemaakt, Ik heb je het leven
gegeven. Ik heb jou je naam gegeven, jij bent van Mij!’.
Woorden van God om ons aan vast te houden wanneer het
leven moeilijk is.
Met warme groet,
Gera Mateman

Groothuisbezoek
Binnenkort willen wij weer een aantal avonden organiseren
voor het groothuisbezoek. Eén keer in de twee jaar hebben wij
een centraal thema, zowel voor de Hervormde gemeente als
voor de Gereformeerde kerk. Op alle avonden zijn dan ook de
leden van beide gemeentes welkom. Zie voor verdere
informatie onder de Gezamenlijke berichten.

Pubquiz/Kerkcafé

Wijk 2 waarneming

Een pubquiz? Wat is dat? In veel plaatsen worden pubquizzen
gehouden, waarbij verschillende teams van niet meer dan
5 personen de strijd met elkaar aangaan in het beantwoorden
van quizvragen. Dit kan met verschillende rondes die elk een
eigen thema hebben, zoals muziek, sport, geschiedenis,
puzzeltjes, cryptogramvragen etc. Het gebruik van
naslagwerken en smartphones etc. is tijdens de quiz strikt
verboden. Elk team heeft ongeveer een uur de tijd. Het woord
pubquiz geeft al aan waar de bijeenkomsten doorgaans worden
gehouden: in een pub of café, maar ook wel in een buurthuis of
sportkantine. Het beoogt een gezellig ontmoetingsgebeuren te
zijn. Teams kunnen zich van tevoren opgeven, maar je kunt ook
teams maken van de op dat moment aanwezige personen.
Graag zou ik het komende seizoen, als onderdeel van het SoW
winterprogramma van de commissie Vorming, drie keer een
pubquiz in de ontmoetingsruimte van De Kern organiseren.
(Lex reageerde - wie had ook anders verwacht… - enthousiast)
Laagdrempelig elkaar ontmoeten op een heel andere manier.
Ontmoeting tijdens de quiz maar zeker ook daarna (met mooie
Top 2000 muziek op de achtergrond.) met desgewenst een
goed glas wijn… en misschien ook nog wel een lekker hapje.
Wie niet aan de quiz wil deelnemen maar in de loop van de
avond even wil binnenlopen is uiteraard ook van harte
welkom! De pubquiz wordt op een vrijdag- of zaterdagavond
gehouden.
Wat is er zo kerkelijk aan?
-In de Kerk gaat het (ook) om de ontmoeting met elkaar,
gemeente opbouw. Naast alles wat we al hebben is dit een
mooie en anders dan andere aanvulling.
-Tijdens de pubquiz zal een vast onderdeel gaan over bijbel,
kerk en kerkgeschiedenis
e
-In het 2 deel kan er een kort onderdeel zijn dat ludiek en of
informatief is en betrekking heeft op kerkelijke activiteiten in
de breedste zin
Drie keer een pubquiz in het komende seizoen. Ik zit te denken
aan het Startweekend, aan een Nieuwjaarsbijeenkomst in

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


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

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

We leven mee met…
Zo willen we alle mensen met ziekte of zorg, hier genoemd en
in onze gedachten, de troost en nabijheid van God en van
mensen toewensen.

Geboren
Op 14 januari is Lars geboren, zoon van Henri en Janneke
Ekkelkamp en broertje van Daan. Op de geboortekaart staat:
‘Een begin van een nieuw leven
zo mooi en klein.
Het is niet te beschrijven
hoe gelukkig we met jou zijn!’
We feliciteren hen van harte met hun zoon en broertje en
bidden jullie samen Gods zegen toe.

En tot slot
Met een goed gevoel kijk ik terug op de ‘OZC-dienst’ van
zondagmiddag 28 januari in de voetbalkantine van OZC, waarin
ds. De Bruijn en ik samen voorgingen. Het is, naar de reacties
die ik achteraf mocht ontvangen, een mooie en toegankelijke
dienst geworden, waarin volgens mij zowel frequentere
kerkbezoekers als voetbalbezoekers gezamenlijk het nieuwe
jaar geïnspireerd konden beginnen.
Hartelijke groet,
Mark van Sandijk
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Scriba:

januari en een Voorjaarsbijeenkomst in april als afsluiting van
het seizoen.
Uiteraard (…) wil en kan ik dit niet alleen organiseren. Wie wil
met me meedenken? We moeten bijvoorbeeld ook per keer de
vragen bedenken. Iets wat denk ik heel leuk en gezellig kan
zijn! Graag reactie, dan gaan we geheel in de sfeer van de
Pubquiz met een hapje en een drankje wat plannen maken.



Rond de erediensten
Op zondag 11 februari mag ik ’s morgens voorgaan in Ommen.
We houden dan een jonge gezinnendienst. Dat betekent dat de
dienst allereerst gericht is op kinderen. Thema van de dienst:
Wie durft?! We luisteren naar het verhaal van Daniël in de
leeuwenkuil. De muziek wordt verzorgd door Gert Diepeveen
op het orgel en een groepje mensen van Crescendo. We hopen
op een mooie dienst, voor iedereen!
Op zondag 18 februari mag ik ’s morgens voorgaan in
Vinkenbuurt. Waarschijnlijk lezen we uit de Bijbel
1 Petrus 3:13-22. Dit gedeelte wordt deze weken ook op veel
groeigroepen besproken. Tekst van de preek wordt vers 17,
waar staat dat het beter is te lijden ‘omdat men goed doet dan
omdat men kwaad doet’. Petrus verbindt dit met Jezus, die ook
moest lijden ‘terwijl hij zelf rechtvaardig was’. Hoe zit dat
precies? Wat hebben ons lijden en het lijden van Jezus met
elkaar te maken? In hoeverre kan het lijden van Jezus ons in
ons lijden tot steun zijn? We hopen dat deze dienst ons een
handje verder helpt.

Klooster
De bestemming is bekend. Met maximaal 10 mensen hopen we
van 2-4 mei te gast zijn in het Franciscaner klooster in Megen
(tussen Nijmegen en Den Bosch). Een week voor het vertrek
bekijken en bespreken we een dvd uit de KRO Kloosterserie
over dit klooster en zal iets verteld worden over Franciscus en
de Franciscaanse spiritualiteit.
Ds. Kest Jelsma

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Groothuisbezoek
Graag wijs ik nog even op het eerste centrale groothuisbezoek
op dinsdag 13 februari in het Hervormd Centrum. Meer
informatie onder de Gezamenlijke bericht elders in deze
Kerkvensters.
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

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

Bij de diensten
Aanstaande zondag hoop ik u weer te zien en het Woord te
mogen bedienen. In de morgendienst in Vinkenbuurt en in de
avonddienst in de Hervormde kerk. In de avonddienst kijken
we naar Zondag 9 en 10 van de Catechismus, het oude
leerboek van de Kerk. Het gaat dan over de macht en
voorzienigheid van God. Eerder kwam deze Zondag aan de
orde in een kringgesprek rond het thema: ‘Uw trouwe zorg
wou mij bewaren’. We zien daar met genoegen op terug; allen
dus weer van harte welkom, nu in de eredienst!

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

Onze zieken
Scriba:

Onze gedachten zijn ook bij al onze zieken en eenzamen thuis
en in de zorghuizen. ‘Hart onrustig, vol van zorgen, hoop op
God en wees geborgen.’ Ps. 42.



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

Geboorte
Geboorte

Dankbaar en blij zijn Marcel en Carin Meesters-Bakhuis met de
geboorte van hun dochtertje Robin Lin. Robin is 16 januari
geboren.
Wij feliciteren Carin, onze PaKaN!-jeugdambtsdrager, samen
met Marcel, van harte met dit mooie kindje, wonder van leven.
We wensen hen Gods liefdevolle zorg en zegen.
De gelukkige ouders wonen in de Houtduif. Feliciteer hen,
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

Op 14 januari werden Janneke en Daan Ekkelkamp verblijd met
de geboorte van hun zoon Lars, waarmee we hen van harte
feliciteren. Op het geboortekaartje staat: ‘Een begin van een
nieuw leven, zo mooi en klein. Het is niet te beschrijven hoe
gelukkig we met jou zijn!’ We wensen Janneke en Daan Gods
rijke zegen toe bij de opvoeding van hun Lars.

Ons voorgegaan
Op dinsdag 30 januari overleed dhr. R.A. Berger. Hij is 77 jaar
oud geworden. We wensen vrouw, kinderen en kleinkinderen
en de verdere familie de sterkte en troost van de Heere toe.
Een ‘in memoriam’ komt in de volgende editie van
Kerkvensters.
Met een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


Nieuwjaarsborrel
Afgelopen 25 januari hadden wij een nieuwjaarsborrel met alle
betrokken clubs binnen het jeugdwerk van PaKaN! helaas kon
niet iedereen aanwezig zijn, maar desalniettemin hadden we
een leuke opkomst en een goede avond. Op deze avond
hebben we o.a. onze nieuwe werkstructuur van PaKaN!
gepresenteerd. In de werkstructuur en rolverdeling is er het
een en ander veranderd. Het doel van de verandering is meer

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

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

Ds. K.A. Hazeleger
 dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag
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Love is lifting me from sorrow // Liefde tilt me op van mijn
verdriet
Catching every tear // vangt elke traan op
Dispelling every lie and torment // verjaagt elke leugen en
kwelling
Crushing all my fears // verplettert al mijn angsten

mensen van de vergadertafel af te krijgen en meer in contact
brengen met de vrijwilligers en met de jeugd.
Afgelopen 3 januari hebben we hier ook al een presentatie van
gegeven bij de nieuwjaarsborrel van de kerkenraden van de
Hervormde kerk. Komende weken zal dit ook nog gebeuren in
de KK en AK. Daarna zullen we ook verslag gaan doen in
Kerkvensters, zodat het helder wordt voor iedereen.
Bij de borrel sprak iemand mij aan over Kerkvensters. Mooi dat
mijn naam en foto er in stond, maar jammer dat er vaak niets
onder staat. Klopt, ik ben niet zo heel goed in structureel
stukjes in sturen naar het kerkblad o.i.d. Zal dat ook niet
beloven, maar kan wel proberen iets vaker wat in te sturen. Te
beginnen met dit kerkblad. De feedback maar direct ter harte
nemen en het woord bij de daad voegen zeg maar…
Bij het na denken, wat te schijven voor de kerkbode bedacht ik
dat ik wel iets over mij zelf kon schrijven. Moest ik denken aan
een nummer wat mij afgelopen weekend raakte… Het gaat
hierin natuurlijk niet om mij, wellicht raakt het u/jou ook en
kan het u/jou ook bemoedigen.
Afgelopen weekend had ik het voorrecht om samen met een
maatje het weekend te mogen verblijven in het St. Benedictus
klooster in Vaals. Een heel weekend rust en apart gezet met
God. Iets meer dan 2 volle dagen leven onder, met en in het
ritme van de benedictijnse monniken, (één van de strengste
kloosters van Nederland) met om 05.00 uur in de ochtend de
eerste dienst en om 20.30 uur de laatste. Alles in het Latijn. Ik
ben echt geen katholiek, maar zo’n weekend is toch echt
genieten.
In een van de rust momenten die ik had, draaide ik een
nummer van het album The Garden, van Kari Jobe’ op m’n
iPhone. Nr. 1 genaamd The Garden raakte mij die middag
enorm (evt. te vinden op YouTube).
De tekst ging als volgt:

You crush all my fears // U verplettert al mijn angsten
With Your perfect love // Met Uw perfecte liefde
Now I see redemption // Nu zie ik verlossing
Growing in the trees // Groeien in de bomen
The death and resurrection // De dood en opstanding
In every single seed... // In elk zaadje…
Wat mij persoonlijk raakte was dat God dit moment al vooruit
gepland had om mij Zijn liefde (opnieuw) bekend te maken. Ik
weet niet of u/jij het herkent, maar in de drukte van ons
bestaan kunnen we soms het zicht op God kwijt raken. Zelfs al
werk je in de kerk… Ben je zo druk met God dat je God
vergeet… Ik vind het soms nog best lastig om mijn relatie met
Jezus vorm te geven. En dan vooral van mijn kant van het
verhaal. Dat God er altijd voor mij is, is geen discussie. Maar
hoe geef ik dat vorm in deze fase man mijn leven. Het nummer
raakte mij dat God om niets stopt, om mij te laten zien dat Hij
van mij houd. En dat op de momenten dat ik mij alleen en
gebroken voel, Hij nooit weg is geweest en Hij er is om mijn
gebroken ziel te genezen. Dus als je/u dit thuis leest en je
herkent dat gebroken gevoel, mag je in stilte naar God gaan, Hij
wil zich zelf laten zien! Hij wil Zijn liefde ook laten groeien in
jou/uw hart. Voor het eerst of op nieuw misschien kan God ook
tot u/jou spreken door het nummer ‘The Garden van Kari Jobe’.
Misschien stond dit ook wel gepland voor jou!
PS. Het hele album is een aanrader

‘The Garden’ de tuin
I had all // Ik had alles
But given up// maar gaf het op
Desperate for it // Wanhopig
A sign from love // Een teken van Liefde
Something good , Something kind // Iets Goeds, iets
vriendelijks
Bringing peace to every corner of my mind // Wat vrede
brengen naar elke uithoek van mijn geest

PaKaN!
Activiteitenagenda
Februari
18
CrossPointdienst in de Geref. kerk Ommen

Then I saw the garden // Toen zag ik de tuin
Hope had come to me // Hoop was tot mij gekomen
To sweep away the ashes // Om de as weg te vegen
And wake me from my sleep // En maakte me wakker uit mijn
slaap

Maart
25

CrossPointdienst in de Herv. kerk Ommen

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

I realized // Ik besefte het
You never left // U bent nooit weggegaan
And for this moment // En voor dit moment
You planned ahead // U plande dit vooruit
That I would see // Dat zou ik zien
Your faithfulness in all of the green // Uw trouw in al het
groene

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

I can see the ivy // Ik kan de klimop zien
Growing through the wall // Door de muur groeien
'Cause You will stop at nothing // Omdat U voor niets stopt
To heal my broken soul // Om mijn gebroken ziel te genezen
Ohh, You're healing broken souls // Oh, U geneest gebroken
zielen

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

Faith is rising up like ivy // Geloof stijgt op als klimop
Reaching for the light // uitreikend naar het licht
Hope is stirring deep inside me // Hoop roert diep in me
Making all things right // Om alles goed maken

Gereformeerde kerk
07-01 Mw. H. Lammerink-Boezelman
14-01 Fam. V.d. Veen
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21-01
28-01

Woon/zorgcentrum Nijenhaghen
Dagbesteding De Hoekstee
Dhr. J. Olsman

of geeft u de voorkeur aan het bijwonen van die gezamenlijke
avond dan bent u ook van harte welkom!
Er zijn 3 mogelijkheden voor een gezamenlijke bijeenkomst:
Dinsdagavond 13 februari om 20.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur) in het Hervormd Centrum, waarbij de inleiding en
instructie door ds. Karel Hazeleger wordt verzorgd. Opgeven bij
dhr. Van den Beukel.
Woensdagmiddag 28 februari om 15.00 uur (inloop
vanaf 14.30 uur) in De Kern, waarbij de inleiding en instructie
door Mark van Sandijk wordt verzorgd. Opgeven bij Mark van
Sandijk mvansandijk@pkn-ommen.nl.
Woensdagavond 7 maart om 20.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur) in De Kern, waarbij de inleiding en instructie door
ds. Kest Jelsma wordt verzorgd. Opgeven bij
dsjelsma@pkn-ommen.nl).
Graag in alle gevallen liefst z.s.m. aanmelden. Wij hopen u op
één van deze momenten te begroeten en samen in gesprek te
gaan!
PS: Beschikt u over een ganzenbordspel? Wilt u dit dan
meenemen, met één dobbelsteen en pionnen?

Witharen gebouw Irene
21-01 Mw. T. Horsman
21-01 Dhr. Jaspers
28-01 Mw. B. v.d. Zwaag
28-01 Mw. J. Petter
Hervormde gemeente
21-01 Mw. A. Makkinga
Dhr. J. Metselaar
Mw. H. Wijnhoud-Jansen
04-02 Mw. Schottert-Minkjan
Dhr. Frits Bekedam
Vinkenbuurt
21-01 Dhr. en mw. Meesters
28-01 Fam. Witpaard

Gezamenlijke berichten

21 februari Een inspirerende avond over zending!
Op deze woensdagavond verzorgt de ZWO een avond over
Zending. René Timmerman, directeur van St. Antwoord, zal dan
vertellen over een zendingsproject in Albanië. De avond begint
om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur en het is in het
Hervormd centrum. Daarnaast willen we als
commissie graag weten wat er onder u leeft als
het gaat over Zending en Werelddiaconaat.
Hierover willen we u graag een paar vragen
stellen. In dit KV vindt u een enquête formulier
als inlegvel, graag deze invullen en zondag
11 februari bij één van de kerken inleveren. Eventueel kan deze
ook bij één van de ZWO commissieleden worden afgegeven.
We stellen uw medewerking erg op prijs!
De resultaten worden kort op 21 februari besproken en als
ZWO commissie kunnen we hier ons voordeel mee doen.
Namens de ZWO-commissie, van harte uitgenodigd.

14 februari Aswoensdag: start van de 40-dagentijd
Ook dit jaar organiseert de werkgroep Rondom Pasen weer een
aantal diensten in de 40-dagentijd.
De 40-dagentijd begint op Aswoensdag 14 februari en op deze
dag zal de eerste viering in de Gereformeerde kerk worden
gehouden. De overige diensten zullen in de Stille week worden
georganiseerd, informatie daarover volgt in maart.
U bent allen van harte uitgenodigd deze diensten bij te wonen
om ook op die manier samen op weg te gaan, op weg naar
Pasen.
Tijdens de diensten, die door de werkgroep Rondom Pasen
worden georganiseerd in de verschillende kerken in Ommen
tijdens de 40-dagentijd, zal ook gecollecteerd worden.
De opbrengst zal dit jaar gaan naar stichting ‘Steunfonds
Vluchtelingen Ommen’. Deze stichting heeft als doel het
bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van
vluchtelingen in Ommen. De laatste jaren staat het financieel
ondersteunen bij de gezinshereniging centraal: een financiële
bijdrage wordt gedeeltelijk gegeven als gift en voor de rest als
lening verstrekt. De stichting is afhankelijk van giften om dit
mogelijk te maken.
Wij denken dat dit collectedoel heel passend is bij het thema
van de 40-dagentijd dit jaar: onvoorwaardelijke liefde.
We hopen als gezamenlijke kerken in Ommen een steentje bij
te kunnen dragen om gezinnen in liefde weer samen te
brengen.
We hopen op uw bijdrage en kijken ernaar uit u in de
40-dagentijd te mogen verwelkomen bij de diensten.
Werkgroep Rondom Pasen

‘Samen eten’
Er is 4 jaar geleden een initiatief genomen om Samen te eten.
Als proef zijn we daarmee begonnen in De Kern.
Het is een groot succes geworden. Wat houdt ‘Samen eten’ in.
Eigenlijk heel simpel. Het is voor mensen die het gezellig vinden
om samen met anderen te eten in een ontspannen sfeer. Het
merendeel van onze gasten eet thuis vaak alleen, maar het is
niet alleen voor alleengaanden, er komen ook echtparen.
In de loop der tijd komen er steeds meer mensen uit andere
kerken of geloofsgemeenschappen bij ons aan tafel. Daar zijn
we heel blij mee. De kokers komen ook uit de verschillende
kerken. Maar ook mensen van buiten de traditionele kerk
komen op de heerlijke geuren van het eten af.
Misschien vindt u de drempel te hoog, maar de ervaring leert
ons dat wanneer men een keer de sfeer en de maaltijd
geproefd heeft, de drempel snel verdwenen is. Dus hierbij bent
u van harte uitgenodigd om gast te zijn bij onze gezamenlijke
maaltijden. Eén keer per maand gaan we samen eten. We
vragen een vrijwillige bijdrage van € 5,00, die u ter plekke in
een bus kunt deponeren. Maar deelname is niet afhankelijk van
uw gift.
De data zijn: 27 februari, 20 maart, 17 april en 15 mei.
De inloop is vanaf 17.30 uur. Om 18.00 uur beginnen we aan de
maaltijd.
In de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk en de
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt liggen lijsten waarmee u zich
kunt opgeven. De opgave kan ook per telefoon of per mail. Ook
voor informatie kunt u bellen of mailen. Bent u niet in de
gelegenheid om zelfstandig komen, dan is er de mogelijkheid
om gehaald te worden.
Predikanten, pastores en voorgangers zijn ook van harte
welkom, leuk om elkaar op deze manier een keer te ontmoeten

Groothuisbezoek
Beste gemeenteleden,
Binnenkort willen wij weer een aantal avonden organiseren
voor het groothuisbezoek. Eén keer in de twee jaar hebben wij
een centraal thema, zowel voor de Hervormde gemeente als
voor de Gereformeerde kerk. Op alle avonden zijn dan ook de
leden van beide gemeentes welkom. Dit jaar willen we samen
aan de hand van een ganzenbordspel met elkaar in gesprek
gaan over onze levensweg; momenten die voor ons belangrijk
waren, welke rol speelde ons geloof of de Kerk op die
momenten? Het gesprek wordt in kleine groepen van maximaal
7 personen gevoerd. We streven er naar dat er bij elke groep
een toegeruste spel- en gespreksleider aanwezig is.
In sommige secties worden de bijeenkomsten bij iemand thuis
gehouden. Voor de secties waar geen aparte avonden
gehouden worden zijn er enkele gezamenlijke avonden (en een
middag) in het Hervormd Centrum en De Kern. Mocht u op de
eventueel door uw sectie georganiseerde avond verhinderd zijn
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en iets van de sfeer en het eten te proeven.
Namens de kokers,
Remmelt Wassens

Gereformeerde kerk

Organische Mestkorrel actie Albanië 2018
In 2018 gaan we met een aantal jongeren en volwassenen uit
Ommen en omgeving een deel van de zomervakantie besteden
aan een goed doel in Albanië (de groep is nog niet vol; voor
opgave zie hieronder).
Ook dit jaar zullen wij weer een samenkomstgebouw op
knappen in één van de dorpjes rondom de stad Korca in
Albanië. Wij krijgen nog te horen welk dorpje dit gaat worden.

Afscheid mw. M. Jurjens
Mw. Marry Jurjens heeft ons recent geïnformeerd dat zij niet
langer als organist ingezet wil worden in de erediensten in
Ommen en Witharen.
Vanaf deze plaats willen wij haar hartelijk dank zeggen voor de
vele jaren dat zij de gemeente heeft begeleid met haar
orgelspel.
Ook zijn wij haar zeer erkentelijk dat zij na het overlijden van
Martin Olsman heeft aangegeven bereid te zijn te willen
invallen, indien dit nodig mocht zijn.
Wij kunnen niet anders dan dankbaar en blij zijn voor hetgeen
mw. Jurjens met haar spel voor onze gemeente heeft betekent
en hopen dat zij nog lang en gezond mag deelnemen aan de
diensten in Ommen en Witharen.
Johan Schinkelshoek, voorzitter

Mestactie
Om een en ander te bekostigen vindt op zaterdag 17 maart een
‘mestactie’ plaats. Ook in de week van maandag 12 maart tot
zaterdag 17 maart wordt er mest aan de deuren verkocht en
bestellingen afgeleverd.
De opbrengst van de actie wordt als volgt verdeeld:
1/3 deel van de netto opbrengst gaat naar Stichting Antwoord
(via hen krijgen wij de zakken mest);
1/3 deel is bedoeld als projectgeld voor de werkzaamheden in
Albanië en
1/3 deel wordt gebruikt om de reiskosten van de deelnemers
wat te drukken.

14 februari Ouderenmiddag
In Oldenhaghen wordt op woensdag 14 februari weer een
ouderenmiddag gehouden. Aanvang: 14.30 uur.
Medewerking wordt verleend door Peter Kramer. Aan de hand
van videobeelden zal Peter ons een ‘stadsrondleiding’ door
Ommen geven en hierover vertellen.
Het beloofd een interessante middag te worden waarvoor u
allemaal van harte wordt uitgenodigd.
De diaconie, ouderencommissie

7,5 kg:1 zak € 7,50 euro, 2 zakken voor € 12,50, 3 voor € 15,00
15 kg: 1 zak € 12,50 euro, 2 zakken of meer: € 10,00 per stuk
25 kg: 1 zak € 17,50 euro, 2 zakken of meer: € 15,00 per stuk
Geen mest, maar wel sponsoren:
NL98 FVLB 0699 7422 85 t.n.v. Hervormde gemeente Ommen
o.v.v. werkvakantie Albanië 2017. Of bestel koeken die na de
dienst op 13 mei en/ of 17 juni. Deze bestellijsten volgen nog.
De Albanië-groep 2018

Huispaaskaars 2018
Dit jaar wordt de Paaskaars aangeduid met:
Een vredesduif, laurierblad en kelk; symbool van de
Heilige Geest, afgebeeld op een klassiek rood kruis.
Er is gelegenheid om t/m 18 februari uw eigen Paaskaars
te bestellen.
De intekenlijsten liggen bij de ingang(en) van de kerk
Taak Groep Eredienst

Vrijwilligers gezocht Mestactie
Afgelopen jaar is deze actie, mede door de hulp van een groot
aantal vrijwilligers, een groot succes geworden! Ook voor dit
jaar vragen wij weer uw hulp. We hebben mensen nodig om
deur aan deur te verkopen en chauffeurs met auto evt. met
aanhanger.
Wilt u ons helpen? Zaterdag 17 maart of op een doordeweekse
dag 12 tot 16 maart.
Opgave en info.  werkvakantiealbanie@hotmail.com.
Organisatie werkvakantie

Ledenadministratie / kerkelijke stand
De Kleine Kerkenraad heeft in haar vergadering van 15 januari
jl. besloten om niet langer alle mutaties in de
ledenadministratie te vermelden in Kerkvensters.
Berichten zoals ‘gedoopt’ en ‘overleden’ staan (vaak) al gemeld
onder de wijkberichten.
Berichten van uitschrijving worden voortaan niet meer
vermeld. De reden hiervoor is dat gemeenteleden die zich
hebben laten uitschrijven hier niet altijd ruchtbaarheid aan
willen geven. Wij respecteren die keuze en vandaar dit besluit.
Dit besluit passen wij wat ons betreft ook toe op ‘overgegaan
naar’. Berichten zoals ‘verhuisd’, ‘vertrokken naar’ en
‘ingekomen van’ blijven worden vermeld.
Wij vertrouwen u hierover op dit moment naar behoren te
hebben geïnformeerd.
Johan Schinkelshoek, voorzitter

Vooraankondiging automatische incasso
Indien u de redactie gemachtigd heeft dan zal op 27 februari
het abonnementsgeld van 2018 voor Kerkvensters worden
geïnd. Er wordt een bedrag afgeschreven van € 13,65 o.v.v.
Abonnement Kerkvensters 2018.
Indien u het met deze afschrijving niet eens bent, dan kunt u
deze afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voor het kenmerk van uw machtiging kunt u uw bankafschrift
van vorig jaar raadplegen.
Ons incassant ID is: NL65ZZZ302584821940.
Redactie Kerkvensters

Giften
Voor de kerk
€ 10,00, via W. Schuttert-Rietberg

Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’
Vind je zingen heel erg leuk! Misschien durf je dan ook wel een
keer mee te zingen met Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’
Lijkt het je ook leuk om mee te zingen, geef je dan op via
 kinderkooreenvrolijkgeluid@gmail.com.
We oefenen elke eerste woensdag van de maand in het
Hervormd Centrum van 15.30 tot 16.15 uur.
Renate Haveman, Anita ’t Jong, Trudy Hemstede,
Nicole Visser, Carolien Wissink, Mariëlle van der Veen,
Lieuwke Kampman en Bertine Grootemarsink

Kerstattentie
€ 5,00 via contactpersoon H. Kamphuis
Voor de bloemen
€ 10,00 via ds. Jelsma
Hartelijk dank
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Tom Felton en Peter Firth. Na afloop is er de mogelijkheid om
over de inhoud van de film nog even na te praten onder leiding
van ds. K. Hazeleger. In een van de komende uitgaven van
Kerkvensters kunt u meer informatie over deze activiteit
verwachten. Mocht u zich nu al willen opgeven voor deze
avond dan kan dat via ds. K. Hazeleger
( dshazeleger@pkn-ommen.nl)
Let op: de filmavond die in de gele katern staat aangekondigd
voor 6 maart aanstaande is verplaatst naar dinsdag 27 maart

Hervormde gemeente
15 februari Ouderenmiddag
Deze donderdagmiddag om 14.30 uur is in het Hervormd
Centrum een middag voor alle 55-plussers. De Toneelgroep
‘De Jeugd van Vroeger’ zal deze middag voor ons optreden met
het blijspel ’n pittig wiefie. Het beloofd weer een gezellige
middag te worden. U bent allen van harte uitgenodigd. Als u
geen vervoer heeft, gaan wij hiervoor zorgen. Bel en u wordt
opgehaald.
De Ouderencommissie

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal

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.

13 februari komt Leo Fijen naar Ommen
Het bestuur van de PCOB Ommen nodigt u
hartelijk uit voor de ledenmiddag met als
spreker Leo Fijen, hoofdredacteur
levensbeschouwing van de KRO-NCRV. Op
dinsdagmiddag 13 februari is hij de spreker op de ledenmiddag
van de PCOB (Prot. Chr. Ouderenbond).
De middag is van 14.00 tot 16.00 uur en wordt
gehouden in De Kern, naast de Gereformeerde kerk
aan de Bouwstraat in Ommen. Zijn onderwerp is:
‘Levenskunst: ouder worden en jong van hart
blijven’. Graag nodigen we katholieke senioren van
harte uit om deze middag bij te wonen. De PCOB Ommen is
onderdeel van de landelijke KBO-PCOB ouderenbond. Gasten
en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Collecten
21-01
Kerk
Ommen
€ 173,15
Vinkenbuurt
25,75
Kerk Vinkenbuurt
24,95
Oldenhaghen
21-01
Ommen

Diaconie
€ 190,60
29,40

Werelddiac.
€ 330,00
72,80
80,70

Oecumene
€ 138,94

28-01
Kerk
Ommen
€ 233,80
Vinkenbuurt
26,90
Kerk Vinkenbuurt
24,65
Crosspoint HC

Diaconie
€ 344,72
30,40

Kerk.Geb.
€ 116,16

17 februari Concert Excelsior
Kleinkoor Excelsior onder leiding van dirigente Adelya
Rakhimova, geeft op zaterdag 17 februari haar jaarlijks concert
in de Hervormde kerk te Ommen. Aanvang: 20.00 uur.
Medewerking wordt verleend door het strijkkwartet Amarens.
Voor meer informatie: www.kleinkoorexcelsiorommen.nl

146,85

Zendingsbussen Vinkenbuurt € 200,30

Giften
Voor de kerk
2x € 10,00, €20,00, € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

20 februari kennismakingsavond Girls Choir
In Ommen gaat een Girls Choir starten!
Een koor voor meisjes vanaf ca 10-14 jaar, waar muzikale
ontwikkeling en stemvorming hoog in het vaandel zullen staan.
Muziekleraar en koorleider Henk Ophoff weet uit eigen
ervaring dat dit niet ten koste hoeft te gaan van het
muziekplezier, maar de lol juist vergroot. Hij heeft inmiddels
bijna 25 jaar ervaring met zijn eigen Jongenskoor Dalfsen en
ziet het opzetten van een Girls Choir in Ommen als een grote
uitdaging. Na al die jaren is hij wel eens benieuwd of hij met
meiden net zover kan komen als met jongens. Henks bedoeling
is het koor over een langere tijd rustig op te bouwen. Het
repertoire zal (licht)klassiek zijn en engelstalig. De repetities
zullen plaats vinden op dinsdagavond van 19.00-19.35 uur.
Meisjes in de genoemde leeftijdsgroep worden uitgenodigd om
mee te doen. Twijfel je nog? Kom in ieder geval eens langs op
de inloop- en kennismakingsavond op dinsdag 20 februari
tussen 19.00 en 19.35 uur in De Kern, Bouwstraat 23. Ouders
zijn welkom.

Voor de diaconie
€ 20,00 via ds. J. de Haan
Voor het pastoraat
€ 20,00 via ds. J. de Haan
H.V.D. wijk 3:
€ 20.00 en 3x € 10.00
Hartelijk dank

Vorming
6 maart De Catechismus voor ons, ds. R. de Bruijn en
ds. K. Hazeleger
Deze kring zou weer bij elkaar komen op 20 februari. Deze
avond gaat niet door. In plaats daarvan wordt het nu: dinsdag
6 maart. De kerkdienst als vervolg op deze kringavond is de
avonddienst van zondag 11 maart. Meer informatie in de
volgende Kerkvensters.

22 februari Kerk & Israël
Deze donderdag om 19.30-21.30 uur in de Fontein, Hoofdvaart
7 in Dedemsvaart hoopt mw. Margot Maynard, samen met
mw. Sharon Mulder, iets te komen vertellen over de synagoge.
Wat is dat eigenlijk voor gebouw en welke religieuze
voorwerpen zijn er te zien en wat is hun betekenis?
Voor verdere informatie kunt u terecht bij onderstaande
personen.
Gerbrig Arends
Gerrit Jan Vrieling
Johan en Liesbeth Dul

27 maart Film ‘Risen’ in De Kern
Zet alvast in uw agenda: Op dinsdag 27 maart a.s. kunt u in
De Kern (aanvang 19.30 uur) genieten van de prachtige
dramafilm ‘Risen’. Deze Amerikaanse productie uit 2016, onder
regie van Kevin Reynolds, vertelt het Bijbelverhaal van Jezus
kruisiging en opstanding gezien door de ogen van de
ongelovige Romeinse tribunus Clavius en zijn assistent Lucius.
In de hoofdrollen ziet u bekende acteurs als Joseph Fiennes,
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24 februari concert ‘Mans met z’n mannen & Jans’
met The Martin Mans Formation (zang), Martins Mans (orgel
en piano) & Jantine Kalkman (trompet) om 20.00 uur in de
Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld.

-Stichting Unu Pikin: deze stichting biedt werk aan mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
-Het Parelhuis: vangt met HIV besmette jonge kinderen op,
waarvan ouders of familie zelf niet de verzorging op zich
kunnen nemen.
-Opleiding nieuwe Gezondheidsassistenten (ZZG) voor zorg in
het binnenland is in goede handen bij de Medische-Zending en
zorgt voor jong en oud.
-Voor scholen in het binnenland: voor peuters van 2½ tot
4 jaar. Dit geeft hen een betere start bij het vervolgonderwijs.
Het thema van de viering is: En God zag dat het Goed was…
In Ommen houden wij de viering op 2 maart in Het Baken,
Trompstraat 2, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, aanvang
19.30 uur. Er wordt medewerking verleend door een
projectkoor o.l.v. Willemien Gerritsen.
Het plaatselijk comité hoopt dat u/jullie aan deze viering
deelneemt en wij zien uit naar uw/jullie komst. Na de viering is
er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop
koffie/thee.
Contactpersonen WGD comité Ommen:
Wilma Dankelman, Ger. kerk Vrijgemaakt
Leonie Jansen op de Haar, Kath. kerk
Willemien Gerritsen, PKN

28 februari bestaat het Hervormd Zangkoor 85 jaar
Dit heugelijke feit wil het koor niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Op 10 november hopen we een jubileumconcert te
geven samen met de Bazieoband in de Hervormde kerk.
Nadere mededelingen hierover volgen nog.
Op dit moment is het koor Oratorium ‘Exodus’ van Johan
Bredewout aan het instuderen.
In dit oratorium volgen we in grote lijnen het
leven van Mozes, de grote bevrijder van de
Israëlieten uit het land van de slavernij. De
Farao in zijn wijsheid meent er goed aan te
doen om alle jongetjes van de Israëlieten te laten verdrinken.
Het is een heel andere wijsheid, namelijk die van
gehoorzaamheid aan God van vier vrouwen, die het leven van
Mozes redt. Zo wordt het plan van bevrijding uit het diensthuis
in werking gezet.
‘Heer, als Gij niet met ons mee wilt gaan, doe ons van hier niet
optrekken’. Deze woorden van Mozes vormen de rode draad in
dit oratorium. Er is heel wat voor nodig geweest om Mozes
deze woorden te laten spreken. De driftkop, die een oppasser
doodslaat, moet vluchten. Veertig jaren van bezinning, achter
de schapen van zijn schoonvader, zijn nodig om hem te leren
dat niet uit eigen kracht, maar alleen met God aan zijn zij, de
weg naar de vrijheid open ligt. Het volk moet kiezen:
In vertrouwen op God de weg naar de vrijheid inslaan, met alle
onzekerheid van dien, of terug naar de zekerheid van de
slavernij. Iedere keer als de moed hen in de schoenen zinkt,
komt God met zijn krachtige uitredding.
Israël moet nog veertig jaren in de woestijn zwerven om te
begrijpen wat het betekent om in vrijheid te leven. Dan pas kan
het beloofde land in bezit worden genomen. De Tien Woorden
geven daarbij de richting aan.
Mozes mag het beloofde land zelf niet in, maar het visioen op
de berg Nebo geeft hem een voorproef van de heerlijke
toekomst voor het volk in het beloofde land. Wij kijken mee en
krijgen zo een vooruitblik van onze toekomst in een wereld van
vrede, recht en overvloed.
In 2019 zal dit oratorium worden uitgevoerd.
Houdt u van zingen, kom gerust op een
repetitieavond van het koor. Hieraan is
geen enkele verplichting verbonden.
Luisteren, genieten en sfeer proeven is
het belangrijkste wat u moet doen op
zo`n avond. Daarna beslist u zelf of u
mee wilt gaan zingen. Beleef het mee!
Repetitieavond op maandag van 20.00 uur - 22.00 uur in het
Hervormd Centrum. Kom bij ons zingen: Zingen maakt blij!

Landelijk
29 maart – 2 april Paaspelgrimage op Vlieland
De Kerstdagen zijn net voorbij, maar op Vlieland bereidt de
pelgrimagegroep zich alweer voor op het komende hoge feest
van de kerk, Pasen. Het eiland van rust met zijn prachtige
zeventiende-eeuwse kerk, is dé plek voor stilte, gesprekken,
rituelen en liturgie. Als moderne pelgrims ervaren de
deelnemers samen, op een intense manier de periode van
Witte Donderdag tot en met Pasen (29
maart – 2 april 2018).
Tijdens deze Paaspelgrimage zijn er vier
vieringen en andere activiteiten: Samen
eten, een film, gelegenheid voor stilte en
meditatie, een labyrint ontwerpen en
ervaren, misschien een fakkeloptocht en in
elk geval een meditatieve wandeling. Er is
ook tijd ingeruimd voor eigen activiteiten.
Maximaal dertig mensen kunnen meedoen
dus heb je interesse, wacht dan niet te lang! Meer informatie
vind je op de website van de Protestantse Gemeente Vlieland
www.protestantsegemeentevlieland.nl en op de speciale
Facebookpagina Paaspelgrimage Vlieland.

Gebedspunten

Wereldgebedsdag
De Wereldgebedsdag 2018 zal worden gehouden op vrijdag
2 maart. Het is letterlijk en figuurlijk een wereldgebeurtenis!
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de
wereld rond. Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt is het
feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld
gebedssamenkomsten plaats vinden, waar dezelfde noden
voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden
en dezelfde schriftgedeelten uit de Bijbel worden gelezen. Het
is dus een ketting van gebed door de hele wereld.
Het motto van Wereldgebedsdag is:
‘Samen bidden, samen vieren en samen delen!’
De viering van 2018 is gemaakt door de vrouwen van het
wereldgebedsdagcomité in Suriname en ook de Bijbellezingen
zijn door hen gekozen. Ieder jaar staat er een ander land
centraal en in 2018 is dat: Suriname.
Tijdens deze viering zal er een collecte worden gehouden om
diverse projecten te ondersteunen in Suriname, t.w.

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we bidden dat we onze blik op Jezus zullen
richten en Zijn kracht en liefde zullen ervaren in ons
leven.
Laten we God danken voor de welvaart waarin wij
mogen leven. Laten we bidden dat we, waar mogelijk,
zullen delen van wat ons gegeven is.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de
nieuwe Alpha cursus. Dat veel mensen Jezus (beter)
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mogen leren kennen en gaan liefhebben en een
levende en persoonlijke relatie met God de Vader
mogen krijgen.
Laten we bidden dat we in de komende 40-dagentijd
ons niet zullen laten meeslepen door de drukte van
alle dag, maar tijd zullen nemen voor bezinning en
inkeer. Dat we steeds meer zullen beseffen wat Jezus
voor ons heeft gedaan en ons open zullen stellen tot
wat Hij ons wil zeggen.
Laten we bidden voor de oudere mensen voor wie het
leven zwaar is. Dat ze Gods nabijheid, vrede en rust
mogen ervaren.
Laten we God danken voor alle vrijwilligers die zich
inzetten voor andere mensen. Dank God voor de
bereidheid om vrijwillig tijd en energie te geven aan
anderen.
Laten we Gods zegen vragen voor de
Groothuisbezoeken die de komende tijd in de
verschillende wijken en in centrale bijeenkomsten
worden gehouden. Dat deze bijeenkomsten tot
opbouw van een ieders geloof zullen zijn.

Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters
Website
PKN gemeenten Ommen:

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 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.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 23 februari.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 13 februari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via
e-mail of cd bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien
nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
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 15 februari 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

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

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

Gereformeerde kerk

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.

IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

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

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
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Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl
Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.
Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familieberichten en posters

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:
Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen
met de beheerder van:

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

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
06-26214064
℡ b.g.g. 0523-851469
 witharen@pkn-ommen.nl
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O Jee! Verkeert Daniël niet in
levensgevaar? Maar de leeuwen doen
hem niets! Hoe komt dat? Hoe is
Daniël hier tussen al die leeuwen
terechtgekomen?
Deze gezinsdienst gaat over
vertrouwen. Daniel vertrouwde op God.
Ook wij mogen vertrouwen op God en op elkaar. Bij binnenkomst gaan
we dit ervaren!

Durf jij dit aan?
Kom naar deze gezinsdienst!
Waar: Hervormde kerk
Er is oppasdienst aanwezig in de consistorie voor wie dat prettig vindt.
Wanneer: Zondag 11 februari
Voorganger: Ds Karel Hazeleger
Muzikale begeleiding: Organist Gert Diepeveen en Crescendo met piano en marimba.

Na de dienst gaan we samen limonade, koffie of thee drinken.

We hopen jullie allemaal te zien op 11 februari!
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