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Meditatie

Leesrooster

Heb jij ook die momenten met je computer? Die momenten
dat je computer je vertelt dat hij, terwijl het jou even totaal
niet uitkomt, binnen 10 minuten gaat afsluiten om te updaten?
Waardeloos is dat. Bij mij gebeuren zulke momenten altijd op
het moment dat ik mijn preek moet afmaken of de PowerPoint
klaar moet zien te krijgen voor een kringavond of zoiets.
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Maar wat gebeurt er dan met je computer? Nou, wat er
gebeurt is dit: Vanuit de server van je besturingssysteem krijgt
je computer een bericht dat er updates zijn die gedownload
moeten worden. Meestal is dit nodig om je computer wat
nieuwe dingen te geven. Eigenlijk wordt je computer daardoor
geüpgraded. Downloaden is informatie halen die van de grote
server afkomt en op jouw kleine computer terecht komt. En
upgraden is een download ophalen en die installeren op jouw
computer, zodat de jouwe weer wat meer kan. En een
download komt dus van boven en een upgrade gebeurt
beneden, zou je kunnen zeggen.
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Marcus 2:23–3:6
Job 1:1-12
Job 1:13-22
Job 2:1-13
Job 3:1-26
Psalm 12
Marcus 3:7-19
Marcus 3:20-35
Marcus 4:1-9
Psalm 84
Job 8:1-22
Job 9:1-24
Job 9:25–10:7
Job 10:8-22

Inhoudsopgave

Eigenlijk is dat ook wat God doet met jouw geloofsleven. God
wil niet dat jij blijft die je bent, God wil je nieuwe dingen leren,
Hij wil nieuwe situaties in je leven geven en Hij wil dat je altijd
beschermd bent tegen de aanvallen van de vijand. En wat biedt
God je aan? Hij geeft je telkens een nieuwe download. Hij laat
iets in jou leven binnenkomen, waardoor jij weer verder kunt
groeien. En het is de vraag of jij die download ook wilt
installeren. Ik stel bij mijn computer dat proces nogal eens uit,
omdat het vaak nogal tijd kost. Tot het moment komt, dat
uitstellen niet meer kan, omdat de download het uit zichzelf
gaat doen. En je computer upgraden door die download kost
meestal tijd. Maar als God jouw geloofsleven wil upgraden en
je daarvoor nieuwe dingen geeft, dan kost dat ook tijd, maar
het is wel Gods verlangen dat jouw geloofsleven werkelijk
upgradet. Sterker nog, God laat je niet zijn die je bent, maar Hij
is bezig je leven telkens op een hoger plan te tillen.
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Misschien moet je de komende week je hier eens op richten.
En het zou kunnen dat je dan even wat tijd nodig hebt waarin
je moet aangeven dat er even updates geïnstalleerd moeten
worden en dat je daardoor even al je energie daarvoor nodig
hebt, maar God wil je echt de komende tijd op een hoger plan
tillen en laat dat echt toe.
Uit: Eindeloos gelukkig
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Kerkdiensten
Zondag 3 juni

Zondag 10 juni

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. M. Develing, Nieuwleusen
Frans Dijkstra
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Mw. M. van Lenthe
Mw. R. Troost-Timmerman

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

Witharen

Ds. M.J. Winters-Karels
Doopdienst
Lydia Volkerink
Mw. M. Schipper-Dijk
Alle groepen
Dhr. en mw. Meulenkamp

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. A. de Vries, Nijverdal
Klaas Schaap
niet bekend
Leiding: Marinda

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

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

Ds. J. Bakker, Hoogeveen
Frans Dijkstra
niet bekend
Leiding: Trudy

Ommen Samen kerk
Ds. R.R.J. de Bruijn
Ontmoetingsdienst
m.m.v. Leonie en Henk
Dhr. H. van Bruggen
Mw. E. Touwen-Tempelman

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

Hervormde gemeente

Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Frans Dijkstra
Dhr. J. Slotman
Dhr. K. van den Beukel

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

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

09.30 uur:
Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:
Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:
niet bekend
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdames/-heren:
niet bekend
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters
Alle groepen
Tienerdienst

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Weekopening,- sluiting

Weekopening,- sluiting

‘t Vlierhuis
Maandag 4 juni 10.30 uur:

‘t Vlierhuis
Dhr. K. Schaap

Maandag 11 juni 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen
Vrijdag 8 juni 18.30 uur:

Oldenhaghen
Mw. G. Mateman

Vrijdag 15 juni 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 8 juni 19.30 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Klaasje Hemstede
Mw. J. Schaapman
Geen

Ds. K.A. Hazeleger

Nijenhaghen
Mw. G. Mateman

Vrijdag 15 juni 19.30 uur:
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Ds. K.A. Hazeleger

Collecten

Bij de diensten

3 juni
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

10 juni
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

World Servants en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

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

Zondagskind
3 juni:
10 juni:

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

Alide Hazeleger
Thomas Haveman

Kinderoppas
Ommen
3 juni:

Gezelien van Duren
Henrike Grondman
10 juni:
Doriene Boezelman
Marjon Drost
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

3 juni Ontmoetingsdienst
Deze zondag is er een ontmoetingsdienst om 19.00 uur in de
Gereformeerde kerk. Het thema van deze dienst is ‘Open de
deur!’ Deze dienst is voorbereid met deelnemers die net een
Alpha cursus hebben afgerond. Ds. Reijer de Bruijn is de
voorganger en Leonie & Henk uit Emmeloord verlenen hun
muzikale medewerking. Na afloop is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of fris.
Voel je van harte welkom! Mooi om je familie, vriend, collega
of je buurtjes mee te nemen naar deze dienst!
Namens de Evangelisatie Commissie en het Alpha team

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

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

Gereformeerde kerk
Collecten
3 juni
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Algemeen Christelijke
Doeleinden en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Nout en Liz

10 juni
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

World Servants en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Annabel en William

Mw. H.H. Heuver-van ’t Veld
Dhr. A. Roddenhof
Dhr. G. van Elburg
Mw. B.J. Seinen-de Graaf
Mw. J. Braakman-Steen
Mw. A. van Tienhoven
Dhr. L. Engberts
Mw. A. Grotemarsink-Timmerman
Mw. H.J. Morrenhof-Nijzink
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

Zondagskind
Ommen
3 juni:
10 juni:

Wijk 1 waarneming
Marit Wermink
Vera Luijendijk

Kinderoppas
Ommen
3 juni:
10 juni:

Witharen
3 juni:
10 juni:

Rianne van der Bent
Heidi Jaspers
Julia Dunnewind
Marion Getkate
Aniek Welink

Kerkelijk werker:


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

Scriba:

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



Huwelijksjubileum
Jan en Hetty Lodewijk waren op 19 mei 40 jaar getrouwd.
Veertig jaar waarin lief en leed, vreugde en verdriet zijn
geweest. Op zaterdag 26 mei hebben ze deze heugelijke dag
gevierd, samen met hun dochter Mariska en haar man Ferry,
met Koen, Steyn en Amma, en met Gerben in liefdevolle
herinnering.

Jeannet Kelder
Franciska Harke
Hetty Landeweerd
Yvonne Meijer

60-jarig huwelijk
Dhr. en mw. Slotman-Grootens zijn dankbaar en blij dat zij op
dinsdag 12 juni 60 jaar getrouwd zijn. Samen met hun kinderen
en kleinkinderen willen ze dit vieren. Voor ieder die dit met hen
wil vieren is er gelegenheid hen te feliciteren op zaterdag, 16
juni vanaf 15.00 uur in ‘De Kern’, Bouwstraat.

Hervormde gemeente
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Van harte gefeliciteerd met dit diamanten huwelijk en moge
zowel de trouwdag, 12 juni, een feestelijke, blijde dag worden
als ook 16 juni.
Met warme groet, Gera Mateman

toezicht van de priester Eli. Samuel word'n op-e-leid tot
profeet en tot richter.
Toen Samuël old e-word'n was, hef hi'j op andring'n van 't volk,
een knappe rieke jongeman tot koning e-zalvd. Dat was dus de
eerste koning van Israël.
Die knappe jongeman heet'n Saul. Saul trouw'n mit Ahinoam.
Saam'n kreeg'n ze drie jonges en twee maagies. 't Oldste
maagie heet'n Merab en den word'n moeder van vief zeunties.
Dat waar'n dus vief ‘kleinzeunties‘ van Saul en zien vrouw
Ahinoam. Nou had Saul d'r nog een vrouw bi'j .en dat was Ajja.
Saam'n mit Ajja had Saul ‘nog’ een dochter en dat was Rispa.
Rispa word'n moeder van twee zeunties. Dat waar'n dus nog es
twee ‘kleinzeunties‘ van Saul en zien vrouw Ajja. Saul had dus
zeum'n kleinzeuns.
Een leerling-dominee muss exaam'n doen in 't vak
biebelkennis. De examinator zee: ’A'j mi'j kunt vertell'n wie
Rispa was dan he'j de biebel pas echt goed e-leez'n.’
Hoe 't verder mit die 7 kleinzeuns van Saul is of-e-leup'n en hoe
moedig zien dochter Rispa was, dat leez ie in 2 Samuël 21. Dat
is metiene 't huuswark veur volg'nde weeke. A'j dat e-doane
hebt dan zit d'r bij de examinator vast wel een dikke voldoende
veur oe in.

Wijk 2 Vacant
Predikant:

Vacant

Scriba:


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

60-jarig huwelijk
Dhr. en mw. Hansman-Tempelman zijn op 11 juni 60 jaar
geleden in het huwelijk getreden. Zij kregen drie dochters en
een zoon. Zestig jaar lief en leed gedeeld. Zestig jaar naast
elkaar gestaan in vreugde en verdriet. Dat is met recht een
moment om bij stil te staan.
Vanaf deze plaats willen wij hen van harte feliciteren met dit
jubileum. Dat 11 juni voor henzelf en voor allen die bij hen
betrokken zijn een goede, een blijde dag mag zijn.
Met warme groet, Gera Mateman

Antwoord op ’t huuswark. Saul voer'n nogal wat oorloog'n noar
alle kant'n. Uteidelijk valt hi'j bi'j de Heer in ongenade. Samuël
kreg de opdracht um an Saul duudelijk te maak'n dat de Heer
't koningschap van hum hef of-e-scheurd. Tevens mut Saul een
knappe herdersjonge, mit mooie oog'n en rossig hoar, den ok
nog mooi op de citer kan speul'n, zalv'n tot koning. Dat word'n
koning David. Een heel stuk wieder kreg David een verzoek van
een bevolkingsgroep, die uut een soort wraak nog wat te
verhapstukk'n hadd'n mit de inmiddels overleed'n koning Saul.
Ze vreug'n David um de 7 kleinzeuns van Saul uut te leever'n.
David stemm'n doarmit in! Ze word'n alle 7 op-e-hang'n zonder
dat d'r een begrafenis op volg'n! Rispa hef doar dag en nacht
moand'n lang bi'j e-waakt um de roofdier'n op een ofstand te
hold'n totdat David tenslotte tot inkeer kwam en veur een
eervolle laatste rustplaatse leut zorg'n. (geïnspireerd door een
artikel in TROUW van 9 mei 2018 door Alain Verhey aangaande
e
zijn boek ‘God en ik: wat je als weldenkende 21 -eeuwer kunt
leren van de bijbel’.)

Wijk 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

Dit was een bijdrage van dhr. H(erman) van Elburg in dialect bij
de koffie op dinsdagochtend in het Hervormd Centrum.
Met hartelijke groet, Ds. Reijer de Bruijn

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

Scriba:


Bevestiging ambtsdragers
Op 27 mei zijn er nieuwe ambtsdragers (her)bevestigd maar is
er ook afscheid genomen van ambtsdragers en
bezoekmedewerksters.

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

Omzien naar elkaar
Als wijk 1 namen wij afscheid van:
Dhr. W. Schuurman, ouderling
Dhr. G.J. Beniers, ouderling
Mw. A. Wildeboer-van Tolij, diaken
Dhr. A.F. Baarslag, kerkrentmeester

Op dit moment ligt er verder, voor zover mij bekend, niemand
uit ons midden in het ziekenhuis. Wel zijn er onder ons die
thuis of elders noodzakelijke verzorging of verpleging
ontvangen. Onze trouwe God zij de zieken nabij.

Een ‘bijvrouw’ !? *
Een bijvrouw Rispa, de dochter van de koning ‘en’ van zien
bijvrouw. Een vrouw d'r bi'j dus. En as die dan alle twee eem'n
oardig veur oe bint en ok mit mekare goed kunt opschiet'n
‘nou’ doar valt wel wat veur te zegg'n.
Elkana kwam uut 't gebergte van Efraim en had TWEE vrouw'n
bi'j zich. Hanna, den gien kinder kon krieg'n en Peninna, den
wel kinder kon krieg'n. Peninna zat Hanna doar geregeld mee
te treiter'n. Kiek! Doar hij 't gelazer al.
Noa veule bidd'n kreeg Hanna ‘toch’ een zeuntie! En den
nuum'n ze Samuël. Nou had Hanna de gelofte e-doane dat as
ze een jochie kreeg , dat ze den dan zöl ofstoan an de HEER.
Dus toen ze dat keerltie niet meer an de borst had en dat
jochie verspeend was, bracht ze de kleine Samuël onder

Van bezoekmedewerksters:
Mw. A. Withaar-Kosters
Mw. A. Nieuwlaar-van der Kolk
Wij denken met dankbaarheid en waardering terug aan de
inzet van de ambtsdragers en bezoekmedewerkers voor het
kerkelijk werk van de afgelopen jaren.
Herbevestigd werden:
Mw. J.H. van der Vegte, diaken
Dhr. H. Veurink, diaken
Voor wijk 1 werd een nieuwe ambtsdrager bevestigd:
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Dhr. J. Nijzink, kerkrentmeester

die ze georganiseerd hebben. Jan was een echte ‘visser van
mensen’, hij heeft steeds weer gezocht naar nieuwe wegen om
met gemeenteleden in de Dante in gesprek te komen.
* We willen ook Jan Hemstede bedanken. Hij was als scriba
bijna onmisbaar. Hij heeft veel geregeld rond kerkdiensten,
pastoraat en kerkenraad. Hij had hart voor de toekomst van de
kerk, raakte steeds meer betrokken bij de ontwikkelingen van
de kerk, hier in Ommen in het SOW-proces, maar ook op
classis-niveau.
We hopen, dat zij, die nu stoppen, met een goed gevoel
terugkijken en zich gezegend weten in alles wat zij in de
gemeente mochten doen.
U die dit leest begrijpt dat er nog heel wat vacatures zijn: we
zoeken nog een nieuwe enthousiaste scriba en ouderlingen, die
het fijn vinden bezoekwerk te doen en mee te denken over de
ontwikkelingen in de kerk. Je komt in een leuk team!
We hopen dat het vuur in je hart gaat branden!

Wij zijn blij en dankbaar dat er een ambtsdrager is bevestigd en
een taak op zich wil nemen om mee te werken in Gods
wijngaard. Ook ambtsdragers die herbevestigd zijn, zijn wij
dankbaar dat zij nog een aantal jaren de taak willen blijven
vervullen. Allen wensen wij Gods zegen toe.
Hennie Veurink, scriba.

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


Nieuwe ontwikkelingen in pastoraat en jeugdwerk

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

We gaan in wijk 3 andere vormen van pastoraat ontwikkelen,
die meer passen bij het werken vanuit een pastoraal team, en
vanuit de pastorale behoeften van mensen in deze tijd. Wij
gaan eerst als pastoraal team hierover met elkaar in gesprek.
Ook zijn we vanuit PaKaN! bezig om nieuwe activiteiten op te
zetten. Thomas Abbes, de jongerenwerker, is hierin een
belangrijke kartrekker. We gaan relatiegericht werken. Het gaat
er niet om dat we zoveel mogelijk activiteiten en jongeren
hebben, maar juist om goede persoonlijke relaties met
jongeren te ontwikkelen, waarin we hen tot een inspirerend
voorbeeld zijn. In relatiegericht jeugdwerk gaat het erom dat jij
zelf aan jongeren laat zien wat het geloof in Jezus voor je
betekent.
Aan bestaande catecheses zal op een andere wijze vorm
worden gegeven. Hier worden nieuwe mensen uit de
gemeente bij betrokken. Onze missie is om kinderen, die van
de basisschool af zijn, en dan ook vaak afhaken van kerk en
geloof, uit te dagen om de weg van Jezus te zoeken, om hen te
laten ervaren dat Gods liefde ook voor hen is en hen helpen in
hun zoektocht naar wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat
ze geloven.
Hartelijke groet
Ds. Coby de Haan

Rond de erediensten
De komende periode heb ik één dienst staan in de eigen
gemeente. Dat is de morgendienst van zondag 10 juni in
Vinkenbuurt. Deze dag is het zendingszondag. De
morgendienst staat dan ook in dat teken. De dienst is
voorbereid samen met de ZWO-commissie. Nu ik dit schrijf zijn
het thema en de lezingen nog niet bekend. Maar ik hoop van
harte dat de dienst eraan zal bijdragen dat de zending een
beetje een gezicht krijgt en wat meer gaat leven! Er is deze
morgen in Vinkenbuurt geen kindernevendienst. In de dienst
zal ik echter wel proberen ook aan de kinderen aandacht te
besteden. Welkom dus, jong en ouder! Omdat er na de dienst
in De Kern nog een presentatie is voor mensen uit alle vier de
kerken van PKN-Ommen, beginnen alle morgendiensten om
09.30 uur. Voor Vinkenbuurt dus een half uur eerder dan
normaal!

Onze zieken
Bij mijn weten zijn er op dit moment geen zieken die speciaal
bij naam genoemd moeten worden. We leven mee met de
mensen die het moeilijk hebben en hopen dat ze zullen merken
dat ze niet alleen zijn. Dat ze mensen om zich heen hebben die
met ze meeleven en ze helpen, en een hemelse Vader die ze
bijstaat.
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

PaKaN!

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

Scriba:


Activiteitenagenda
Juni
24

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

CrossPoint dienst in de Geref. kerk Ommen

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Ambtswisseling
* We zijn blij dat vanuit onze wijk Dorinda Boezelman als
jeugddiaken is bevestigd. Dit betekent een versterking voor
PaKaN! We kunnen haar talenten, met haar hart voor jongeren,
goed gebruiken. We wensen haar toe dat het een mooie en
leuke tijd wordt, waarin ze velen tot zegen mag zijn!
* We willen Jan Prins, als ouderling en Arie van Dorland als
pastoraal ouderling, bedanken voor hun werk in de kerk: al de
bezoeken die zij trouw hebben afgelegd, de groothuisbezoeken

Plaatselijk kerknieuws
Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
5

Zending
Steun aan gezinnen in Guatemala: Redpaz, een kleine
doopsgezinde gemeente in Alta:erapaz stimuleert lokale
gemeenschappen om conflicten op te lossen met de Bijbel als
uitgangspunt.
Kerkopbouw in Nicaragua: Teyocoyani traint mensen in
gemeenteopbouw, Bijbelkennis en hulp bij conflicten.
Kinderen krijgen Bijbelkennis door een quiz, het Egyptisch
Bijbelgenootschap zorgt voor Bijbelkennis van kinderen door
bijbelquizzen te organiseren waarmee een mooi geïllustreerde
Bijbel gewonnen kan worden.
Theologie doceren in Hong Kong: Tjeerd de Boer en zijn vrouw
Kathleen Ferrier leiden studenten op tot docent of predikant.

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
13-05 Mw. G.M. Loman-Korfker
20-05 Mw. F.A. Huetink-Helleman
Witharen gebouw Irene
10-05 Mw. Bremmer
13-05 Mw. Horsman
20-05 Henry en Annie Petter

Andere organisaties
Stichting Antwoord, een zeecontainer met Bijbels
Stichting Mensenkinderen, bouw van een nieuwe kerk in
Lozova, Moldavië.

Hervormde gemeente
13-04 Zijn de bloemen niet bezorgd bij Albert Bolks, maar bij
Mw. B. van Lenthe
20-05 ‘t Vlierhuis
Dhr. A.F. Baarslag

Organisaties in onze eigen gemeente
Werkvakantie Albanië
Stichting Myosotis Oekraïne
Stichting Ommen voor Oekraïne
Buitenlands diaconaat
World Servants Lemele: sanitaire voorzieningen in Zambia
International Justice Mission: bevrijdt wereldwijd mensen uit
de slavernij.
Amnesty International: strijdt voor de rechten van politieke
gevangenen en vluchtelingen.
Light for the World: werkt aan een wereld waarin mensen met
een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk.
Stichting HomePlan: kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die
bouwt aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in
Latijns-Amerika en Zuidelijk-Afrika.
Stichting Medair: helpt lijdende mensen in afgelegen en
verwoeste gemeenschappen over de hele wereld een crisis te
overleven, op waardige wijze te herstellen en vaardigheden te
ontwikkelen voor een betere toekomst.
SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk): een interkerkelijke
organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen.
World Vision, helpt wereldwijd de meest arme en kwetsbare
mensen.
Stichting Hulp Vervolgde Christenen: is wereldwijd actief op
plaatsen waar Christus belijden onderdrukking, armoede en
afwijzing tot gevolg heeft.
ORA: interkerkelijke hulporganisatie die meer dan 60 zendingsen hulpverleningsinitiatieven in 23 landen in Azië, Afrika en
Oost-Europa ondersteunt.
Stichting Good Hope: ondersteunt de medische post Good
Hope, in de binnenlanden van Zuidwest-Oeganda.
Kurukshetr:, draagt bij tot het creëren van een menswaardig
bestaan voor de minstbedeelden in de regio Uttarakand,
Noord-India.
Stichting Ayubowan: zet zich in voor kansarme kinderen in Sri
Lanka.
Stichting TRUD Bulgarije: zet zich in voor het verbeteren van de
leefomstandigheden van arme mensen in Oost-Bulgarije.
Stichting Khuska: wil op klein, lokaal niveau de wereld een
stukje duurzamer maken.
Hermy van Dijk

Vinkenbuurt
13-05 Dhr. Hasselo
20-05 Dhr. en mw. Veldman

Bedankt
Beste mensen,
Allemaal bedankt voor de vele kaarten en telefoontjes
ontvangen voor ons 65-jarig huwelijk.
H.J. Hogenkamp en J. Hogenkamp-v.d. Linde

Gezamenlijke berichten
Overzicht doelen ZWO Commissie 2017
Een zeer beknopt overzicht van de doelen die het
afgelopen jaar met uw gift zijn ondersteund. Op de
website komt binnenkort een uitgebreider verslag
met links naar de doelen zodat u alle mooie
verhalen kunt lezen van mensen die zich
wereldwijd inzetten om het evangelie te vertellen en helpen de
leefomstandigheden van mensen te verbeteren.
Doelen Kerk in Actie
Projecten:
Kinderen in de knel – kinderarbeid vrije zones
P3W Papoea – Vormingscentrum voor vrouwen
Zendingsbusjes: Versterk de Kerk
Bangladesh, Noord-Kameroen, Guatemala, Pakistan, Syrië
Werelddiaconaat
Nootmuskaatboeren in de Noord-Molukken: duurzaam telen
en betere handel.
Kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië: thuiszorg en een
warme maaltijd voor ouderen, hulp en een warme maaltijd
voor kinderen.
Toekomst jongeren in Zuid-Afrika: Sozo biedt een veilige en
inspirerende basis.
Steun aan mensen met een handicap in Myanmar: The Leprosy
Mission International (TLMI) stimuleert hen een eigen bedrijfje
te beginnen, creëert banen en zorgt voor hulp.
Straatkinderen in Colombia: Stichting Straatkinderen Medellín
zorgt voor sportieve, creatieve en culturele activiteiten en
begeleidt jongeren bij hun opleiding.
Hulp aan vrouwen in Zuid-Soedan: het Environmental
Rehabilitations Program (ERP) helpt vrouwen uit een
uitzichtloze situatie te komen.

Voorbereidingsweekend World Servants 21 en 22 april
Hierbij willen wij u even op de hoogte stellen van onze stand
van zaken wat betreft ons project in Guatemala, 2018.
Tijdens het voorbereidingsweekend, op het Summercamp te
Heino, stond de kennismaking met elkaar centraal. De groep
die naar Guatemala gaat bestaat ongeveer uit 30 personen. Wij
hebben dit weekend diverse samenwerkingsactiviteiten gedaan
om elkaar beter te leren kennen. Ook hebben wij samen, met
alle mensen die op project gaan, gezongen en gedanst. Er
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werden kerkdiensten georganiseerd waarbij er gepreekt werd
door coördinatoren van projecten uit verschillende landen.
Tevens hebben wij zogenoemde ‘goedemorgen-gesprekken’
(gmg) gevoerd in kleine groepjes. Hierbij wordt er onder
andere gesproken over het geloof, en op welke manier
iedereen dit ervaart. Deze gesprekken zullen wij ook elke
ochtend voeren in Guatemala.
Natuurlijk hebben wij ook wat meer informatie gekregen over
het project en de bijbehorende activiteiten. We gaan ons
bijvoorbeeld bezighouden met kinderwerk, waaronder het
organiseren van een groot kinderfeest.
Kortom: het was een ontzettend leuk voorbereidingsweekend
waarbij we veel nieuwe mensen hebben leren kennen en
waardoor we weer een stapje dichterbij ons project zijn:
Guatemala 2018!!!

begroting
2017

rekening
2017

rekening
2016

baten
rentebaten en
dividenden

€ 3.578

€ 4.048

€ 4.505

bijdragen levend geld

€ 8.500

€ 8.327

€ 10.625

door te zenden collecten

€ 2.061

€ 6.724

€ 7.531

€ 14.139

€ 19.099

€ 22.661

totaal baten
lasten
afschrijvingen
bijdragen aan andere
organen
kosten beheer,
administratie en archief

Mededeling: intussen hebben wij ook een bedrag mogen
ontvangen van € 556,05 bestaande uit vrijwillige bijdragen
(waaronder ‘Samen Eten’).
Nicky van Dijk, Rieneke Tempelman,Marlise van der Veen
Demi Jaspers, Mèrijn Smit, Jorie Otten,

rentelasten/bankkosten
diaconaal werk
plaatselijk

Gereformeerde kerk
Kleine Kerkenraad
Vergaderingen
06 juni Wijkraden 1-2-3
11 juni Moderamen Kleine Kerkenraad
18 juni Kleine Kerkenraad
25 juni College van Kerkrentmeesters
25 juni Diaconie

€
€ 3.300

€ 3.099

50

€ 3.089

€ 550

€

545

€ 798

€ 300

€

362

€ 282

€ 4.905

€ 4.727

€ 6.362

diaconaal werk regionaal
diaconaal werk
wereldwijd

€ 6.334

€ 5.947

€ 5.700

€ 5.000

€ 6.563

€ 7.630

totaal lasten

€ 20.389

€ 21.244

€ 23.911

Saldo baten - lasten

€ 6.250

€ 2.145

€ 1.250

Toelichting
Het basisprincipe van de Diaconie is dat alle middelen die in
een jaar worden ontvangen uit diverse bronnen zoals
collectegelden, giften en renteopbrengsten in hetzelfde jaar
ook weer worden uitgegeven aan plaatselijke, regionale en
buitenlandse diaconale doelen. Dit basisprincipe kent twee
uitzonderingen waardoor jaarlijks een nadelig resultaat
ontstaat. Het gevolg hiervan is, dat jaarlijks een deel van de
reserves wordt besteed. Het gaat daarbij om de volgende
zaken:
1. Per jaar worden maximaal 2 landelijk vastgestelde collectes
voor rampen in het buitenland aangevuld tot maximaal € 2.500
per collecte. In de begroting was hiervoor € 5.000 opgenomen.
In 2017 is door de Diaconie gecollecteerd voor de honger in
Afrika. Deze collecte heeft € 895 opgebracht en dit bedrag is
vervolgens verdubbeld en afgedragen.
2. Voor een diaconaal doel in Ommen wordt jaarlijks € 1.250
besteed uit het Steunfonds. Deze punten vormen samen het
nadelig saldo van 2017 ad € 2.145.
Enkele andere vermeldenswaardige zaken over 2017:
In 2013 is de Diaconie een legaat toegekend van ca. € 15.000.
Besloten is om van dit legaat jaarlijks maximaal € 1.250 te
besteden aan lokale diaconale doelen. In 2017 is in dat kader
€ 620 uitgegeven aan de armoedebestrijding in Ommen. Dit
laatste bedrag is rechtstreeks in mindering gebracht op de
reserves.
De collecten, die specifiek voor de ZWO-Commissie zijn
gehouden waren totaal € 1.990. Binnen de ZWO- Commissie is
dit bedrag toegewezen aan diverse buitenlandse diaconale
doelen. Voor overige buitenlandse doelen is in 2017 totaal
€ 5.668 ingezameld en overgemaakt. Dit betreft o.a. projecten
in Myanmar, Bangladesh, Kinderen in de knel en de
zendingscollecte voor Egypte. Van de overige ingezamelde
middelen is € 9.424 besteed aan lokale- en landelijke diaconale
doelen.
Bent u geïnteresseerd in meer informatie dan bent u vanaf
maandag 4 juni tot en met vrijdag 8 juni van harte welkom bij
het kerkelijk bureau, Pr. Julianastraat 8 in Ommen waar een

Van de beroepingscommissie
Het beroepingswerk loopt nog niet zo vlot als we gehoopt
hadden. Intussen hebben we verschillende predikanten, na ze
beluisterd te hebben, benaderd met de vraag of ze open staan
voor een beroep.
Helaas kregen we van verschillende predikanten te horen dat
ze in de huidige gemeente nog prima op hun plek zijn of dat
hun partner een baan heeft in die regio. Ook maakte een
predikant, waar we mee in contact waren, de keuze om naar
een andere gemeente te gaan.
In mei is onze vacature opnieuw onder de aandacht gebracht
op de website van de landelijke PKN en in juni wordt de
vacature geplaatst in ‘Woord en Weg’, informatieblad voor
ambtsdragers, dus ook predikanten.
Alle predikanten die u de afgelopen maanden aan ons heeft
doorgegeven, hebben we beluisterd. Dank voor uw meeleven!
We blijven wekelijks bij elkaar komen en vol vertrouwen gaan
we verder op zoek!
namens de commissie,
Hennie Meulenkamp-Wermink

Hervormde gemeente
Jaarrekening 2017 Diaconie Hervormde Gemeente
In de vergadering van het College van Diakenen van 6 maart jl.
en in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 9 mei jl.
is de jaarrekening 2017 van de Diaconie besproken en
goedgekeurd.
In onderstaand overzicht ziet u de exploitatierekening met
daarbij een korte toelichting. Tevens zijn in dit overzicht de
begrotingscijfers en de vergelijkende cijfers van 2016 vermeld.
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Rommelmarkt
Denkt u ook aan de rommelmarkt die wordt gehouden op
zaterdag 4 augustus a.s.. Uw spullen (geen witgoed) kunt u nog
inleveren tot uiterlijk 14 juli a.s. op onderstaand adres.
Bent u niet in de gelegenheid om deze te brengen, dan kunnen
ze na een telefonische afspraak worden opgehaald.
U kunt dan contact opnemen met:
dhr. J. Reurink
En wilt u de spullen rechtstreeks brengen neem dan contact op
met: mw. G. Willems
De rommelmarkt commissie

volledig exemplaar van de jaarrekening voor u ter inzage ligt.
K. van Hulst
Penningmeester Hervormde Diaconie
De nieuwe privacywetgeving
Algemene verordening
Gegevensverwerking (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 moet
iedere organisatie binnen de
Europese Unie voldoen aan
de nieuwe privacywetgeving,
die is opgenomen in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit
Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Collecten
10-05
Ommen

Doel: iedereen bewust maken dat het gebruik van
persoonsgegevens niet zomaar mag
- Inventarisatie: welke gegevens worden vastgelegd en met
welk doel, de betrokkenen van deze persoonsgegevens
dienen geïnformeerd te zijn.
Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Hervormde
Gemeente Ommen wil bewust en zorgvuldig omgaan met
persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.
Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met
persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de
geldende regelgeving houdt.

Kerk
€ 92,35

Diaconie
€ 99,57

Kerk. geb.
€ 70,60

13-05
Ommen
Vinkenbuurt

Kerk
€ 209,45
17,25

Diaconie
€ 186,50
14,75

Bloemenfonds
€ 183,47
19,35

20-05
Ommen
Vinkenbuurt

Kerk
€ 187,02
64,25

Zending
€ 182,91
57,35

Kerk. geb.
€ 159,29
52,60

-

Tentdienst collecte € 169,42

Giften
Voor H.V.D. wijk 2
€ 5,00, € 5,40 en 2x € 10,00

Enkele voorbeelden:
- het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden;
- het nemen van een foto van de predikant voor op de
website;
- het sturen van een rekening voor de collectebonnen;
- het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie;
- het opnemen van verjaardagen in het kerkblad;
- publicatie van het kerkblad op de website;
- uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s);
- eventuele bewakingscamera’s op het kerkterrein;
- het noemen van personen in de gemeente, etc.;
- het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven;
- het hebben van personeelsgegevens;
- alle andere handelingen die met gegevens te maken
hebben en die tot een persoon te herleiden zijn.

Voor de kerk
€ 10,00 via ds. J. de Haan
€ 15,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 25,00 via mw. Margré Ballast
Voor de Jonge Kerk
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de bloemen
€ 4,00 via scriba J. van den Beukel
€ 10,00 via ds. J. de Haan
Voor de voedselbank
€ 25,00 via mw. Margré Ballast
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via mw. H. Reurink-Seinen

We zullen met elkaar goede afspraken moeten maken t.a.v.
privacybescherming.
De Algemene Kerkenraad heeft de opdracht verstrekt aan
Annie Makkinga van het Kerkelijk Bureau en Loes Thörig, scriba
van de AK. Zij zullen het uitvoeren. Via Kerkvenster en de
website zullen zij er voor zorgen dat de nieuwe wet goed
uitgevoerd gaat worden.
Namens de algemene kerkenraad,
Annie Makkinga en Loes Thörig

Hartelijk dank

Vorming
21 april Nederland Zingt dag
Eindelijk is het dan zaterdag 21 april. Om klokslag 07.00 uur
vertrekt onze bus richting Utrecht. Voor een zeer lage prijs
reizen we comfortabel naar Utrecht, met dank aan de
commissie Vorming en Toerusting die dit mede mogelijk maakt.
Na aangekomen te zijn in Utrecht komen we via een lange
wachtrij in de mega grote zaal, waar gelukkig nog plaats
genoeg is, met maar liefst 10.000 mensen bij elkaar om te
zingen tot eer van onze God. We starten met gebed en bidden
ook voor dominee Van der Veer die er helaas niet in levende
lijve bij kan zijn, maar de techniek staat voor niets, dus spreekt
hij ons niet veel later hartelijk toe via het beeld. Martin Brand,
Elise Mannah en Marjo van Someren starten dan het eerste
blok met verschillende liederen en wat klinkt dat geweldig:
Samen in de naam van Jezus. De presentatie deze dag is in
handen van Henk van Steeg en Mirjam Bouwman. Zij
introduceren twee mensen die op een lachwekkende manier
neerzetten hoe wij mensen soms met elkaar omgaan en elkaar
zeker niet met open armen ontvangen. Dat is het thema van
deze dag: ´Open armen´. We lezen deze tekst in Jesaja en

De Paaskaarsen van 2017-2018 zijn verloot
Na de oproep in Kerkvensters zijn diverse namen ingeleverd.
De Paaskaarsen zijn als volgt toebedeeld:
de Paaskaars uit Vinkenbuurt gaat naar de familie Bijl en de
Paaskaars uit Ommen verhuist naar Heemserveen, naar Riekus
Hamberg. De wijkpredikanten bezorgen de Paaskaars.
Oud ijzercontainer
U kunt oud ijzer en andere metalen inleveren bij
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente.
Opbrengst bloemenmarkt
De bloemenmarkt die gehouden is op 12 mei jl. bij het
Hervormd Centrum heeft het mooie netto bedrag van € 713,34
opgebracht. Ook dit jaar was het weer een groot succes.
Hartelijk dank
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16 juni vrouwenochtend
Dit keer geen hele dag zoals vorig jaar, maar nu alleen een
ochtend met aansluitend een lunch.
Thema voor deze ochtend is: ‘All you need is Love’. Gods Liefde
is een Niet te stoppen, NIET te stuiten, NIET stuk te krijgen:
Eeuwige Liefde! Onvoorwaardelijk en puur. Daar willen we het
deze dag met elkaar over hebben. Spreekster is Esther
Vorsterman van Oijen. Muziek door Fianne van Oeveren.
Locatie: GBS Guido de Bres, Sandbergstraat 14 Ommen.
Aanvang 10.00 uur. Graag nodigen we je uit voor deze ochtend.
Je kunt je ticket bestellen via vrouwendagommen.nl. De
toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten.
We zien uit naar je komst!
Marian, Bernadette,
Harmke & Corine

daarna spreken Jurjen ten Brinke en Mirjam Kollenstaart
hierover. Mirjam vertelt ons dat we maar 1 gebed, 1 armlengte
van God verwijderd zijn. De Here Jezus heeft letterlijk met
open armen aan het kruis gehangen om ons onze zonden te
vergeven. Hij wacht altijd weer op ons, ondanks onze fouten en
tekortkomingen blijven Zijn armen uitnodigend en geopend.
Jurjen gebruikt niet veel later het beeld van een touw. Op het
podium ligt een heel lang touw. Wij kunnen daarvan maar een
klein stukje overzien, maar Gods liefde is veel langer, daar zit
geen einde aan. Heel stil is het wanneer beide predikanten hun
overdenking houden, nog veel stiller wordt het wanneer een
jong meisje haar getuigenis brengt. Ze heeft haar vriend
neergestoken, kwam in de gevangenis terecht, heeft daar de
liefde van de Here Jezus mogen ervaren. Ondertussen kijken
wij naar de zandprinses, ja inderdaad, de dochter van de
zandtovenaar. Zij tekent wat we horen en wat we niet veel
later met tranen in de ogen mogen zingen: ´Door Uw genade
Vader´. Na veel zingen en deze indrukwekkende overdenkingen
is het tijd voor pauze. De zaal stroomt bijna leeg, wij blijven
lekker op onze stoel zitten en doen ons tegoed aan het lekkers
dat we bij ons hebben. Tijd alweer voor het middag
programma. Marcel Zimmer vermaakt ons met heel veel
kinderen die een ‘kinderliederenblok’ zingen. Dat betekent niet
alleen maar zingen maar ook bewegen: heerlijk, feest van
herkenning! Omdat de staat Israël 70 jaar bestaat is er een
speciaal blok met Jiddische liederen. We zingen liederen zoals
‘Hiney matov’ en ‘Sta op o kinderen van Israël’ en we worden
begeleid door een vioolspeelster. We hebben deze dag ook nog
een mevrouw leren kennen die meisjes opvangt die zwanger
zijn geworden en niet thuis kunnen blijven. Zij werd begroet
door een aantal van deze meisjes die ze ooit heeft opgevangen
met hun toen geboren kinderen. Niet alleen praten over ‘open
armen’ maar ook daadwerkelijk open armen bieden aan
diegenen die dat nodig hebben. Open armen in de praktijk en
zij was daar niet het enige voorbeeld van. De tijd gaat veel te
snel en voordat we het doorhebben is het al half vijf. We
sluiten af met een prachtige meditatie van Jurjen waarin hij ons
uitlegt wat we met de pleisters mogen doen die we als
cadeautje meekrijgen. Dan zingen we nog ‘Ga nu heen in vrede’
en dat is dan echt het einde van een geweldige dag! Heerlijk
gezongen, mooie overdenkingen, lieve mensen ontmoet: op
naar volgend jaar! We rijden om vijf uur terug naar Ommen
waar we opnieuw Herma van Beesten en Marianne Winters
bedanken voor alles wat ze ook dit jaar weer hebben geregeld.
Zij zoeken er nog wel een ‘regelaar’ bij voor deze dag, dus
wanneer u zich geroepen voelt?
Wat mij betreft, ik stap graag volgend jaar weer in, gaat u ook
mee?
Jeannet

Certificaatuitreiking Theologische Vorming Gemeenteleden
Zaterdagochtend 5 mei hebben 10 cursisten van de cursus
Theologische Vorming Gemeenteleden het landelijk certificaat
ontvangen als afsluiting van deze 3 jarige cursus. De uitreiking
vond plaats in Kerkelijk centrum Sion te Rijssen. Aansluitend
was er een broodmaaltijd waar docenten en cursisten nog eens
herinneringen ophaalden van de afgelopen jaren.
Op 1 september 2018 begint ons nieuwe cursusjaar.
Eens per twee weken wordt op 20 zaterdagochtenden van
09.00 tot 12.15 de cursus Theologische Vorming voor
Gemeenteleden (en andere geïnteresseerden) in Kerkelijk
centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2, 7462 BN Rijssen
gehouden.
Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de Belijdenis
van de Reformatie. Ieder is welkom, ongeacht leeftijd,
kerkverband of opleiding. Vraag eventueel bij (oud)cursisten
naar hun ervaring. Enkele duizenden hebben sinds 1980 deze
cursussen in Harderwijk, Gouda, Zeist, Middelharnis, Houten en
Rijssen al gevolgd.
Voor 20 zaterdagochtenden is de cursusprijs € 175,00. Een
echtpaar betaalt samen € 275,00. Er is geen inschrijfgeld
verschuldigd. U krijgt les in de volgende vakken: Oude en
Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek,
catechetiek, pastoraat, diaconaat, gemeenteopbouw en
missiologie. De volledige cursus duurt drie jaren, maar men
verbindt zich steeds slechts voor één jaar.
Aan de cursus in Rijssen zijn momenteel als docenten
verbonden: ds. J.W. van Bart, dhr. G. Flim, dhr. W.C.
Groenewegen, dhr. J. Wassink, ds. E. de Mots, ds. M.B. Plette,
ds. A.W.J. Theunisse, ds. J.W. Goossen en ds. H. van
Wingerden. Cursusleider is ds. K.A. Hazeleger.
Secretariaat, aanmelding en informatie:
Mevr. R. Harbers, Stokmansveldweg 9, 7461 BM Rijssen.
Aanmelding graag voor 15 juli. Eventueel kunt u 1 september
vrijblijvend de eerste lesmorgen bezoeken. Verdere informatie
vindt u op onze website: www.hervormdrijssen.nl.

Zaterdag 21 april ben ik naar de Nederland Zingt dag geweest.
Ik heb het ervaren als een mooie dag. Ik vond het leuk om met
de liedjes mee te zingen die ik ken. De leukste liedjes waren
van Johannes de Heer en ik vond de kindermedley erg leuk. Er
waren ook drie meditaties die ik heel mooi vond. Op de markt
tijdens de pauze heb ik een kopje koffie gedronken en 2 cd’s
gekocht.
Gerjan

Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, wie
zoekt die vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
9 juni Jong Talent
In de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld
om 20.00 uur met Maarten Wilmink (orgel).
Reserveren: ℡ 0572-371838 (Huetink) of 038-4224079 (Boks).
Meer info: www.huetink-royalmusic.nl

Gebedspunten
Laten we bidden dat we Jezus zullen erkennen als
Verlosser van onze zonden en Heer van ons leven. Bid
dat we zullen erkennen dat Jezus dé weg is tot God.
9

Laten we God danken dat alles weer zo mooi groeit in
de natuur. Laten we bidden dat deze groei ook in ons
persoonlijk leven zo mag zijn wat betreft ons geloof.
Laten we bidden voor alle jongeren die komende weken
de examenuitslag krijgen. Laten we danken voor hen die
geslaagd zijn en bidden om nieuwe moed voor hen die
niet geslaagd zijn.
Laten we bidden dat we niet uit eigen kracht zullen
werken, maar dat we zullen zoeken naar wat God wil
dat we doen en uit Gods kracht zullen werken.
Laten we God danken voor Zijn Heilige Geest die ons
kracht geeft. Laten we telkens bidden om vervulling met
de Heilige Geest.
Laten we bidden dat we de zorgen en problemen in ons
leven bij Jezus zullen brengen en het van Hem zullen
verwachten, want Jezus zal uitkomst geven.
Laten we bidden voor alle vervolgde christenen; onze
broeders en zusters in geloof. Bid om kracht om vol te
houden in de verdrukking.
Laten we God danken voor Zijn beloften en Hem danken
dat echt geluk alleen bij Hem is te vinden.

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters
Website
PKN gemeenten Ommen:

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

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
ste
1 Scriba: Vacant
 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

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

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:
Openingstijden: juni
Deze tijden zijn we zeker aanwezig
Ma t/m do: Van 9.00 - 12.00 uur
Di.:
Koffie inloop van 9.30 tot 11.00 uur
Woensdag: Van 9.00 - 12.00 uur
Donderdag: Van 9.00 - 12.00 uur
Za.:
Van 9.30 - 11.00 uur
(koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur)
Zo:
Voor, tijdens of na de diensten
Openingstijden: juli en augustus
Deze tijden zijn we zeker aanwezig
Di en do:
Van 9.00 - 12.00 uur
Di:
Koffie inloop van 9.30 - 11.00 uur
Za:
Van 09.30 - 11.00 uur
Koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur
Zo:
Voor, tijdens of na de diensten
24 uur per dag via e-mail.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 15 juni.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr. dient uiterlijk
op dinsdag 5 juni voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail of
cd bij:
Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien
nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte.
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 7 juni van 10.00 – 10.30 uur

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
B.g.g.:
 witharen@pkn-ommen.nl

Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

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

Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
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

: NL21 RABO 0348 9043 12
: NL24 INGB 0000 8631 79
: NL78 RABO 0348 9003 76
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL03 RABO 0348 9003 68

Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL98 FVLB 0699 7422 85
Coll. van Kerkrentmeesters : NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon
: NL46 RABO 0348 9043 47

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
ste
1 Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
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 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl
Hervormde Diaconie:
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl
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
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Zondag 10 juni

In alle kerken beginnen
de diensten om 09.30 uur.

Met medewerking van
Marlise, Jorie, Rieneke, Demi en Nicky
Vijf van de zes World Servants uit Ommen

Na afloop van de diensten bent u allemaal welkom in De Kern, waar Lex en zijn
medewerkers zorgen voor een lekker kopje koffie/thee of een glaasje limonade.

Lin Tjeng, programmamedewerker van Kerk in Actie, zal u tijdens het koffie
drinken vertellen over de organisatie Cedepca in Guatemala.

Versterk de kerk in Guatemala
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