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Meditatie

Leesrooster

Je bent beklagenswaardig, land, wanneer je koning maar een
kind is en zijn raadgevers al in de morgen naar een feestmaal
gaan. Je bent gelukkig, land, wanneer je koning een man van
adel is en zijn raadgevers alleen op de gepaste tijd naar een
feestmaal gaan, zichzelf beteugelen en niet dronken zijn.
Twee verzen uit het boek Prediker. Een boek dat valt onder de
wijsheidsliteratuur: literatuur die bedoeld is om kennis van
God, maar ook om deugd, goede eigenschappen, bij te
brengen. En in dit Bijbelboek gaat het vooral om praktische
levenswijsheid: hoe moeten wij ons gedragen, hoe kunnen we
het goede van het slechte onderscheiden?
In deze twee verzen heeft de schrijver het, na een lang betoog
in hoofdstuk 10 over dwaze mensen en hoe je je dus niet zou
moeten gedragen, plotseling over de overheid, de bestuurders
van het land. Het is ook niet voor niets dat ik dit onderwerp
gekozen heb: op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En om u meteen gerust te stellen, een
stemadvies zal ik u niet geven. Wat ik wel met deze
Bijbelpassage wil laten zien, is dat voor Prediker de individuele
mens, die in het hele boek voortdurend wordt aangesproken,
én de gemeenschap waarin we leven, niet zonder elkaar
kunnen bestaan. Hoewel we tegenwoordig gemakkelijk in
beslag kunnen worden genomen door bijvoorbeeld onze tablet
of mobiele telefoon en ons zo, in onze eigen ‘bubbel’, lijken af
te sluiten voor wat er eigenlijk om ons heen gebeurt, kunnen
we nog steeds niet zonder al die mensen om ons heen, de
mensen met wie we samen een gemeenschap vormen; onze
familie, vrienden, kerkgenootschap, hobbyvereniging... Sterker
nog, de gemeenschap waarin we leven heeft veel meer invloed
op ons dan we zelf vaak beseffen. Het bepaalt onze taal, heeft
invloed op onze voorkeuren, keuzes, gedrag, enzovoorts.
Daarom is het belangrijk dat we ons bemoeien met deze
gemeenschap waarin we leven en dus ook (mede-)bepalen wie
haar mag besturen. Ik wil met deze Bijbeltekst natuurlijk niet
zeggen dat bestuurders niet naar feestjes mogen gaan.
Integendeel, maar om in de sfeer van dit Bijbelboek te blijven:
alles heeft zijn tijd. Leven is daarmee een kunst, in het vinden
van de juiste balans en maat. Evenwicht tussen vreugde en
ernst. En dit geldt, zo stelt Prediker dus, voor zowel ons
persoonlijke leven als voor de gemeenschap waarin we leven.
Deze twee kunnen niet zonder elkaar, en daarom is het
noodzakelijk om ons met deze gemeenschap, deze gemeente
waarin we wonen, te blijven bezighouden. Het is, om met
Prediker te spreken, zelfs een ware vorm van wijsheid.
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Kerkdiensten
Zondag 11 maart
e

Woensdag 14 maart Biddag

e

5 Lijdenszondag / 4 zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

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

Ommen
Ds. M.J. Winters-Karels
Volgende week Heilig Avondmaal
Ad Huetink
Dhr. S. Satter
Alle groepen
Mw. J. van Eldik
Mw. T. Veurink-Altena

19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Afgevaardigde Hg:

Ds. K. Jelsma, SoW-dienst
Klaas Schaap
Dhr. G. Tent
Alle groepen
Mw. H. Veurink-Schonewille

Witharen
19.30 uur:

Zie Vinkenbuurt

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

Ds. K. Jelsma
Volgende week Heilig Avondmaal
Klaas Schaap
Dhr. H. Petter
Leiding: Marinda

Hervormde gemeente
Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Hervormde gemeente

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Dhr. F. Kampman

Ommen
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk

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

Ds. R.R.J. de Bruijn, doopdienst
Frans Dijkstra
Mw. E. Touwen-Tempelman
Alle groepen
Dhr. B. Veurink
Dhr. H. Veurink
Mw. J. Veurink-Dogger
U kunt koffiedrinken na de dienst

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Vinkenbuurt
19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

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

Ds. K.A. Hazeleger
Ontmoetingsdienst
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman
Geen

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

Vrijdag 16 maart Weeksluiting

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
M.m.v. OBS Vinkenbuurt
Frans Dijkstra
Mw. J. Schaapman

Oldenhaghen
Ds. K.A. Hazeleger
Riekus Hamberg
Dhr. W. Visscher
Dhr. G. Schuttert

18.30 uur:

Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen
19.30 uur:

Dhr. J. Wieske

Zondag 18 maart
e

e

6 Lijdenszondag / 5 zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk
Ommen
09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastheren:
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Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Frans Dijkstra
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Dhr. G. Tent
Dhr. J. Slotman

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

taal spreken geven deze cursussen iedere twee maanden
gedurende één week. Tijdens de cursus vertellen ze veel
verhalen en gelijkenissen en spelen ze dramavoorstellingen om
het geloof over te brengen. Veel Rohingya-vluchtelingen
beheersen het lezen en schrijven namelijk nog niet goed. Deze
jonge Rohingya-christenen uit Myanmar gaan hun nieuwe
kennis zelf weer overbrengen in hun huisgemeenten in de
vluchtelingenkampen. Ze leren belangrijke dingen uit de Bijbel
en het geeft hun kracht voor hun dagelijks leven.
De gezamenlijke diaconieën

Ds. A.L. Veerman, Vriezenveen
Heilig Avondmaal
Ad Huetink
Mw. A. Buiter
Leiding: Trudy

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

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Gert Olthof
Dhr. S. Wiersma
Dhr. G. Vogelzang

Paasproject
11 maart Johannes 6:4-15
Ik geef je te eten
God zorgt voor mensen, dat laat Jezus
zien in het verhaal. Een jongen met
vijf broden en twee vissen speelt een
belangrijke rol: Jezus neemt wat de
jongen bij zich heeft en verdeelt het
onder de mensen. Er is genoeg voor
iedereen.

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Lydia Volkerink
Dhr. J. Sterken
Alle groepen
Mw. J. Beniers-Horsman
Dhr. G.A. van der Vegte
Dhr. J.H. van der Vegte

18 maart Johannes 12:20-33
Ik heb alles voor je over
Zoals een graankorrel sterft om vrucht
te dragen, zo zal ook Jezus sterven om
nieuw leven voor te brengen. Jezus
zorgt niet alleen voor mensen door
brood uit te delen of ze beter te maken;
hij heeft letterlijk alles voor ze over.
Zelfs zijn eigen leven. Met de kinderen
denken we deze zondag na over hoeveel
je voor een ander over hebt. Voor iemand die je liefhebt, heb je
veel over.

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

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Vrijdag 23 maart Weeksluiting
Oldenhaghen
18.30 uur:

Gereformeerde kerk
Ds. H. de Hullu

Collecten
Nijenhaghen
19.30 uur:

11 maart
Ommen en Witharen:

Ds. H. de Hullu

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:
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

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

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Algemene Christelijke Doelen
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Judith en William

14 maart
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:

Project Bangladesh en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

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

Project Bangladesh en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Daan en Sanne

Zondagskind
Ommen
11 maart:
18 maart:

Ole Makkinga
Mart van Ittersum

Kinderoppas

18 maart Collecte Avondmaal en Biddag
De Rohingya’s zijn een moslim-minderheid in Myanmar. Kerk in
Actie partner ‘Isa-e Church’ heeft sinds 2016 contacten met
Rohingya vluchtelingen, die tot het christendom bekeerd zijn.
Er zijn inmiddels huisgemeenten gesticht in
vluchtelingenkampen van Rohingya’s. Isa-e Church is een
kerkgemeenschap in Bangladesh, die bestaat uit christenen die
uit de islamitische traditie komen. Sinds een jaar biedt Isa-e
Church speciale cursussen aan om Rohingya’s te laten groeien
in hun geloof. Studenten van de Bijbelschool die de Rohingya-

Ommen
11 maart:
18 maart:

Witharen
11 maart:
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Rianne van der Bent
Julia Dunnewind
Rita Flokstra
Heidi Jaspers
Jessica Landeweerd
Franciska Harke
Yvonne Meijer

18 maart:

Ina Bremmer
Frieda Slotman

Mw. T.W. Boswijk
Mw. W. Geers-Saarloos
Dhr. D.J. Haasjes
Mw. O. Drijber-Bosscher
Dhr. B. Boertje
Mw. A. Doosje-Massier
Dhr. W. de Vries
Dhr. D. van der Zwaag
Mw. J. Hogenkamp-van der Linde
Dhr. O.M.A. Kooiker
Dhr. J. Veldman
Dhr. F.J. Horsman
Mw. H. Paarhuis-Groen
Mw. J. van Rooijen-Alblas

Hervormde gemeente
11 maart Genadebrood
Heel veel mensen zijn Jezus gevolgd. De wonderen die hij heeft
verricht trekken de aandacht. Het is spectaculair, dat moet je
meegemaakt hebben. Jezus vertelt over God, de hele dag lang.
Iets belangrijkers lijkt er niet te zijn, zelfs het eten wordt
vergeten. Vijf broden en twee vissen lijken lang niet genoeg,
maar onder Gods zegenende handen worden ze een maaltijd
voor duizenden mensen. Er is zelfs een heleboel over. Zo werkt
het ook met Gods liefde. Er is meer dan genoeg voor iedereen
die Zijn wonder mee wil beleven.
‘Genadebrood’ is het thema van de ontmoetingsdienst die in
Vinkenbuurt wordt gehouden op 11 maart. Ds. Karel Hazeleger
is de voorganger en Margriet en Marianne Hierink zorgen voor
de muzikale ondersteuning. Verschillende gemeenteleden
zullen hun medewerking verlenen aan de dienst. Na afloop
drinken we koffie / thee / limonade in het buurthuis. We hopen
velen te mogen verwelkomen.
Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt

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

Wijk 1 waarneming

Collecten

Kerkelijk werker:


Mw. G. Mateman
gmateman@pkn-ommen.nl
Dhr. F. Jansen
geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

11 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Scriba:

14 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie Project ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

18 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Allen hier genoemd, maar ook zij die hier niet genoemd zijn
maar wel ziek zijn, in welke vorm of mate dan ook en die rouw
dragen of eenzaam zijn: de Heer van alle leven is ons nabij:
Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U rust te vinden.
Ik hoef mijn stem niet te verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
U hoort me
want U bent in mij
U woont in mijn hart.
(naar Nieuwe Liedboek, blz. 1418)
Gera Mateman



Pastoralia

Zondagskind
11 maart:
18 maart:

Carlijn Schulten
Lisanne Drost

Kinderoppas
Ommen
11 maart:

Lena Boezelman
Joke Hendertink
18 maart:
Ellen Kobes
Frances Veuger
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Wijk 2 waarneming

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

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

Wijkberichten



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

We leven mee met…
Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:

We wensen alle zieken, en de mensen die om hen heen staan,
Gods liefdevolle troost en Zijn nabijheid toe.

Wijkavond
Zoals ik in de vorige Kerkvensters al heb aangekondigd, wordt
er op donderdagavond 22 maart een wijkavond georganiseerd,
voor wijk 2. Deze wijkavond vindt plaats in De Kern, de zaal is
open om 19.45 uur en de avond start om 20.00 uur.
Het onderwerp van deze avond is: Leven met aandacht Benedictijnse Spiritualiteit.
We zullen het hebben over het leven in het klooster en op zoek
gaan naar de lessen die we hier voor ons eigen, dagelijks leven

Mw. S.J. Hurink-Bazuin
Mw. H.K. Paarhuis
Dhr. H.J. Renting
Dhr. H. van Dijk
Mw. K. Gerrits
Mw. G.H. Kleefman
Mw. H.M. v.d. Linde-v.d. Veen
4
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uit kunnen halen. De benedictijnse kloosterinstelling blijkt voor
onze huidige maatschappij namelijk een uitermate geschikte
tegenhanger te zijn: eenvoudig, weinig spectaculair en ‘down
to earth’. Ik hoop u graag te zien deze avond!

Woensdag 14 maart werken de kinderen van OBS Vinkenbuurt
mee aan de dienst in Vinkenbuurt. De kinderen hebben samen
nagedacht over wat biddag voor arbeid en gewas eigenlijk
betekent, dat je als er geen graan groeit ook geen brood kunt
bakken. Op een groot vel tekenden zij waarvoor je allemaal
kunt bidden, u kunt het in de kerk woensdagochtend
bewonderen.
Tijdens de godsdienstlessen heeft juf Ineke het verhaal verteld
van Daniël, die wel wilde bidden tot God maar niet tot de
Koning. Hij werd opgepakt en in de leeuwenkuil geworpen. Het
bijbelverhaal in de kerkdienst gaat over de discipelen die aan
Jezus vragen: Heer leer ons bidden. Jezus leert hen dan het
Onze Vader. U bent allemaal van harte welkom in deze dienst,
waarin ds. Reijer de Bruijn voor zal gaan. Frans Dijkstra
bespeelt het orgel en Gabe Kuik en Machiel Boerman spelen op
mandoline en gitaar. We hopen natuurlijk dat de kinderen ook
hun ouders, opa’s en oma’s of andere familieleden
meebrengen. Samen maken we er dan een mooie dienst van!

En tot slot
Tijdens de diensten van 4 februari is afgekondigd dat de
Hervormde gemeente Holten voornemens is mij te beroepen.
Het officiële beroep heb ik inmiddels half februari ontvangen.
Op dat moment startte de drie weken bedenktijd, waarin mijn
vrouw Meinske en ik de tijd hebben om een besluit te nemen.
Ik zal u in ieder geval op de hoogte houden,
Hartelijke groet,
Mark van Sandijk

Wijk 3
Predikant:
Bereikbaar:

Uit de gemeente

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

Scriba:


We denken ook aan al onze zieken thuis en elders verzorgd en
wensen hen en allen om hen heen van harte sterkte en Gods
nabijheid toe.
Hartelijke groet, ds. Reijer de Bruijn

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

Wijkgemeente 2

In memoriam Jan Kok
Op 28 februari overleed dhr. Jan Kok (Weth. Paarhuisstraat 2,
7731 EP) na een ziekbed. Hij werd 84 jaar. In onze gebeden
gedenken wij zijn vrouw Minie, de kinderen en kleinkinderen.
In een volgende Kerkvensters zal een uitgebreider in
memoriam geplaatst worden.
Ds. Kest Jelsma

Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

Rond de erediensten
Op D.V. zondag 11 maart mag ik twee keer voorgaan in de
eigen gemeente. ’s Morgens ben ik in Vinkenbuurt. We houden
dan een ontmoetingsdienst. Een dienst die is voorbereid met
gemeenteleden en waaraan ook gemeenteleden meewerken.
Muzikale begeleiding is er door Margriet (orgel) en Marianne
(saxofoon) Hierink. Leuk! Thema van de dienst: Genadebrood.
Dit naar aanleiding van Johannes 6:1-15, het wonder van de vijf
broden en de twee vissen. Welkom, iedereen!
’s Avonds mag ik voorgaan in de gezamenlijke dienst, dit keer in
de Hervormde kerk. In deze dienst vraag ik nog een keer
aandacht voor woorden uit de oude Catechismus. Dit naar
aanleiding van de kring ‘De Catechismus voor ons’. Zowel in de
kring als in deze dienst zoeken we nadrukkelijk naar de
betekenis van de oude woorden van de Catechismus voor ons
vandaag. In de avonddienst van 11 maart zal het als vervolg op
de kringavond van 6 maart gaan over het lijden van Jezus. We
lezen uit de Catechismus Zondag 15. Daarnaast lezen we ook
een gedeelte uit de Bijbel, waarschijnlijk Marcus 14:32-42, over
de beker van het lijden. Zo hopen we meer zicht te krijgen op
waar het bij het lijden van Jezus nou ten diepste om ging. ‘Leer
mij, o Heer, uw lijden recht betrachten…’
Dan wordt het Biddag, woensdag 14 maart. Waardevol om op
zo’n dag, midden in de week, naar de kerk te gaan, om te
bidden om de zegen van God over de dingen van het gewone
leven van alledag. ’s Morgens mag ik voorgaan in de
Hervormde kerk, ’s avonds in de buurtschap. Nu ik dit schrijf
(voor mijn vakantie) is nog niet helemaal duidelijk of de
avonddienst in Witharen is of in Vinkenbuurt. Ik neem aan dat
het schema voorin deze Kerkvensters duidelijkheid biedt.
Zowel ’s morgens als ’s avonds lezen we waarschijnlijk Matteüs
6:25-34. Thema: Maak je geen zorgen.
Tenslotte zondag 18 maart. Dan mag ik opnieuw voorgaan in

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

Het zingt in mij
Nu moet ik danken voor de algemene hartelijkheid die ik
ondervond tijdens de aanhoudende griep die mij de afgelopen
weken weerhield van gemeente en kansel. Voor mijn gevoel
komt er geen eind aan de winterkou en ik heb er ook altijd een
hekel aan gehad, maar nu ik warm gekleed weer op mijn fiets
door het groene Ommen rijd en dan soms mag genieten van de
voorjaarszon, zie ik uit naar de nieuwe lente, die zeker komt.
En zo beleef ik het ook innerlijk - ja, in deze koude wintertijd
meer dan ooit - en zingt het in mij: ‘De hemel en de aarde
wordt stralende en puur. God zal Zich openbaren in heel Zijn
creatuur’ (Nlb. 747).

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. Op het moment van dit schrijven zijn er nog geen
aanmeldingen om een kindje te laten dopen, anders zal de
Heilige Doop in deze dienst worden bediend. We hopen en
bidden samen om een gezegende dienst, zowel voor jong en
oud!
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Vinkenbuurt. Waarschijnlijk probeer ik met de lezing aan te
sluiten bij de kindernevendienst. Daar wordt die morgen
Johannes 12:20-33 behandeld. Jezus legt in dit gedeelte zijn
sterven uit in het beeld van de graankorrel. De graankorrel
draagt vrucht door te sterven. Datzelfde geldt ook voor Jezus.
En misschien ook wel voor ons…

tweetal gemeenteavonden, in Vinkenbuurt op 20 maart en in
Ommen op 10 april. De vergadering wordt vaak besloten met
een gedicht. Het volgende gedicht ‘Invloed’ wilden we u niet
onthouden.
Invloed
De vinger die je uitsteekt,
de dingen die je zegt,
gedachten die je koestert,
de zaak waarvoor je vecht,
de bloemen die je uitdeelt,
de blik op je gezicht,
't bepaalt wat je teweegbrengt:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Het mailtje op de website,
de koffie die je drinkt ,
het ene glaasje minder,
het liedje dat je zingt,
de giro die je uitschrijft,
't persoonlijke gedicht,
't bepaalt waar je naar toe gaat:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

Bij de kerkdiensten
Zondagavond 18 maart
Dan ben ik voorganger in de Gereformeerde kerk in Ommen.
We zullen daar met elkaar het avondmaal vieren. Dit keer doen
we dat in de vorm van een grote kring. Zo willen we in deze
Veertigdagentijd de verbondenheid met elkaar in het geloof in
Christus vieren.
Zondagavond 25 maart Clubdienst
We hebben in de Gereformeerde kerk een speciale dienst. Het
wordt een dienst voor en door kinderen van de jeugdclub
N-Joy.
Ik ga het samen met de leiding en met de kinderen
voorbereiden: het thema, de liedjes, preek(je) enzovoort. De
kinderen hebben zelf een belangrijk aandeel in deze dienst.
Dus ouders, grootouders en andere gemeenteleden en
belangstellenden, zet deze datum alvast in de agenda!

De toegewijde aandacht,
't vertrouwen dat je geeft,
de eenvoud van je handelen,
het voelen dat je leeft,
het trilt in heel de kosmos;
jouw daad als tegenwicht
geeft net die andere wending:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.
Uit: Nieuwsbrief Kerk in Actie, maart 2007, p.1.

Kliederkerk
Er komt weer een Kliederkerk. Het is zondagmiddag 18 maart
en we hopen dat jullie erbij zijn! Het thema is: ‘Zo mooi is het!’
Het gaat over de mooie schepping. Wij zijn enthousiast aan het
voorbereiden, het wordt een heel gevarieerd programma!
Zie verder de gezamenlijke berichtgeving.
Een hartelijke groet,
Coby de Haan

Gemeenteavond Vinkenbuurt en Ommen
De jaarlijkse gemeenteavond Vinkenbuurt is op dinsdag
20 maart in het Buurthuis aan de Koloniedijk. Allerlei zaken
aangaande kerk in Vinkenbuurt kunnen aan de orde komen.
Verder willen we zowel in Vinkenbuurt als op 10 april in het
Hervormd Centrum te Ommen met elkaar bezig gaan met het
thema ‘Waar droom jij van?’ Wat zien wij als droom voor onze
kerk/ gemeente? Wat is onze visie en missie, welke keuzes
maken we? De kerkenraad zal presenteren welke antwoorden
zij op deze vragen heeft vastgesteld. Hierna gaan we in kleine
groepjes met elkaar in gesprek.
U bent allen van harte welkom.

Uit de kerkenraadsvergadering
Dit seizoen zijn we als kerkenraad bezig met onze organisatie
en werkwijze.
We hebben besloten om het officiële aantal leden van de
kerkenraad terug te brengen. Dat maakt dat we weer kunnen
voldoen aan de regel dat bij belangrijke besluiten de helft van
de kerkenraad aanwezig moet zijn. Door de vele vacatures die
er zijn werd dit soms erg lastig te halen. Het betekent dus niet
dat er geen vacatures meer zijn. Integendeel, we zijn volop op
zoek naar gemeenteleden die mee willen werken binnen de
kerkenraad en de gemeente. Mensen die als (pastoraal)
ouderling vorm willen geven aan het omzien naar elkaar. Die
een bezoekje brengen bij scharnierpunten in iemands leven. In
mei zijn er weer ambtsdragers aftredend. Fijn dat zij een
steentje hebben bijgedragen. Hoe fijn zou het zijn als er
anderen zijn, u misschien, die het stokje overnemen?
We zijn als pastoraal team druk bezig om na te denken hoe we
het pastoraat vorm willen gaan geven.
Heeft u hierover ideeën, neem dan contact met ons op. Samen
zijn we immers kerk?
Verder zijn in de vergadering de data vastgesteld voor een

Biddag 14 maart
Woensdag 14 maart werken de kinderen van OBS Vinkenbuurt
mee aan de dienst die om half tien begint. OBS Vinkenbuurt
gaat aan het einde van dit schooljaar sluiten, dus het zal de
laatste keer zijn dat zij meewerken. Juf Ineke en Ds. De Bruijn
hebben samen de dienst voorbereid. (zie ook wijkberichten
wijk 1). Er is ook nog muzikale medewerking op gitaar en
mandoline toegezegd, kortom het belooft een mooie dienst te
worden. Weet u allen van harte welkom.
Door een beleidswijziging is er op biddag en dankdag maar één
gezamenlijke dienst Vinkenbuurt/Witharen meer. De andere
6

dienst is een Hervormde dienst. Dat betekent dat u op 14
maart ook ‘s avonds weer welkom bent in Vinkenbuurt.
Ds. Hazeleger zal dan voorgaan. Tot ziens op 14 maart.
Met vriendelijke groet,
Janny Schaapman, voorzitter

bemoeienis met ons heeft. Het geloof, dat het niet buiten onze
Heiland omgaat. Hij bestuurt het leven van elk mensenkind,
ook in elke situatie waarin u zich nu bevindt.
In de brief van Judas vers 20 e.v.: ‘Laat u bij het bidden leiden
door de Heilige Geest, houd vast aan Gods liefde en zie uit naar
de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het
eeuwige leven zal schenken’.
Het is een geschenk. Wij mogen Pasen vieren.
G. Tolsma

PaKaN! jongerenwerker

Bedankt
Jongerenwerker:


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

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor alle
blijken van medeleven die ik mocht ontvangen in de periode
van mijn chemo/bestralingsbehandeling. Het komende jaar zal
ik twee wekelijks een immunotherapiebehandeling krijgen om
verder herstel te bevorderen.
Alle kaarten, telefoontjes en/of bezoekjes hebben mij, mijn
vrouw en onze kinderen enorm gesteund. Het geeft ons kracht
om met een positieve blik vooruit te kijken. Hartelijk dank
hiervoor!
Andries en Dinie van Lohuizen

PaKaN!
Activiteitenagenda
Maart
25

CrossPointdienst in de Hervormde kerk Ommen

Gezamenlijke berichten
April
22

18 maart Kliederkerk
We gaan weer samen ‘kliederen’, dus creatief bezig zijn,
spelletjes doen, meedoen in een bijbelverhaal, zingen en
bidden en tot slot hebben we een gezamenlijke high tea.
Het is voor ouders met jonge kinderen. Ook grootouders met
kleinkinderen zijn welkom. Het thema is: Zo mooi is het!
We gaan het verhaal van de schepping horen, zien en
meebeleven en daar eerst mooie dingen voor maken. Naast de
kinderen zullen ook de ouders worden uitgedaagd. Wat dat is
verklappen we natuurlijk niet. Ter bestrijding van de onkosten
staat er een doos voor een vrijwillige bijdrage.
Het is in het Hervormd Centrum, Prinses Julianastraat van
15.00-17.00 uur.
De organisatie is in handen van: Marianne Kremer, Anita ’t Jong
en ds. Coby de Haan. Heb je vragen, wil je je aanmelden of
helpen? Dat kan via  kliederkerkommen@gmail.com

CrossPointdienst in de Gereformeerde kerk Ommen

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos.

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

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 de Vinkenbuurt kun je het inleveren.
Wil je het liever niet op zondag meenemen dan kan het ook
gebracht worden, tot uiterlijk 24 maart, bij:
Ageeth Wildeboer of Marry de Lange
Alvast bedankt namens de diaconieën

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
04-02 Mw. G. Veurink-Kuipers
11-02 Dhr. G. Tolsma
18-02 Dhr. H.J.
Witharen gebouw Irene
18-02 Dhr. H Jansen
25-02 Veralie Runhart

Diensten in ’t Vlierhuis
Elke maandagmorgen wordt er in ’t Vlierhuis, onderdeel van de
Saxenburgh Groep, een viering gehouden voor de bewoners,
een weekopening. Iedere bewoner is welkom in deze dienst.
Een team van vrijwilligers zet zich in om dit mogelijk te maken.
Binnen het team is men actief met het ophalen en
terugbrengen van de bewoners of het leiden van de
weekopening of het begeleiden van de weekopening op het
orgel. Er wordt veel gezongen en er wordt een korte meditatie
gehouden. De dienst begint om 10.30 uur en duurt ongeveer
een half uur. Voorgangers: 12 maart dhr. J. Wieske,
19 maart dhr C. Siebert
Op maandag 26 maart a.s. wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Met drie kerken, de Hervormde gemeente, de Gereformeerde
kerk vrijgemaakt en de Gereformeerde kerk is overleg geweest
om ook in ’t Vlierhuis, voorlopig 1x per jaar, dit Heilig
Avondmaal te vieren. In deze viering gaat een predikant van

Hervormde gemeente
11-02 Fam. Timmer
Dhr. J. Veldman
18-02 Dhr. F. Schutte
Vinkenbuurt
18-02 Dhr. en mw. Heusinkveld
25-02 Dhr. H. Kippers
Niet meer
of toch!
U mag het weten: had ik mij eerder teruggetrokken wegens
leeftijd: van gespreksgroep, middagen in De Kern, avonddienst
in de kerk, het meedenken over het samengaan en enkele
andere fijne bezigheden, toch was het een harde werkelijkheid,
plotseling, door ongeval, bijna niets meer te kunnen doen.
Toch blijft voor mij en ook voor u, belangrijker dan alles:
het gebed. Het vertrouwen, dat de Here u en mij kent,
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Opgave uiterlijk vóór 25 maart. Meld je tijdig aan!
De kaarten kunnen vanaf 5 april afgehaald worden bij het
Hervormd Centrum/kerkelijk bureau of ze liggen op de tafel in
de Gereformeerde consistorie tijdens de openingsuren.
Namens de Herv. gemeente: Annie Makkinga, kerkelijk bureau
Namens de Geref. kerk: Wim Westerhuis, algemeen scriba

één van bovengenoemde kerken voor.
Dit jaar zal de avondmaalsviering geleid worden door een
predikant van de Hervormde gemeente. Indien u een familielid
of bekende heeft die in ’t Vlierhuis woont, bent u van harte
welkom om met hem of haar het avondmaal op 26 maart mee
te vieren. Voorganger is ds. J. de Haan. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met Evelien Achterberg
Namens alle vrijwilligers betrokken
bij de vieringen in ’t Vlierhuis,
Chris Siebert

Verslag classisvergadering 21 februari
Vanavond is onze laatste ‘gewone’ classisvergadering. Op 1 mei
gaat de nieuwe structuur van Kerk 2025 in en gaat de classis
Ommen over in de classis Overijssel/Flevoland. Op 12 april a.s.
zullen we hier in een bijzondere, afsluitende vergadering
aandacht voor hebben.
Alle kerken zijn deze avond weer vertegenwoordigd.
Ds. Schipper, protestants Vroomshoop, verzorgt de opening en
leest met ons Marcus 9 over de verheerlijking op de berg.
Petrus zegt: ‘Het is goed dat we hier zijn’. Als God zich laat zien
is er vaak sprake van veel licht en de schaduw van een wolk.
Niet van aangezicht tot aangezicht, maar toch heel dichtbij.
Lied 972: Hoe goed, o Heer, is ‘t hier te zijn, past hier goed bij.
Hij gaat voor in gebed.
In de eerste vergadering van het nieuwe jaar moet het
Moderamen worden benoemd, voorstel is om het huidige
Moderamen tot 1 mei a.s. aan te houden. Ds. Hazeleger als
preses, dhr. Hofsink als scriba en dhr. Hallink als assessor. De
vergadering is hiermee akkoord.
Op de agenda staat het laatste deel van de voorgestelde
kerkordewijzigingen. De kerkenraden hebben hun reacties
hierop naar de classis gestuurd en uit deze reacties vormen we
als classisvergadering een mening die we richting de Synode
sturen. Ds. Hazeleger heeft, zoals altijd, de stukken goed
voorbereid en leidt de vergadering gestructureerd door de
voorgestelde wijzigingen.
De voorstellen gaan dit keer over de samenwerking tussen
gemeenten en kerkenraden. Ook de toevoeging van de
mogelijkheid dat een predikant na tenminste 12 jaar kan
worden losgemaakt van de gemeente op gezamenlijk verzoek
van de kerkenraad en predikant komt aan de orde. Met name
dit laatste punt roept verlegenheid op bij de afgevaardigden.
In de Personalia Memorabilia noemen we het beroep dat de
Hervormde gemeente Holten heeft uitgebracht op dhr. Van
Sandijk (tijdelijk waarnemend in Geref. Ommen). Mocht hij dit
beroep aanvaarden zal dit ook consequenties hebben voor
protestants Oud-Avereest/Balkbrug, de gemeente van zijn
vrouw, ds. Van Sandijk-van der Wal. We wensen hen veel
wijsheid toe bij het nemen van een besluit. In protestants
Lemele gaat ds. Zijl per 1 juli a.s. met emeritaat.
Op 19 maart vergadert het Breed Moderamen weer en, zoals
gezegd, op 12 april is de allerlaatste classisvergadering in
Ommen. Deze avond, met een liturgisch gedeelte, is voor alle
(oud)-afgevaardigden en belangstellenden.
Ds. Hazeleger bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit
de vergadering met gebed.
Hilde Koes, secr. Classis Ommen

Groothuisbezoek
In Kerkvensters nr. 3 van vrijdag 9 februari stond een
uitnodiging voor een drietal mogelijkheden om zo ’n
groothuisbezoek bij te wonen.
Eén keer in de twee jaar is er een centraal thema, zowel voor
de Hervormde gemeente als voor de Gereformeerde kerk.
Op alle bijeenkomsten zijn dan ook de leden van beide
gemeentes welkom. Dit jaar gingen we aan de hand van een
ganzenbordspel met elkaar in gesprek over onze levensweg;
momenten die voor ons belangrijk waren, welke rol speelde
ons geloof of de Kerk op die momenten?
Op dinsdagavond 3 februari kwam een groep leden van beide
kerken hiervoor bijeen. Deze avond werd geleid door
ds. Hazeleger. Na de opening kregen wij de spelregels van het
ganzenbord uitgereikt en kregen wij de spelregels uitgelegd.
Het thema is: ‘deel je leven’. Na de toelichting werden wij
ingedeeld in groepjes van 4 of 5 personen.
Aan de hand van de spelregels, waarvan op punt 1 werd
vermeld: ‘Wat gedeeld wordt, blijft in de groep!’
Punt 2: Na de eerste worp vertelt ieder iets.
Verder stonden op de hokjes 6, 19, 31, 42, 52, 59 en 63 een
opdracht. Degene die tijdens het spelen daarop kwam te staan
las de vraag voor en gaf zo haar of zijn verhaal en dit werd ook
door de anderen gedaan. Hierdoor kwam er een mooie
discussie op gang.
Wat waren nu bijvoorbeeld de vragen: ‘brug’. Soms kom je in je
leven voor een afgrond te staan. Wat fijn als er dan een ‘brug’
is! Wilt u iets vertellen over een ‘brug’ in uw leven?
Of ‘put’. Kunt u en wilt u in uw groep een situatie delen waarin
u ‘in de put’ zat.
‘Doolhof’: Heeft u voor uw gevoel weleens rondgedoold? Ook
kerkelijk? Mensen die de weg kwijt zijn?
Hoe gaat men in uw gemeente om met mensen die ronddolen?
Kunnen ook wij voor deze mensen wat betekenen?
U begrijpt wel dat wij dat het spel niet konden afronden,
maar……. er werd veel met elkaar gedeeld.
Hoe goed was het om dit zo open met elkaar in goed
vertrouwen te delen en te bespreken. Het werd een bijzondere
en leerzame avond voor jong en oud.
Wij waren de eerste groep. Er komt nog een middag en een
avond. Hopelijk komen nog velen naar deze bijeenkomsten toe.
Dhr. M.J. Vosjan
Uitnodiging vrijwilligersevenement van de gemeente Ommen
Werkgroep Vrijwilligersevenement organiseert ook dit jaar
namens de gemeente Ommen een feestelijke avond in de
Carrousel om alle vrijwilligers in Ommen te bedanken!
Alle vrijwilligers van de Hervormde gemeente en de
Gereformeerde kerk worden dan ook uitgenodigd voor een
avond in de Carrousel. Deze avond wordt het toneelstuk ‘De
meisjes van de radio’ opgevoerd door de Pauwergirls.
U kunt kiezen of u op 9, 10 of 11 april naar deze avond wil. Het
begint altijd om 19.30 uur.
Vrijwilligers van beide kerken (geen introducés!) kunnen
kaarten bestellen bij:
mw. Annie Makkinga, Hervormd Kerkelijk Bureau ℡ 451338
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl of bij:
mw. Gerry Turkstra
onder vermelding van naam + voorletters, postcode,
huisnummer en gewenste datum.

Taartenactie Werkvakantie Albanië 2018
Heeft u iets te vieren? Dan mag een lekker
stukje ambachtelijk gebakken appeltaart niet
ontbreken! 10-12 punten (26 cm) per stuk
€ 12,50, waarvan minimaal € 7,50 voor de
werkvakantie Albanië 2018 is. Tijdig bestellen
(minimaal 2 dagen voor de gelegenheid).
per  postvooradrie@hotmail.com.

Gereformeerde kerk
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Ledenadministratie/kerkelijk bureau:
Na ruim 5 jaar de ledenadministratie te hebben verzorgd,
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hebben Geja Martens-Waterink en Ina Tjerkstra-Waterink
besloten om hiermee te stoppen.
We willen hen bij deze hartelijk bedanken voor hun inzet.
Het is fijn dat we twee opvolgers hebben kunnen vinden die de
taken van hen zullen overnemen t.w. Dineke HogenkampHoogenkamp en Trudy Wermink. Ze zijn via de mail te bereiken
op:  ledenadministratie@pkn-ommen.nl
Namens het CvK,
Jan Meulenkamp

hebben en toch graag mee willen met de bus. Het bleek dat
een bus voor 50 of 60 personen niet veel in prijs scheelt. We
hebben dus besloten om een bus voor 60 personen te huren.
Er zijn dus toch nog een paar plekjes vrij in de bus. Als je al een
kaartje voor de Nederland Zingt Dag hebt, dan kun je bij Herma
van Beesten een plekje voor in de bus reserveren!
Maar op de website van Nederland Zingt Dag lazen we van de
week dat de kaarten voor de Nederland Zingt Dag uitverkocht
zijn. U kunt alleen nog maar op de wachtlijst geplaatst worden!
Mocht u zich op de wachtlijst plaatsen, dan kunt u bij Herma
informeren of u nog op de lijst van de bus kunt. De entreeprijs
voor de dag zelf is € 22,50 p.p.
Op de website www.nederlandzingtdag.nl vindt u alle verdere
informatie over deze dag. Bij Herma van Beesten kunt u/jij
meer info krijgen rond vertrek en aankomst van de Nederland
Zingt Dag en de kosten van de bus.
Herma van Beesten en
Marianne Winters

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.
13 maart H.V.D. wijk 2
Op deze dinsdag is onze volgende vergadering.
Aanvang 13.30 uur.

Algemeen (kerkelijke) berichten

Collecten

Regionaal

18-02
Kerk
Ommen
€ 229,10
Vinkenbuurt
32,40
Kerk Vinkenbuurt
37,10

Albanië
€ 249,45
43,30

Kerk.geb.
€ 190,07

25-02
Kerk
Ommen
€ 122,52
Vinkenbuurt
31,68
Kerk Vinkenbuurt
34,72

Diaconie
€ 120,30
30,50

Kerk.geb.
€ 111,55

De Fakkel (Christelijke boekwinkel) moet een verandering
ondergaan; een verzelfstandiging of een sluiting per
31 december 2018.
Om De Fakkel te kunnen behouden moeten we als christelijke
gemeenschap in Ommen e.o. de handen in elkaar slaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke
Remmelink, coördinator,  co.ommen@fakkel.nl.
Paasbrodenactie voor Oekraïne
Net als voorgaande jaren staan de
leden van Stichting Ommen Voor
Oekraïne in de hal van De Kern,
gebouw Irene en in de Hervormde
kerk met de bestellijsten voor de paasbrodenactie.
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het project
Alzheimer huis in Beregove Oekraïne, speciaal om te
ondersteunen in de kosten van de zorg en medicijnen voor de
bewoners. Ook zal er in het voorjaar weer een transport naar
Oekraïne gaan.
Op 18 en 25 maart kunt u bij de in- en uitgangen van de
Gereformeerde - en Hervormde kerk en gebouw Irene uw
bestellingen noteren op de daarvoor bestemde intekenlijsten.
Bent u niet in de gelegenheid uw bestelling in de kerk te doen,
dan kan bij de onderstaande personen, graag voor 26 maart
Johan Hofmeijer of Erna Martens .

Zendingsbussen februari Ommen € 333,55

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 en € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
2x € 20,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
Voor de diaconie
€ 20,00 en € 25,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de bloemen
€ 10,00 via het kerkelijk bureau
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. G. Runhart
Hartelijk dank

17 maart ‘Passie Pasen Samenzang’
in de Willem Hendrik Zwart Hal,
Grensweg 17 te Lemelerveld om 20.00 uur met
Ad Huetink (orgel). Reserveren: ℡ 038-4224079
(Boks), of via www.huetink-royalmusic.nl
De netto-opbrengst komt ten goede aan de
goede doelen die
wij steunen: Manege zonder Drempels te
Bennekom en Kindertehuis Jemima te Bethlehem.
Voor het programma verwijzen wij u naar onze site
www.huetink-royalmusic.nl

Vorming
22 maart Nieuwe Romeinenkring, ds. K. Hazeleger
Deze donderdag hoopt de nieuwe Romeinenkring weer bij
elkaar te komen. We lezen Romeinen 15. Welkom, 20.00 uur,
Hervormd Centrum!

21 april Nederland Zingt Dag Thema: ‘Open armen’
In de kersteditie van Kerkvensters hebben we voor de eerste
keer een stukje geplaatst over de Nederland Zingt Dag op
zaterdag 21 april. De aanmeldingen om mee te reizen met de
bus gingen snel en zodoende hebben we in de vorige
Kerkvensters al vermeld dat de bus met 50 personen vol is.
Nu hoorden we dat meerdere mensen het Nederland Zingt Dag
stukje in de Kerkvensters, die met kerst uitkwam, gemist

20 maart Jaarvergadering PCOB
Leden en belangstellenden zijn van
harte welkom op de Jaarvergadering
van de PCOB Ommen. Op deze dinsdag
om 14.00 uur in De Kern laat
mw. Gerda Kloek-Mol uit ter Apel via de beamer een
presentatie zien van haar schilderijen. Het thema is christelijke
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schilderkunst, ‘geloven met je handen’, met het accent op
Pasen. Er zijn deze middag ook kaarten te koop.
Wij ontmoeten u graag.
Het bestuur

Gebedspunten

21 maart Lezing in de Synagoge van Zwolle
Op deze woensdag geeft journalist en Israëlcorrespondent Jan
Franke in de Synagoge van Zwolle een lezing over ‘Wat
Nederland van Israël kan leren’. Dit interessante verhaal,
waarin veel leerzame kanten van de Israëlische samenleving
aan de orde komen, wordt gehouden in de Synagoge, Samuel
Hirschstraat 8. De lezing begint om 19.30 uur. De avond wordt
georganiseerd door de afdeling Zwolle/Overijssel van het
Genootschap Nederland-Israël.

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we bidden om Gods Heilige Geest als leider van
ons leven.
Laten we bidden om Gods leiding en zegen bij het
vinden van een nieuwe predikant voor de
Gereformeerde kerk.
Laten we bidden voor kinderen en volwassenen die
andere mensen pesten. Dat ze tot inzicht komen en
dat er liefde in hun harten komt voor diegene die ze
pesten.
Laten we Gods zegen vragen voor de leiding en
deelnemers aan de Alpha cursussen. Dat Gods
aanwezigheid door de Heilige Geest merkbaar zal zijn
voor zowel de leiding als deelnemers tijdens de
bijeenkomsten.
Laten we danken dat we op Gods beloften mogen
vertrouwen en de komst van Zijn Koninkrijk mogen
verwachten.
Laten we bidden om wijsheid en inzicht voor ouders
bij de opvoeding van hun kinderen.
Laten we bidden om Gods leiding en zegen voor
nieuwe initiatieven op het gebied van jongerenwerk in
de gemeente. Dat er voor alle jongeren een plek zal
zijn om te kunnen groeien in geloof.
Laten we bidden dat er geloofsgroei zal zijn in ons
leven als christen.

23 maart Benefietconcert ten bate van stichting Als kanker je
raakt
Op deze vrijdag wordt er een
benefietconcert georganiseerd,
waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan de
stichting Als kanker je raakt. Aan dit concert zal medewerking
worden verleend door Gospelkoor ‘Magnify’ o.l.v. Rob van
Putten en Kinderkoor ‘De Bromvlieg’ o.l.v. Ellen Laninga en
Lotte Laan. Verteller en tevens medeoprichter van de stichting
Als kanker je raakt, is ds. Arie van der Veer. De avond begint
om 19.30 uur en vindt plaats in de Verrijzeniskerk, Bachlaan
150, Zwolle. Info: Mathilde de Wit-van Weelde,
 mathildedewit@alskankerjeraakt.nl
26 maart Meezingrepetitie Mattheus Passion
Meezingen met of luisteren naar de Mattheus Passion? Op
deze maandag zingt het Sallands Bachkoor alle koordelen en
koralen uit de Mattheus Passion. U mag meezingen, u mag
komen luisteren. Alle recitatieven en aria’s worden gesproken,
zodat een totaalbeeld gevormd wordt. Er is geen entree, wel is
er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Het geheel wordt uitgevoerd in de Gereformeerde kerk in
Ommen. We starten om 19.45 uur.
PR Sallands Bachkoor
Landelijk

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

Noodhulp Oekraïne
Het is een zware en koude winter in Oekraïne.
De temperaturen dalen tot 20 graden onder
nul. De omstandigheden waarin Holocaustoverlevenden in Oekraïne moeten leven zijn
soms mensonterend. Hulp is juist nú keihard
nodig... mag de organisatie ‘Christenen voor
Israël’ op uw steun rekenen? De ouderen leven in diepe
armoede. De huisjes zijn koud en vervallen.
De ijskoude wind waait zo door de kieren
van hun huisjes!
De organisatie zet zich in om de ouderen te
voorzien van voedselpakketten, maar er is
een acuut probleem; met alle aanvragen
uit heel Oekraïne (inclusief het oorlogsgebied in het oosten van
het land) zijn er tot eind april zesduizend voedselpakketten
nodig, maar er is nog geld nodig voor meer dan 5.450
voedselpakketten.
Eén voedselpakket van elf kilo kost € 10,00. Een voedselpakket
betekent soms echt het verschil tussen leven en dood.
Helpt u mee door uw gebed en een gift aan Christenen voor
Israël! U kunt uw gift overmaken op IBAN:
NL38 ABNA 052 931 0252 t.n.v. Christenen
voor Israël o.v.v. voedselpakketten Oekraïne.
Wilt u liever online doneren, dan kunt u op
de website van ‘Christenen voor Israël’ klikken op de link
‘online doneren’ en vervolgens kiezen voor ‘voedselpakketten
Oekraïne’.
Van harte aanbevolen!

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 23 maart.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 13 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 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 15 maart van 18.45 – 19.30 uur
Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
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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

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

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

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

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl

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

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

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

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

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

Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek

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

Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan ℡ 456044
℡ 06-23768478
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Kerkelijk bureau
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@pkn-ommen.nl

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

Familieberichten en posters

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.

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

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

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

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
06-26214064
℡ b.g.g. 0523-851469
 witharen@pkn-ommen.nl
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Breng ons samen
U roept ons samen als van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt on uit:
aar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in Uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in Liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Tekst: Hans Maat, Stichting Sela Music
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FLESSENACTIE JEUGDCLUBS ‘N-JOY
Na het succes van vorig jaar, houden de jeugdclubs ‘N Joy weer een flessenactie op

VRIJDAG 16 MAART 2018

De flessen worden tussen 18.00 en 20.30 uur opgehaald in de DANTE (noord en zuid) en de
LAARAKKERS, DE STRANGEN, ALTEVEER en de OVERZIJDE VECHTBRUG.
We vragen u de flessen in een plastic tas aan de weg te zetten of aan de voordeur te hangen, dit
omdat Ommen steeds groter wordt en vrijwilligers moeilijk te krijgen zijn.
We houden deze actie om met de clubkinderen een leuke activiteit te kunnen doen, tevens gaan we
een deel van de opbrengst doneren aan World Servants in Ommen.
U kunt eventueel ook de flessen naar De Kern brengen, dit kan tot vrijdag 16 maart 20.30 uur. Tevens
kunnen de flessen nog op zaterdag 17 maart t/m 12.00 uur ingeleverd worden bij de familie Flokstra,
Wilt u de club komen helpen met flessen halen, dan kan dat. Geef u op bij Angela Ningbers
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