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Meditatie

Leesrooster
Dromen over de kerk

Za

24 maart Jozua 11:1-15

In opdracht van God

Wat is voor jou de ideale kerk? Wat is jouw droom?
In de jaarlijkse geloofsverdiepingsavond van onze
wijkkerkenraad, vertelden de ambtsdragers elkaar hun dromen
over de kerk. Het blijkt dat veel eigenlijk anders zou moeten. Er
is teleurstelling hoe het met de kerk gaat, maar tegelijkertijd is
er ook veel vreugde en liefde voor de kerk. En er is hoop! Dat is
belangrijk om van elkaar te horen.

Zo
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Za

25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-25(26)
Psalm 7
Marcus 14:1-11
Marcus 14:12-52
Marcus 14:53-15:47
Genesis 1:1-2:4a

Hooggespannen
De kracht van het
Tegenstellingen
Weet je wel
Maaltijd en meer
Gods Zoon lijdt
Dagwerk

In het boek ‘Anders verder’, missionair kerk-zijn in een
dynamische samenleving, schrijft de scriba van de PKN René de
Reuver, hoe het verder moet, verder kan met de kerk. Een kerk
die krimpt en steeds meer marginaliseert.
Eén van de eerste dingen die hij constateert is dat het huidige
naoorlogse Protestantse kerkmodel, met haar geografische
wijkgemeenten niet meer voldoet. Deze kerkelijke structuur
gaat steeds meer knellen, niet alleen in de grote steden, ook
elders in het land. Het ontbreekt aan menskracht en de
financiën om dit te laten functioneren. Ook hier in Ommen is
dit merkbaar. We zoeken naar een ander kerkmodel. Wat zien
wij dan als een mogelijk model van kerk voor nu en in de
toekomst? De Reuver biedt in zijn boek bouwstenen hiervoor
aan:
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1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april

Marcus 16:1-8
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14-2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:9-20

De eerste getuigen
Waarschuwing
Oproep
Vijanden gestraft
Recht voor een …
Barmhartigheid voor.

Inhoudsopgave
Kerkdiensten
Vervolg meditatie
Wijkberichten
Wijk 1 waarneming
Wijk 2 waarneming
Wijk 3
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN! jongerenwerker
PaKaN!
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Vorming
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters

Hij bespreekt eerst enkele bouwstenen uit de traditie.
Dit doet hij op basis van vier woorden: één, heilig, katholiek en
apostolisch. Het zijn de vier kenmerken van de kerk uit de
belijdenis van Nicea.
1. Het is Eén kerk. De kerk is het lichaam van de Ene God.
Hierin zit de oproep om de eenheid te zoeken.
2. De kerk is heilig, dat wil zeggen de kerk heeft de roeping
heilig te leven. Nu ligt de kracht van haar heiligheid niet in
de kerk en de kerkmensen zelf, maar in God. Dit vraagt
om zelfkritiek en correctie.
3. De kerk is katholiek. De kerk is geen doel op zichzelf, zij is
geroepen voor het algemeen belang, voor dienst in de
wereld. Zij is daarin verbonden met andere kerken.
4. De kerk is apostolisch. Zij is een geloofsgemeenschap. Het
gaat in de kerk om de noodzaak van geloven en erbij
horen: believing and belonging. De kerk getuigt van de
boodschap van de apostelen. De kerk zet dit voort, daarin
zit ook haar missionaire taak.
Vervolg pag. 4
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Kerkdiensten
Zondag 25 maart Palmzondag

Donderdag 29 maart Witte Donderdag

Gereformeerde kerk

Hervormde gemeente

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

19.30 uur:
Pianiste:

Ds. K. van Staveren,
Dedemsvaart
Klaas Schaap
Dhr. J. Wermink
Alle groepen
Dhr. en mw. Veerman

Ds. J. de Haan
Margriet Hierink

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
Gereformeerde kerk

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

Witharen

Ds. J. Wachtmeester, Hengelo
Freddy Bruins
Mw. R. Hoekman
Leiding: Frieda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

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

Ommen Samen kerk
Ds. J. de Haan, Clubdienst
Lydia Volkerink
Dhr. H. van Bruggen
Mw. W. Ekkelkamp

19.30 uur:

Ds. K. Jelsma
M.m.v. Henk Ruiter en Musis

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen
10.00 uur:

Ommen
10.00 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week
(Goede Vrijdag) H.A.
Organist:
Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:
Dhr. J. Sterken
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdame/-heren:
Mw. J. Beniers-Horsman
Dhr. G.A. van der Vegte
Dhr. J.H. van der Vegte
U kunt koffiedrinken na de dienst

Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. R.R.J. de Bruijn,
Heilig Avondmaal
voor doop- en belijdende leden
Gert Diepeveen
Dhr. G.J. Beniers

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

Vinkenbuurt

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Ommen Samen kerk

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. J. de Haan, Volgende week
(Goede Vrijdag) H.A.
Klaasje Hemstede
Mw. J. Schaapman
Geen

19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ommen Samen kerk
19.00 uur:
Afgevaardigde Gk:
Afgevaardigde Hg:

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

Ds. K.A. Hazeleger
Freddie Bruins
Mw. B. Kroon
Mw. G. Timmerman

Vrijdag 30 maart Weeksluiting

’t Vlierhuis
10.30 uur:

Ds. K.A. Hazeleger,
Heilig Avondmaal
voor belijdende leden
Willemien Gerritsen
Dhr. D. Zandman

Oldenhaghen
CrossPointdienst
Dhr. J. / mw. M. Schipper
Mw. W. Ekkelkamp

Maandag 26 maart

Nijenhaghen
Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal

19.30 uur:

Rooms Katholieke kerk
19.30 uur:

Ds. K. Jelsma
Frans Dijkstra
Mw. R. Hoekman

Mw. M. Klein Overmeen en
Dhr. M. van Sandijk
muzikale medew. Intermezzo
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Avondmaal in Oldenhaghen

Hervormde gemeente

Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag

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

Gereformeerde kerk vrijgemaakt
21.00 uur:

Ds. Harry de Hullu en
Gera Mateman
m.m.v. Alexander Zuidema en
Marcel Grootens

Ds. G. de Goeijen, Den Ham
Frans Dijkstra
Dhr. G.J. Voort
Mw. A. Kroese

Hervormd Centrum
10.00 uur:

Zondag 1 April 1e Paasdag

Kinderpaasfeest m.m.v.
kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’

Vrijdag 6 april Weeksluiting

Gereformeerde kerk

Oldenhaghen
18.30 uur:

Groep Pelgrim

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

Nijenhaghen

Paasjubel Laarmanshoek
Ds. Harry de Hullu
m.m.v. ensemble Soli deo Gloria
Paasontbijt in De Kern
Ds. K.A. Hazeleger,
Belijdenisdienst
m.m.v. Band Embrace
Ad Huetink
Mw. M. van Ittersum-de Boer
Alle groepen
Mw. M. van Lenthe
Mw. R. Troost-Timmerman

19.30 uur:

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:

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

Ds. G. Holverda, Hardenberg
m.m.v. Marijke van Harten
op dwarsfluit
Frans Dijkstra
Dhr. H. Kroon
Leiding: Joycelyn

Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Hervormde gemeente
Ds. K. Jelsma
Willemien Gerritsen
Mw. T. Stobbelaar-Verhoek
Alle groepen
Mw. P. de Jonge
Dhr. B. Scheppink
Mw. J. Scheppink

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

Ds. J. de Haan
Klaasje Hemstede
?
Alle groepen
Tienerdienst

Paasproject
25 maart Johannes 11:1-11
Ik kom naar je toe
Jezus wordt toegejuicht wanneer hij
rijdend op een ezel Jeruzalem
binnengaat. Jezus laat zien hoe God voor
mensen zorgt, door heel dichtbij mensen
te komen. Niet hoog op een paard, maar
op een ezel. Hij komt naar je toe en daar
mag je vrolijk van worden. Hosanna!

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

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

25 maart Collecte
Palmzondag: Collecte Kerk in Actie Steun voor kwetsbare
gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders zijn de ruggengraat van
Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering
in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen
dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld
hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel
gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook geeft
Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in
het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van
vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer succesvol.
Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een
actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

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

Groep Pelgrim

Ds. G. Douma, Beilen
Lydia Volkerink
Dhr. G. Vogelzang
Mw. R. Kremer-Veurink

Maandag 2 april 2e Paasdag
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1 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

1 april Johannes 20: 1-18
Ik geef je de toekomst
Maria is bij het lege graf en heel erg
verdrietig. Maar in het paasverhaal
gebeurt een wonder. Iemand noemt
Maria bij haar naam en plotseling
herkent ze Jezus. Hij is opgestaan!

2 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Ommen uitgangen:

2 april Kinderpaasfeest
Ook dit jaar wordt er weer het kinderpaasfeest georganiseerd
voor alle kinderen van de basisschool. Het thema dit jaar is ‘Het
grote cadeau..! Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ levert een
bijdrage aan deze viering, dus volop vrolijkheid en plezier!
e
We vieren het 2 Paasdag 2 april om 10.00 in het Hervormd
Centrum. Welkom aan alle kinderen; neem gezellig je familie,
vriendjes en vriendinnetjes mee!

25 maart:
1 april:

Loïs Hazeleger
Aron Haveman

Kinderoppas
Ommen
25 maart:

Collecten

30 maart
Ommen:
Ommen uitgangen:

Diaconie en Kerk
Paascollecte Jeugdwerk
plaatselijk doel jeugdwerker /
zending

Zondagskind

Gereformeerde kerk
25 maart
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Diaconie ZWO en Kerk
Paascollecte Jeugdwerk
plaatselijk doel jeugdwerker /
zending

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

Lieuwke Kampman
Nicole Visser
Gezelien van Duren
Henrike Grondman

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.

Project Stille Week
Kerkelijke gebouwen / zending

Vervolg meditatie
1 april
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Vervolgens haalt De Reuver voor het nieuwe kerkmodel
bouwstenen uit andere kerken, waaronder de Anglicaanse kerk
in Londen. Hier is de Mission-shaped Church ontwikkeld.
Kerken die gevormd zijn door de missie van God: Waar roept
God ons? Het zijn nieuwe vormen van kerk- zijn die bestaan
naast de bestaande parochiale kerken.
Ze worden gekenmerkt door het volgende.
1. Het zijn kleine groepen, waarin relaties van groot belang
zijn.
2. Zij komen niet op zondagmorgen, maar op andere
momenten in de week samen.
3. Het zijn geen geografisch bepaalde kerken, maar
netwerkkerken: ze trekken mensen aan met dezelfde
achtergrond of interesse.
4. Kerkelijke achtergrond is niet belangrijk.

Plaatselijk doel jeugdwerker
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Annabel en William

Zondagskind
Ommen
25 maart:
1 april:

Sophie Meulenkamp
Anke van der Tol

Kinderoppas
Ommen
25 maart:
1 april:

Witharen
25 maart:
1 april:

Anne Lotte Heijink
Aniek Welink
Betsy Boezelman
Karin Doldersum
Romy Dunnewind

Je kunt deze nieuwe kerkvormen vergelijken met de
pioniersplekken van de PKN. Kliederkerk is een mooi voorbeeld
dat zich kan zich ontwikkelen tot zo'n nieuw kerkmodel.
Als we nu kijken naar Ommen. Dat er veel in de kerk verandert
is duidelijk. De vanzelfsprekendheid om iedere zondagmorgen
naar de kerk te gaan, en om naar die kerk te gaan die in jouw
wijk staat, dat is er voor velen niet meer bij. Diverse vieringen
trekken een eigen publiek. Mensen kiezen de dominee en hun
soort dienst uit. De vraag is: Hoe kun je in alle diversiteit samen
kerk zijn en blijven?
De vraag ligt op tafel: Welke kerk hebben wij voor ogen?
Het begint met ons eigen geloof, onze eigen dromen. Met wie
wij ons in het geloof in Jezus verbinden. Nee, eigenlijk is dit niet
waar. Het begint met God, die mensen zoekt, omdat Hij ze
liefheeft. Daar begint de kerk.
Coby de Haan

Jeannet Kelder
Hetty Landeweerd
Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen

Hervormde gemeente
Collecten
25 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
30 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie Kerk in Actie /
binnenland en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
19.00 uur: PaKaN!
Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
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Wijkberichten

Met warme groet,
Gera Mateman

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

Een impressie
Donderdag 8 maart werd een 20-tal deelnemers aan het
groothuisbezoek (Dante) gastvrij ontvangen bij de fam. Pierik,
Kievitstraat. Na de gewoonlijke 'voorstellingsronde' waagden
we ons aan het ganzenbordspel, dat diende om richting te
geven aan de gesprekken. Hoe kijk je aan tegen o.m.: de brug
in je leven; de put in je leven en bv de doolhof.
Op deze manier kwamen de tongen wel los.
Prachtig was het om met elkaar hoogte- en dieptepunten te
kunnen delen. Om ook voor jezelf te weten wanneer die 'brug'
er is ligt vaak anders dan wanneer je in de 'put' zit.
Ongemerkt was het 22.00 uur.
Tijd om de avond zingend te besluiten met de woorden:
‘Samen zoeken wij naar woorden om geloven te verstaan.
Samen vormen wij akkoorden die
Gods grootheid op doen gaan.
Liefde, vrede en vertrouwen vinden wij van groot belang.
Daarmee mogen wij gaan bouwen
aan de kerk met samenhang.’

Mw. G.J. Stegeman-Runhart
Mw. J. Voortman-Meijerman
Dhr. G.H. Hekman
Dhr. O. Kramer
Dhr. G.A. de Roos
Dhr. H.J. Poortier
Mw. F. Haasjes-Schieving
Mw. A.R. van Gerresheim-Eggengoor
Mw. W. Kampen-Mulder
Dhr. F. Horsman
Mw. J. Arnoldussen
Dhr. W. Dijkstra
Mw. K. Groothuis-Spijker
Mw. E. v.h. Hof-Knevelbaard
Mw. E. den Uijl-van der Laan
Mw. D. van der Veen-Beniers
Mw. H. Huisjes-Grootemarsink
Mw. A. Ningbers-Slotman
Mw. W. Steen-Paarhuis
Dhr. W. Endeman
Mw. M. Schuttert-Timmerman
Dhr. J.W. Albers
Mw. H. Bouwhuis-Tempelman
Mw. H. Kraaijeveld-Seinen
Dhr. J. Lucas

Een deelneemster

Wijk 2 waarneming
Pastoraal werker: M.J. van Sandijk
 mvansandijk@pkn-ommen.nl
Werkdagen:
woensdag en vrijdag
Scriba:

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



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

We leven mee met…
Hoewel niet iedereen die ziek is, hier genoemd wil worden,
weten de mensen die hen nabij zijn van hun situatie, en ook
voor God is niets onzichtbaar. Hierbij wensen we alle zieken, en
de mensen die om hen heen staan, Gods liefdevolle troost en
Zijn nabijheid toe. Vers 4 van Psalm 23 geeft hier woorden aan:
‘Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’

Wijk 1 waarneming
Kerkelijk werker:


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

Scriba:

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



En tot slot

Geboorte
‘De wereld is mooier met jou’ op 23 februari werd Karel Jan
geboren, met als roepnaam: Flip. Hij is de zoon van Kristian
Hogeterp en Anita Veneberg en het broertje van Suze. Vanaf
deze plek: van harte gefeliciteerd met de geboorte van Flip!
Een prachtig wonder van leven, jullie door God gegeven.

Tijdens de diensten van 4 februari is afgekondigd dat de
Hervormde Gemeente Holten voornemens was mij te
beroepen. Anderhalve week later is het beroep ook
daadwerkelijk op mij uitgebracht en op donderdag 1 maart heb
ik dit beroep aangenomen. In mei zal ik beginnen als predikant
in Holten. Dit betekent ook dat ik hier in Ommen ga stoppen
met mijn functie als pastoraal werker voor Wijk 2 van de
Gereformeerde kerk. Op 14 april is mijn laatste werkdag en
tijdens de ochtenddienst van 6 mei in Ommen, bij de
bevestiging van nieuwe ambtsdragers en het afscheid van
vertrekkende ambtsdragers, neem ik ook afscheid. De tijd dat
ik hier nog werkzaam ben, wil ik me in ieder geval nog van
harte inzetten voor mijn werkzaamheden.
En ten slotte: hopelijk tot ziens in de Stille Week! Op
maandagavond mag ik namelijk, samen met de Katholieke
pastoraal werker, mw. Marga Klein Overmeen, voorgaan in de
oecumenische kerkdienst in de Rooms-Katholieke kerk aan de
Nering Bögelstraat. Deze dienst begint om 19.30 uur.
Hartelijke groet, Mark van Sandijk

Zieken
Ter bemoediging
Psalm 103:
8 Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9 Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
10 Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
12 Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
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Wijk 3

Wijkgemeente 2

Predikant:
Bereikbaar:

Ds. K. Jelsma

Predikant:

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

Bereikbaar:

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

Scriba:
Scriba:


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



Rond de erediensten
We staan aan de vooravond van Pasen. Een bijzondere tijd.
Waarin we worden bepaald bij de kern van ons geloof. Jezus
die voor ons sterft, en opstaat uit de dood. Wat een wonder…
Op Goede Vrijdag mag ik ’s middags voorgaan in een korte
avondmaalsdienst in Oldenhaghen. ’s Avonds mag ik voorgaan
in een avondmaalsdienst in de Hervormde kerk. Rijk om juist
op de dag dat we het sterven van Jezus gedenken, ook het
avondmaal te vieren. En zo in de tekenen van brood en wijn de
rijkdom van zijn sterven echt te proeven.
’s Middags in Oldenhaghen zal waarschijnlijk Johannes 19:18
centraal staan. Daar lezen we dat er naast Jezus nog twee
anderen gekruisigd worden. Jezus hangt ‘in het midden’. En het
evangelie spoort ons aan om het van de Man in het midden te
verwachten.
’s Avonds in de Hervormde kerk gaat het waarschijnlijk over
Johannes 19:26-27. Daar lezen we hoe Jezus stervend aan het
kruis nog oog heeft voor zijn moeder, Maria. Hij vertrouwt haar
toe aan de zorg van één van zijn leerlingen, Johannes. En heeft
Hij zo niet ook oog voor mij? Is dat niet het geheim van wat
hier gebeurt?
Op Eerste Paasdag ga ik ’s morgens voor in de Gereformeerde
kerk. In deze dienst doen twee jongeren belijdenis van het
geloof. Omdat ik hen heb begeleid, heb ik geruild met collega
Kest Jelsma, om zo ook zelf hun belijdenisdienst te kunnen
leiden. Fijn dat dit kon! De jongeren die belijdenis hopen te
doen zijn: Kirsten Huetink, Grensweg 21, 8153 RB, Lemelerveld,
en Niels Jansen, Wethouder Petterweg 3, 7731 XT, Ommen.
We vinden het prachtig dat jullie de stap zetten om persoonlijk
en openlijk je geloof te belijden. We hopen en bidden dat jullie
dat je leven lang zullen blijven doen! Tijdens de dienst lezen we
Johannes 20:1-10. Dit is het eerste deel van de lezing van het
Paasproject van de kindernevendienst. Tekst voor de preek
wordt het eind van vers 8, waar van Johannes wordt gezegd
dat hij het ‘zag’ en ‘geloofde’. In die woorden komen het vieren
van Pasen en het belijden van je geloof samen. Muzikale
begeleiding tijdens de dienst is er door Ad Huetink op het orgel
en PKN-band Embrace. We hopen op een inspirerende dienst,
voor iedereen!

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

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

Bij de diensten
Komende zondag hoop ik u weer te zien in de morgendienst in
de Hervormde kerk en het Woord in uw midden te mogen
bedienen. Het is dan Palmzondag, waarin wij Jezus volgen op
Zijn intocht te Jeruzalem. De week tussen Palmzondag en
Pasen heet vanouds de stille week. Op Goede Vrijdag klinkt Zijn
stem: ‘alles is volbracht’ en ‘alle dingen zijn gereed’. Dan wordt
het Pasen en mogen we het tegen elkaar zeggen: ‘De Heere is
waarlijk opgestaan’.
Op Goede Vrijdag is er om 10.00 uur een dienst in de
Hervormde kerk waarin het Heilig Avondmaal zal worden
gehouden en waarin ik hoop voor te gaan. We gedenken dan
het sterven van Christus; de zonde moest door Hem verdragen,
gedragen en weggedragen worden naar het vloekhout, en dat
in onze plaats.
In de vraag van Christus: ‘Mijn God, waarom hebt Gij Mij
verlaten?’ klinkt een tegenvraag tot ons: ‘Mijn kind, waarom
heb je Mij verlaten?’ Die vraag uit het paradijs, die God ons
steeds weer stelt. Wat is óns antwoord op die vraag?

De Catechismus voor ons
Je bent van harte welkom op deze kring, ook als je eerder nog
niet bent geweest. Het zijn leerrijke avonden en de kring wordt
goed bezocht. Het is voor ons wel fijn als je je even van tevoren
opgeeft ( dsdebruijn@pkn-ommen.nl,) maar als je op het
laatste moment binnenstapt, dan ben je ook van harte welkom.
Het thema van de komende avond op (let op!) maandag 9 april,
om 20.00 uur in het Hervormd Centrum is: ‘Geest van
hierboven, leer ons geloven’, dit n.a.v. Zondag 20 van de
Catechismus. We gaan ook dan weer op zoek naar de betekenis
hiervan voor ons vandaag.

Onze zieken
We wensen al onze zieken heel veel sterkte toe. Mensen om je
heen die met je meeleven. En een God boven je die je draagt.

Tenslotte
Tenslotte

Ik wens u goede Paasdagen toe. Pasen is ergens altijd ook
confronterend. Het gaat over sterven, over de dood. Dat is
heftig. Maar door de confrontatie heen biedt Pasen troost. De
dood is verslagen, het leven overwint!
‘De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.’
(Lied 637:3)
Ds. Karel Hazeleger

We wensen allen, in het bijzonder hen die ziek zijn of verward,
of een ander kruis te dragen hebben, dat zij in deze lijdenstijd
kracht mogen ontvangen uit Christus’ kruisverdiensten. En dat
we met onze vreugde en verdriet steeds tot God mogen gaan,
ook als er een kruis door ons eigen leven wordt gezet.
Ik wens u gezegende Paasdagen toe.
Een hartelijke groet, Ds. Reijer de Bruijn
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Wijkgemeente 3

PaKaN!

Predikant:

Activiteitenagenda

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

In de kerk Vinkenbuurt wordt Robin gedoopt. Zij is het
pasgeboren dochtertje van Marcel en Carin Meesters.
Het is een bijzondere gebeurtenis dat er een kindje wordt
gedoopt in de kerk Vinkenbuurt. Marcel en Carin hebben
goede banden met de kerk aldaar. Marcels roots liggen daar en
Carin heeft als jeugdouderling vanuit PaKaN! in Vinkenbuurt
haar aandachtsgebied.
In deze dienst zal ook de boodschap klinken die Marcel en
Carin aan Robin willen meegeven: ‘Zoals God goed is voor
iedereen, zo moeten wij ook goed zijn voor iedereen, zonder
onderscheid te maken.’ Wees welkom bij dit feest van de doop.

April
22

CrossPointdienst in de Gereformeerde kerk Ommen

25 maart Clubdienst
Met de kinderen en de leiding van de jeugdclub N-Joy hebben
we een kerkdienst voorbereid voor zondagavond 25 maart.
Thema: Wie wil een vieze klus doen? Het gaat over het
bijbelverhaal van de voetwassing: Jezus die de voeten van zijn
leerlingen wast.
Het is een interactieve dienst: de kinderen zullen dit
bijbelverhaal uitspelen. Andere kerkgangers wordt gevraagd
mee te doen: hun kennis wordt getest. We zingen liedjes, die
door de kinderen zijn uitgekozen. Verder zijn er gebeden van
kinderen.
Dus ouders, grootouders en andere kerkgangers. Wees welkom
in deze bijzondere dienst van en voor kinderen. Zo krijg je ook
een inkijkje in wat er op de club gebeurt en welke christelijke
boodschap zij daar mee krijgen. Het is een boodschap voor alle
generaties, voor ons allemaal.
De dienst is in de Gereformeerde kerk om 19.00 uur.
Ds. Coby de Haan

Clubdienst 25 maart
In de avonddienst in de Gereformeerde kerk is een Clubdienst.
De kinderen en de leiding van de jeugdclub N-Joy hebben het
met mij voorbereid. Het thema is: Wie wil een vieze klus doen?
Het gaat over de voetwassing. Zie verder bericht PaKaN!

Witte Donderdag 29 maart
In de Hervormde kerk vieren we op Witte Donderdag de
Maaltijd van de Heer. Samen met de leden van de
Interkerkelijke Werkgroep Rondom Pasen hebben we deze
dienst voorbereid. Het thema is: Onvoorwaardelijke liefde.
We lezen Matteüs 26:17-30 over het Pesachmaal, waarin Jezus
aankondigt dat één van zijn leerlingen Hem zal verraden.
Daarna viert Jezus met hen het laatste avondmaal. Hij deelt
brood en wijn, de tekenen van vergeving van zonde.
Ook wij mogen komen en dit ontvangen.
Zo toont God Zijn onvoorwaardelijke liefde. Het maakt ons stil.

Jeugdpastoraat
Heb je hart voor kinderen en jongeren en
vind je het belangrijk dat er persoonlijke
aandacht is voor hen? Dan kun je veel
voor hen betekenen. Bijvoorbeeld door
echte interesse te hebben in hun
leefwereld.
Door mooie en moeilijke thema’s uit hun leven te bespreken.
Door daar samen voor te bidden en iets van jouw eigen
geloofs- en levensverhaal met hen te delen. Als je dat doet,
bouw je een relatie op. Je gaat elkaar leren kennen, je leert
elkaar vertrouwen en de kinderen of jongeren voelen: ik doe
ertoe. Wat ik meemaak, hoe klein of hoe groot het ook is, is
belangrijk.
Jeugdpastoraat en relatiegericht jeugdwerk
Als je op deze manier bewust bezig bent met de relatie die je
hebt met kinderen en jongeren, dan doe je aan jeugdpastoraat.
Of met een ander woord: aan relatiegericht jeugdwerk.
Jeugd Pastoraal Team
Vanuit PaKaN! is de eerste stap gezet om een Jeugd Pastoraal
Team (JPT) op te zetten. En hiervoor zijn wij op zoek naar jou.
Spreekt bovenstaande zin jou aan en wil jij er samen met het
JPT voor zorgen dat er een plek is voor de jeugd uit onze kerk
waar ze terecht kunnen met hun mooie en minder mooie
verhalen? Neem dan contact met ons op.
Cursus
Omdat wij ons realiseren dat het opzetten en in stand houden
van een JPT geen eenvoudige opdracht is, zullen wij, bij
voldoende aanmeldingen, starten met een training. In deze
training verkennen we de mogelijkheden van relatiegericht
jeugdwerk en jeugdpastoraat en oefenen we om onze eigen
jeugdpastorale rol meer handen en voeten te geven. Ook
krijgen we concrete handvatten om het jeugdpastoraat in onze
gemeente gestalte te geven. De cursus bestaat uit 3 dagdelen.
Praktische informatie

Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen
Ik weet niet hoe intensief u of jij deze Veertigdagentijd stil
staat bij de weg van Jezus’ lijden, sterven en opstanding.
Om mij daarbij dagelijks te helpen krijg ik iedere dag op
Facebook een berichtje binnen van de app ‘40 keer Heilige
herrie’. Daar wordt per dag een bijbeltekst uit de lijdenstijd
verbonden met een popsong. Het is een spannende poging om
de heilige, vaak beladen, teksten van Jezus te verbinden met de
moderne niet direct religieuze muziekcultuur. Het is voor mij
de ene keer meer geslaagd dan de andere keer. Toch ben ik
iedere dag weer benieuwd naar deze verbinding van heilige
tekst en heilige herrie, en soms diep geraakt!
Ik wens u en jou een gezegende Paastijd toe.
Hartelijke groet, ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker

℡


CrossPointdienst in de Hervormde kerk Ommen

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij
Fennie Bos

Doopdienst Vinkenbuurt 25 maart

Jongerenwerker:

Maart
25

Dhr. T. Abbes
Oosteinde 43, 7671 AR Vriezenveen
06-52573355
tabbes@pkn-ommen.nl
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Meer ‘ora’ en minder ‘labora’
Dat was het thema van St. Antwoord op de
zendingsavond van afgelopen woensdag
21 februari. René Timmerman, directeur van
St. Antwoord, heeft verteld over zendingswerk in
Albanië. Schoon drinkwater, het verdelen van
voedsel en het bieden van medische zorg: eerst de
randvoorwaarden voor een menswaardig bestaan bieden en
pas dan het evangelie uitdragen. Want ja, als iemand sterft
door gebrek aan voedsel, dan heeft het Evangelie verspreiden
ook geen zin. Dit spreekt veel christenen erg aan en daarom
geven zij vaker giften aan stichtingen die dit ondersteunen. Als
de humanitaire nood hoog is, is dit een logische, liefdevolle en
Bijbelse gedachte. Want wat heb je aan een Bijbel als je sterft
van de honger. Dan is het uitdelen van brood hetzelfde als het
uitdelen van de Liefde van Christus. Maar wat als de eerste
levensbehoefte wel is ingevuld? Wat doe je dan? Meer ‘ora’ en
minder ‘labora’ oftewel meer Bidden en minder Werken.
Stichting Antwoord ondersteunt toerustings- en
trainingsprogramma’s. En de effecten zijn prachtig. Het doel is
niet het verspreiden van Bijbels op zich, maar onderwijs en
discipelschap zijn het doel: dat de mensen volgelingen van
Jezus Christus worden!
Het lichaam van Christus: Eerlijk zullen we uit liefde alles delen.
‘Het Westen’
Albanië
Zeer veel middelen
Zeer beperkte middelen
Zeer veel geld
Zeer weinig geld
Zeer veel kennis
Weinig
opleidingsmogelijkheden
Geestelijk?
Geestelijk erg rijk
(Hebben wij God wel nodig?)
Leven in afhankelijkheid
Hier wordt niet mee bedoeld dat u anderen zo moet helpen dat
u daardoor zelf gebrek gaat lijden. Waar het om gaat, is een
rechtvaardige verdeling. In de Boeken staat hierover: ‘Wie veel
had verzameld, hield niets over, en wie weinig had verzameld,
kwam niets tekort.’
‘Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je verantwoording is’,
zegt Jezus Christus in Lucas 12:48.
Het model van St. Antwoord kenmerkt zich door: Zaaien en
zorgen voor nazorg. We geloven dat we plaatselijke goed
opgeleide christenen door plaatselijke partners kunnen
toerusten met literatuur, Bijbels en trainingen om hun eigen
kerk te dienen en te laten groeien in geloof. Met voor de
maatschappij allemaal positieve gevolgen!
We kunnen terugzien op een inspirerende avond, prikkelend
met aanzet tot nadenken en met interessante discussies. Graag
verwijs ik u naar de website van PKN-Ommen (Groepen-ZWO
commissie), hierop kunt u nog een filmpje vinden van Viola
over een project van St. Antwoord in Albanië.
ZWO-commissie PKN-Ommen

De training bestaat uit 3 dagdelen van elk 2 uur, vindt plaats in
Ommen en wordt betaald door PaKaN! Wij willen starten in het
winterseizoen, dus na de Startzondag. Na het volgen van de
training willen met elkaar als JPT het Jeugdpastoraat verder
vorm gaan geven.
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan
gerust contact met ons op via het mailadres van PaKaN!
 pakan@pkn-ommen.nl
Wilma Ekkelkamp
Therésia Stobbelaar
Ellen Touwen

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

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
25-02 Mw. Brunink-Wunnink
04-03 H. Olsman
11-03 Dhr. Horsman
Witharen gebouw Irene
04-03 Mw. J. Nicolai
11-03 Dhr. Bremmer
Hervormde gemeente
04-03 Mw. Kleinjan-aan het Rot
Mw. Meijerink
11-03 Dhr. A.J. Willems
Mw. Mulder
14-03 Beschermde woonvorm Baron Van Fridaghstraat
18-03 Mw. Pannen-Stoeten
Dhr. Keller
Mw. Schottert-Minkjan
Vinkenbuurt
04-03 Mw. W. Stoeten-Meijer
11-03 Mw. G. Ruiterkamp-Fernim

Bedankt

Van de redactie: Medewerkers gezocht
Door het vertrek van enkele leden van de redactie zijn wij op
zoek naar mensen die ons team willen komen versterken.
De werkzaamheden in het redactieteam bestaan uit het
verwerken van de binnengekomen kopij naar de lay-out van
Kerkvensters. De redactieleden werken met een zelf
vastgesteld rooster, waarbij u gemiddeld één avond per 14
dagen aan de beurt bent. Er wordt ’s avonds met twee
personen gewerkt. U wordt ingewerkt door ervaren
medewerksters. Het redactieteam beschikt over een moderne
computer met scanner en printer. Ervaring in het gebruik
hiermee en met o.a. Word en Outlook, is gewenst. De
redactieruimte bevindt zich aan de achterzijde van de
Gereformeerde kerk.

Allemaal bedankt voor de telefoontjes, kaarten en het bezoek
tijdens ons verblijf in het ziekenhuis en Clara Feyoena Heem.
Hendrik Jan Hogenkamp en Jantina Hogenkamp v.d. Linde,

Gezamenlijke berichten
25 maart Actie voedselbank
Nog steeds is de voedselbank blij met de inzameling die we als
gezamenlijke diaconie organiseren. U kunt daarbij denken aan:
Koffie, thee, boter, melk, deegwaren, blikken of potten met
groente, houdbaar beleg zoals pindakaas, jam, chocopasta.
Maar ook wasmiddel is van harte welkom. Helpt u mee?
Bij de ingang van onze kerken staan kratten klaar. Ook in
Witharen en Vinkenbuurt kun u het inleveren.
Wil u het liever niet op zondag meenemen, dan kan het ook
tot uiterlijk 24 maart gebracht worden bij:
Ageeth Wildeboer of Marry de Lange
Alvast bedankt namens de Diaconieën

Verder zijn wij ook nog steeds op zoek naar een Eindredacteur
(m/v). De werkzaamheden bestaan vooral uit het redigeren en
corrigeren van de aangeleverde tekst in Kerkvensters.
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Een goede kennis van de Nederlandse taal is gewenst.
De correcties worden op donderdagavond verwerkt, samen
met een redactielid. Op zaterdagmorgen wordt samen met een
lid van de technische redactie de laatste kopij verwerkt. Rond
het middaguur wordt het kerkblad naar de drukker verzonden.
De tijdsbesteding op zaterdagmorgen is ca. 2 uur. In overleg
kunnen de werkzaamheden van de zaterdagmorgen ook vanuit
huis gedaan worden, waarbij u beschikbaar (/℡) bent voor
de technisch redacteur. Gemiddeld is dit één zaterdagmorgen
per maand. Ook voor deze functie is ervaring met Word en
Outlook gewenst.

Den Haag en Ommen - overeenkomsten en verschillen’.
Dhr. De Goede is de zoon van dominee De Goede die in het
verleden in Ommen voorging. Zelf is dhr. De Goede
godsdienstleraar geweest en nu is hij nauw betrokken bij
allerlei inspirerende initiatieven rondom diaconaat en de kerk
in onder andere de Schilderswijk in Den Haag. Op boeiende
wijze zal hij vertellen over zijn ervaringen en de veranderingen
in kerkgang en de rol van de kerk in de loop der jaren.
Na de pauze is er gelegenheid om verder met elkaar door te
praten en staat de onderlinge ontmoeting centraal.
We kijken uit naar een inspirerende avond en hopen u
woensdag 11 april te mogen begroeten. Voordat we om
20.00 uur beginnen, zal vanaf 19.30 uur de koffie en thee klaar
staan in De Kern. Welkom!
Wijkraad 3

Indien u interesse heeft in één van bovenstaande functies, of u
heeft behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Roelof Flokstra of Gerdineke Engberts.
Weet u het nog niet zeker of u geschikt bent voor één van deze
functies, u mag ook eerst een aantal malen meelopen alvorens
u beslist, u kunt dan een indruk krijgen van de
werkzaamheden.

23 april Ouderenreis
Op maandag 23 april willen wij weer ons jaarlijkse uitstapje
houden voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Dit jaar
gaan we naar het tapijtmuseum in Genemuiden en naar de
orchideeënhoeve in Luttelgeest. We vertrekken om 09.00 uur
vanaf De Kern/Het Vrijthof.
Om +/- 10.00 uur gaan we gezellig koffie drinken bij het
tapijtmuseum in Genemuiden. Daarna krijgen we een
rondleiding in 2 groepen.
We vertrekken om +/-11.45 uur uit Genemuiden en hopen om
12.30 uur aan te komen in Luttelgeest. Daar gaan we eerst
genieten van een lunch. Daarna brengen we in 3 groepen een
bezoek aan de Orchideeënhoeve en de Vlindertuin.
Vandaar vertrekken we naar Ommen, naar De Kern, waar we
van een heerlijk diner zullen gaan genieten.
Van uw contactpersoon, ouderling of diaken zult u hierover
bericht ontvangen. Mocht het zo zijn dat u geen uitnodiging
hebt ontvangen, neem dan contact op met een van
onderstaande personen. Ook voor overige vragen over dit
reisje kunt u hier terecht.
Namens de diaconie van de Gereformeerde kerk,
Coby Lip-van Oenen
Hennie Makkinga-Horsman
Diny Visscher-de Lange
Symen Wiersma

Gereformeerde kerk
Vergaderingen
03 april Moderamen Kleine Kerkenraad
09 april Kleine Kerkenraad
16 april Kerkenraad, daarna Wijkraden 1/2/3
18 april Gemeentevergadering
23 april College van Kerkrentmeesters
23 april Diaconie
Ambtsdragers, contactpersonen en vacatures
Wij zijn een geloofsgemeenschap van ongeveer 2600
gemeenteleden. Veel van deze gemeenteleden doen al heel
veel of hebben al heel veel gedaan voor onze kerk, maar de
groep ambtsdragers en contactpersonen krimpt al jaren.
Deze teruggang is dusdanig dat wij een punt bereiken dat wij
niet langer alles wat we willen kunnen doen (of niet meer op
de manier waarop wij het zouden willen doen). Je kunt van de
huidige groep ambtsdragers en contactpersonen niet vragen en
blijven verlangen dat ze er steeds iets meer bij gaan doen. Dat
houdt een keer op.
Wij zijn een geloofsgemeenschap. En Jezus zegt dat iedereen
zijn of haar eigen gaven heeft. Maak uzelf niet (te) klein als u
wordt gevraagd ambtsdrager of contactpersoon te worden.
Denk erover na, praat er met andere ambtsdragers of
contactpersonen over en besef ook, u krijgt er heel voor terug
(en u doet het niet alleen). Dus als u wordt gevraagd stel uzelf
dan eens de vraag ‘ja, waarom niet ?’. Nog beter en mooier is
het als u zich zelf aanmeldt bij een ambtsdrager,
contactpersoon of scriba. Laten wij samen, gemeenteleden en
ambtsdragers en vrijwilligers blijven werken aan deze mooie
geloofsgemeenschap.
Johan Schinkelshoek, voorzitter

Collecten

Van de beroepingscommissie
We willen u op de hoogte brengen van de stand van zaken.
Inmiddels hebben we met een aantal predikanten contact
gehad. Helaas kunnen deze predikanten i.v.m. baan van
partner of schoolgaande kinderen geen beroep in overweging
nemen. Hopelijk vertrouwt u er op dat we serieus aan het werk
zijn. Wekelijks komen we bij elkaar om bevindingen te
bespreken en volgende stappen te nemen.
We blijven u regelmatig informeren!
Hennie Meulenkamp-Wermink
11 april Uitnodiging Wijkavond (Wijk 3)
Wijk 3 nodigt u van harte uit voor een wijkavond op woensdag
11 april. Tijdens deze avond zal dhr. Aad de Goede ons
meenemen rondom het thema ‘Diaconaat, kerk en kerkgang in
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04-02
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 488,28
58,25

Kerk
€ 357,78
51,80
219,76
40,93

11-02
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 328,32
58,04

Kerk
€ 259,40
53,50
194,72
37,60

18-02
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 486,62
150,65

Kerk
€ 239,38
53,30
193,60
42,30

25-02
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 382,59
62,30

Kerk
€ 345,90
54,95
241,05
44,15

opstanding, en dat dit veel onrust zal geven. Dit zou voor
Pilatus des te erger zijn omdat keizer Tiberius spoedig het
gebied bezoekt. Hij laat daarom voor de ingang van de grot
waarin het lichaam is geplaatst, een grote rots plaatsen, met
een verzegeling, en met twee soldaten om de grot te bewaken.
Op zondag is de rots een flink stuk verplaatst en het lichaam
verdwenen. De bewakers verklaren dat het lichaam door een
gewapende overmacht van joden geroofd is.
Pilatus geeft Clavius, een Romeinse tribunus, de opdracht om
het vermiste dode lichaam van Jezus op te sporen. In de
hoofdrollen ziet u bekende acteurs als Joseph Fiennes, 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. Hazeleger. De toegang is gratis (mogelijkheid tot het geven
van een vrije gift bij de uitgang).
U kunt zich voor deze avond opgeven bij ds. Hazeleger
( dshazeleger@pkn-ommen.nl)

Hervormde gemeente
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.
29 maart Ouderenmiddag Paasviering
Donderdagmiddag om 14.30 uur is in het Hervormd Centrum
weer een ouderenmiddag voor alle 55-plussers. Deze middag
staat in het teken van Goede Vrijdag en Pasen. Ds. Karel
Hazeleger zal de meditatie verzorgen en het Regiokoor zal
medewerking verlenen. We sluiten deze middag en tevens het
seizoen af met een gezamenlijke broodmaaltijd. U kunt zich
hiervoor opgeven bij het kerkelijk bureau tot 26 maart. De
kosten voor de broodmaaltijd zijn € 9,00 p.p. Het belooft weer
een mooie middag te worden. U bent allen van harte welkom.
Als u geen vervoer heeft, bel en u wordt opgehaald.
De Ouderencommissie Hervormde Diaconie

17 april is er een forumavond over de toekomst van onze
kerk. Inmiddels zijn de sprekers bekend! Dit zijn onze
jongerenwerker Thomas Abbes, ds. Reijer de Bruijn, ds. Coby
de Haan, ds. Karel Hazeleger, de bij iedereen bekende Lex
Jaspers en ds. Kest Jelsma. Alle sprekers zullen in vijf minuten
hun droom over de toekomst van de kerk met u delen. Er is
ruim de gelegenheid voor gesprek en discussie.
Forumvoorzitter is Jan Heijink. Na elke gespreksronde zal Agnes
Kroese proberen een conclusie te trekken. Ze zal daarbij met
name kijken welke concrete dingen uit de discussie we mee
kunnen nemen naar de kerkelijke praktijk. De avond wordt
gehouden in De Kern en begint om 20.00 uur.
Meer informatie en opgave bij ds. Karel Hazeleger,
 dshazeleger@pkn-ommen.

Collecten
04-03
Kerk
Ommen
€ 142,95
Vinkenbuurt
19,90
Kerk Vinkenbuurt
20,15

Diaconie
€ 172,80
19,05

Kerk. geb.
€ 140,18

11-03
Kerk
Ommen
€ 275,34
Vinkenbuurt
42,65
Kerk Vinkenbuurt
43,70

ZWO
€ 252,60
48,25

Kerk. geb.
€ 215,95

Zendingsbussen Ommen januari

26 april Laatste avond nieuwe Romeinenkring
De laatste avond van de nieuwe Romeinenkring is op
donderdag 26 april. Meer hierover in een volgend kerkblad.
Ds. Karel Hazeleger

€ 333,29

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 20,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
€ 20,00 via ouderling mw. L.G. Kroon-Wijnbergen
€ 20,00 via ouderling dhr. J. Sterken

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal

Voor koffiedrinken HC
€ 10,00 via kerkelijk bureau

Paasbroodactie voor Oekraïne
Net als voorgaande jaren staan de leden
van Stichting Ommen Voor Oekraïne in De
Kern, gebouw Irene, en in de Hervormde
gemeente met de bestellijsten voor de
paas/krentenbroden actie. Op 25 maart is de laatste
mogelijkheid om bij de in- en uitgangen uw bestellingen te
noteren op de daarvoor bestemde intekenlijsten. De opbrengst
van de verkoop is bestemd voor het project, Alzheimerhuis in
Beregove Oekraïne, speciaal om te ondersteunen in de kosten
voor de maaltijden, zorg en medicijnen voor de bewoners.
De broden zijn op te halen op
donderdag 29 maart van 19.00 tot
21.00 uur en zaterdag 31 maart van
10.00 tot 12.00 uur in De Kern. En op
vrijdagmorgen 30 maart na de
kerkdienst alleen in gebouw Irene in Witharen.
Bent u niet in de gelegenheid uw
bestelling in de kerk te doen, bij
onderstaande personen kan dat
telefonisch of per mail graag voor
25 maart: Johan Hofmeijer of
Erna Martens

Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot
Voor H.V.D. wijk 1
€ 5,00 en € 10,00
Voor H.V.D. wijk 2
4 x € 5,00, € 6,00, € 7,50, 2 x € 10,00
Hartelijk dank

Vorming
27 maart Film ‘Risen’ in De Kern
Op dinsdag 27 maart a.s. kunt u in De Kern 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.
Jezus wordt op een vrijdag gekruisigd. Zijn volgelingen zijn zeer
benieuwd of zijn aankondiging dat hij uit de dood zal opstaan
uitkomt. De joodse autoriteiten en Pontius Pilatus geloven hier
niet in, maar vrezen wel dat Jezus’ volgelingen het lichaam
zullen stelen en verbergen, als schijnbare bevestiging van de
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7 april ‘Lente met Viool & Orgel’
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te
Lemelerveld om 20.00 uur met André van Vliet
(orgel) en Chloë Elsenaar (viool).
Reserveren: ℡ 0572-371838 (Huetink) of ℡ 0384224079 (Boks).

zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we God danken voor Zijn oneindige liefde voor ons
die zichtbaar is geworden in het lijden, het sterven en de
opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus. Dank God dat we
daardoor voor eeuwig dichtbij Hem mogen leven als we
Jezus accepteren als Heer van ons leven.
Laten we bidden dat we daadwerkelijk zullen aanvaarden
en geloven dat al onze zonden zijn vergeven, omdat Jezus
voor ons is gestorven aan het kruis.
Laten we bidden dat we als (groot)ouders open zullen zijn
over ons geloof naar onze (klein)kinderen en voor hen een
eerlijk voorbeeld zullen zijn in geloof.
Laten we God danken dat Hij een ieder van ons op het oog
heeft en Hij ernaar verlangt dat we Hem zullen zoeken
door te bidden en de bijbel te lezen.
Laten we bidden dat de vele openstaande vacatures in het
Kerkenwerk weer opgevuld mogen worden. Dat mensen
de gezamenlijke taak om gemeente te zijn mogen gaan
oppakken.
Laten we bidden voor alle deelnemers aan de Alpha
cursussen. Dat iedereen een verlangen zal krijgen naar een
persoonlijke relatie met God en Zijn kracht zal ervaren.
Laten we bidden voor alle zieke mensen. Dat ze al hun
zorgen bij God zullen brengen en ze Gods nabijheid zullen
mogen ervaren tijdens hun ziek zijn. Bid om Gods kracht,
doorzettingsvermogen en herstel.

16 april Kerk & Israël
Deze maandag hoopt mw. Jennifer Guetta-Peersonn een lezing
te komen houden onder de titel: ‘Graven naar Licht’.
‘Graven naar Licht’ is het waargebeurde verhaal van een
Bijbelse archeologe met Joods-christelijke achtergrond die
plotseling geconfronteerd werd door de geestelijke wereld en
er achter kwam dat Jezus de Messias is. Mw. Guetta vertelt een
bijzonder verhaal over de opgravingen van Megiddo en
Jeruzalem, de relatie tussen wetenschap en geloof, de
ontdekking van de Messias, het bovennatuurlijke, de kracht
van God en de relatie Kerk en Israël.
We beginnen om 19.30 uur (deuren open om 19.00 uur)
Plaats: de Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart
Voor meer informatie kunt u bellen naar
Gerbrig Arends, Gerrit Jan Vrieling of Johan Dul
21 april Open dag Theologische Vorming Gemeenteleden
Kom kennismaken met de cursus TVG welke al sinds 2003 in
Rijssen gegeven wordt. Begonnen als cursus voor de regio,
heeft het zich inmiddels uitgebreid met cursisten uit onder
andere Biddinghuizen, Enschede en Winterwijk en hebben al
honderden de cursus met veel enthousiasme en zegen gevolgd.
Op zaterdag 21 april bent u van harte welkom om de lessen
Dogmatiek, Ethiek en Gemeenteopbouw bij te wonen die deze
ochtend op het rooster staan. Neem eens een kijkje voor een
indruk en onderga de sfeer. Misschien helpt zo’n bezoekje bij
het nemen van een beslissing om aan de cursus deel te nemen.
Vanzelfsprekend kunt u deze ochtend ook alle gewenste
inlichtingen krijgen. Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de
cursusleider ds. K.A. Hazeleger of bij de secretaresse mw. Ria
Harbers. Bij deelname aan de open dag graag een berichtje aan
de secretaresse. De lessen worden gegeven in kerkelijk
centrum Sion, Wijnand Zeeuwstraat 2, Rijssen

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

Landelijk
31 maart Passie-paasconcert Looft den Heer
In deze drukke tijd rondom Pasen nodigen wij, Christelijk
Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” uit Notter,
iedereen van jong tot oud van harte uit voor ons PassiePaasconcert op DV zaterdag 31 maart aanstaande in de
Dorpskerk in Wierden. Tijdens dit concert willen wij samen stil
staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze
Verlosser.
Medewerkers tijdens het concert zijn Ronald IJmker (orgel), Jan
Lenselink (piano), Cloë Elsenaar (viool) en Noortje van
Middelkoop (panfluit). De algehele leiding is in handen van
dirigent Jan Quintus Zwart.
Het concert begint om 19.30 uur in de Dorpskerk, Burg. V.d.
Bergsplein in Wierden. Viert u en vier jij met ons mee? Meer
informatie over het koor en de concerten is te vinden op:
www.loofdenheer.nl.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 6 april.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 27 maart voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via email 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
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 29 maart van 18.45 – 19.30 uur

Gebedspunten

Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928

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

IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
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: NL21 RABO 0348 9043 12

Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

: 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

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

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters

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

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

Website
PKN gemeenten Ommen:

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

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

Gereformeerde kerk

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.

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

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
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
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

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
ste
1 Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
12

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

Werkgroep Albanië
Zin in een lekker etentje?
Dat kan en ook nog eens voor een goed doel!!
Wij gaan dat voor u organiseren en u krijgt een maaltijd met een Albanees tintje.
De opbrengst die wij daarmee maken gaat in augustus mee naar Albanië voor het te
verrichten werk. Tijdens de avond zal Eduard Versteeg (die 8 jaar zendeling is geweest
in Albanië) een presentatie verzorgen.

Datum:
6 april 2018
Inloop:
v.a. 18.00 uur
Aanvang diner:
18.30 uur
Kosten maaltijd:
vrije gift vanaf € 17,50 p.p. excl. drinken.
Locatie:
De Kern, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen.
Er kunnen maximaal 100 personen deelnemen.
Wees op tijd met uw opgave want VOL=VOL!!
Opgave is mogelijk tot 29 maart a.s. via: werkvakantiealbanie@hotmail.com of
tel. (tussen 18.00 en 20.00 uur) Adrie Boessenkool of Gerrit Kobes
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Kinderpaasfeest
voor alle kinderen van de basisschool

Thema ‘Het grote cadeau...!’

m.m.v. kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’
2e paasdag 2 april 10.00 uur
Hervormd Centrum
georganiseerd door PKN Ommen
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