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Meditatie

Leesrooster

Mattheüs 11: 27-30
Niemand kent de Zoon - Niemand kent het kind, dan alleen de
Vader, God. Niemand kent de Vader, dan de Zoon - het kind.
De Zoon - daarmee bedoelt Jezus zichzelf. En Jezus zegt: Kom
nou maar bij mij, als je moe bent. Als je uitgeput bent. Als je
geen uitzicht meer voelt. Jezus zegt: ‘Ik zal je rust geven’.
Eigenlijk zegt hij: Kom en vertrouw je toe aan God. Jezus zegt:
Ik ben zachtmoedig. Eenvoudig van hart en in mij zie je hoe en
wie God is. God is zachtmoedig en toegankelijk. Maar wie, wat
is God dat je je aan hem zult toevertrouwen? Wilt
toevertrouwen? God is die Kracht, die Macht die ons het leven
heeft gegeven. God is het Leven zelf, Liefde, onvoorwaardelijke
liefde, die zichzelf ondergeschikt durft te maken aan het
welzijn, het heil van de ander. God, dat is Hoop en Vreugde en
Inspiratie om het goede te doen.
God is ontferming, genade en vergeving. Hij is Vader, Moeder,
Vriend, Metgezel. God is Natuur en Licht en Leven. God is alles
waar ons hart van vreugde van opspringt en God is dat waar
we bij tot stilte komt. Hij is dat waar ons hart naar verlangt als
we moe zijn, als we geen uitzicht meer voelen, als we rust
willen. De vakantie is achter de rug. We stropen de mouwen
weer op om ons toe te wijden aan het werk waartoe we
geroepen zijn. In liefde of uit noodzaak. Dat, of het leven zelf,
kan soms een hele last zijn. Maar Jezus zegt: Neem mijn juk op
en kom bij mij in de leer. Want mijn juk is zacht en mijn last is
licht. Ja, maar een juk ligt op je schouders en daar ga je onder
gebukt. Dat juk van Jezus is geen zware last, maar dat is de weg
die hij is gegaan. Een weg van vriendelijkheid, geduld,
aanvaarding, vergeving, van omzien naar de ander en
ontferming. Daar wordt een mens gelukkig van, ook al denken
we soms van niet. Daar ontvangt een mens innerlijke vrede
door, ook al zou je kunnen denken dat je daarmee jezelf
verloochent en wegcijfert. Innerlijke rust? Dat is toch wat wij
graag willen? Niet alleen niks hoeven tijdens de vakantie, maar
meer, anders. Ook nu wij weer onze taak oppakken.
Waardoor ontstaat onze behoefte aan rust eigenlijk.. Omdat
we onszelf steeds maar weer willen bewijzen? Omdat we
gezien willen worden door de ander? Omdat we mee willen
doen aan wat de wereld van ons vraagt en wat de wereld
allemaal te bieden heeft? Omdat we harder lopen dan we
eigenlijk kunnen en meer doen dan we eigenlijk aankunnen?
Omdat we worden geleefd door beeldschermen en
tekstberichten, omdat de wereld en soms mensen om ons
heen vinden dat we ‘nuttig’ moeten zijn?
Zie verder Vervolg meditatie pag. 4
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Kerkdiensten
Zondag 2 september

Zondag 9 september

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. M. de Vries, Wierden
Volgende week H.A.
Frans Dijkstra
?
Alle groepen
Mw. J. Timmerman-Kuyvenhoven
Mw. H. Wermink-Lamberink

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

Witharen / Vinkenbuurt Gezamenlijke dienst

Witharen

10.00 uur:

10.00 uur:

Ds. E.J. Prins, Daarle
Tentdienst, volgende week H.A.
Ouderling van dienst:
Dhr. P. / mw. J. v.d. Bent
Afgevaardigde Vinkenbuurt: Mw. J. Schaapman

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Gerrit Hilberink
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Mw. T. Grootenhuis-Wessels
Mw. H. Grootens-Slotman

Ds. M.J. Winters-Karels
Heilig Avondmaal
Frans Dijkstra
Mw. A. Buiter
Leiding: Joycelyn

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

Ds. J. Schipper, Dalfsen
Volgende week H.A.
Wim de Just
Dhr. J. van der Linde
Dhr. D. de Boer

Hervormde gemeente
Ommen
09.30 uur:

Hervormde gemeente

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

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week H.A.
Alexander Zuidema
Dhr. M. van der Vegt
Alle groepen
Dhr. H. Drost
Mw. J.M. Tijhuis-Voort
Dhr. A. van der Vegt

Ds. K.A. Hazeleger
Heilig Avondmaal
Voor belijdende leden
Willemien Gerritsen
Dhr. D. Zandman
Geen
Mw. N. van Eldik
Mw. P. de Jonge
Dhr. J. Kroon

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

Vinkenbuurt / Witharen Gezamenlijke dienst

Oldenhaghen

10.00 uur:

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

Zie Witharen

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters
Alle groepen
Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Mw. J. Breteler
Mw. G. Timmerman

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

Weekopening, -sluiting

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Gert Diepeveen
Dhr. G. Vogelzang
Dhr. B. Pierik

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 3 sept. 10.30 uur: Dhr. K. Schaap

Maandag 10 sept. 10.30 uur:Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 7 sept. 18.30 uur:

Ds. K.A. Hazeleger

Vrijdag 14 sept. 18.30 uur: Dhr. K. Schaap

Nijenhaghen
Vrijdag 7 sept. 19.30 uur:

Nijenhaghen
Ds. K.A. Hazeleger

Vrijdag 14 sept. 19.30 uur: Dhr. K. Schaap
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Zondagskind

Bij de diensten

Ommen
2 september:
9 september:

Marit Wermink
Vera Luijendijk

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen
Kinderoppas

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:

Ommen
2 september:
9 september:
Witharen
2 september:
9 september:

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

Karin Doldersum
Marloes Kassies
Rianne van der Bent
Romy Dunnewind
Hetty Landeweerd
Jeannet Hogenkamp

Hervormde gemeente
Collecten

2 september Tentdienst: Tijd voor een Feest?!
Deze zondagochtend is er een gezamenlijke dienst in de tent bij
gebouw Irene. Voorganger is ds. E.J. Prins uit Daarle. Het thema
is: 'Tijd voor een feest?!', n.a.v. de gelijkenis die Jezus vertelt
over het feestmaal waarbij niemand van de genodigden komt.
We lezen hierover in Lukas 14.
Tijd voor een feest: dat is van toepassing op de feestweek,
maar tegelijk ook op de vraag: heb je tijd voor een feest? Ook
het feest van de kerkdienst? De genodigden uit de gelijkenis
van Jezus hebben zogenaamd geen tijd en komen niet. Terwijl
Jezus juist wil zeggen: ‘Zorg dat je het feest van God niet mist’.
U bent allen van harte welkom in deze dienst. Muzikale
medewerking is er van Sound of Church uit Balkbrug. Na de
dienst is er gelegenheid om samen na te praten en koffie te
drinken.

2 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

9 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Aan tafel:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Werelddiaconaat project ZWO
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
2 september:
9 september:

Carlijn Schulten
Lisanne Drost

Kinderoppas
Ommen
2 september:

9 september Collecte project van Kerk in Actie in Bangladesh
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-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.
Gereformeerde kerk: Diaconiecollecte
Hervormde kerk: Collecte Heilig Avondmaal
De diaconieën

9 september:

Marlien Hekman
Anita ‘t Jong
Jennie Dankelman
Marjolein Meulink

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.
Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie
Jezus zegt: Kom bij mij in de leer. Rust vinden voor je ziel… niet
maar voor even in de vakantie, maar ook daarbuiten, wanneer
het leven meezit én wanneer het bestaan weerbarstig is. Rust
vinden voor je ziel… jezelf toevertrouwen aan die Macht, die
boven ons uitstijgt, die met ons de diepte ingaat en daar onder
ons is…. En weten dat we gezien worden door deze Macht en
gekend, geliefd en aanvaard.
Gera Mateman

Gereformeerde kerk

Wijkberichten

Collecten
2 september
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

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

9 september
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

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

Dhr. L. Linthorst
Mw. E. Schutte-Boezelman
Dhr. J. van der Veen
Dhr. G.J. Emmink
3

Dhr. G.J. Kleinjan
Mw. E. Dijk-Breukelman
Mw. K. Stoeten-Kijk in de Vegte
Mw. M. Visscher-Visscher
Mw. A.G. Espeldoorn-Bril
Mw. B. Kollen-Paarhuis
Dhr. A. Koenz
Mw. H.W. Bremmer-den Boestert
Mw. G.M. Loman-Korfker
Mw. M.J. Knoppers-Reitsma
Mw. H. Timmer-Smit
Mw. A. Vedders
Dhr. H.J.J. Grotenhuis
Dhr. H.J. Knol

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

Doopdienst
De eerstvolgende doopdienst is op zondag 28 oktober. Het
voorbereidende doopgesprek is op maandag 15 oktober.
Graag nu al aanmelden.

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

Motortocht
Op 9 september is de najaarsmotortocht van PKN Ommen.
Welkom!

Wijk 1 waarneming

Pubquiz

Kerkelijk werker:


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

Scriba:

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



Op vrijdag 28 september om 20.00 uur hopen wij de eerste
(van drie het komende seizoen) pubquiz te houden.
Het doel is: elkaar gezellig te ontmoeten en op informele wijze
de onderlinge band te vergroten. In kerkelijke termen: een
stukje gemeenteopbouw dus.
Er zijn die avond 6 rondes van elk 8 vragen. Elke ronde heeft
zijn eigen thema: muziek, sport, bijbelkennis, etc. De vragen
worden via de beamer gepresenteerd.
De groepen bestaan uit 5-7 personen. Hierbij een oproep om u
op te geven voor deelname. Vorm je eigen groep bestaande uit
vrienden of familieleden of buren of kerkenraadsleden of wat
dan ook en ga de strijd aan! Mocht u geen groep kunnen of
willen vormen en wilt u wel meedoen dan kunt u zich toch
opgeven. Ik maak dan van de individuele aanmeldingen een
willekeurige groep. Na afloop van de quiz zijn we gezellig
bijeen! Nadrukkelijk geven we aan dat iedereen welkom is als
toeschouwer maar ook later op de avond tijdens een hapje en
een drankje. U zult begrijpen dat het aantal deelnemers
beperkt is. Deze eerste keer is er ruimte voor zo’n 50
deelnemers. Opgave kan vanaf nu totdat het vol is bij
dsjelsma@pkn-ommen.nl. Als deelnemer of als toeschouwer
voor de gezelligheid of als naborrelaar: van harte welkom!

Wijknieuws
Niet iedereen wordt hier genoemd, op verzoek of omdat het
niet bekend is dat er iets ernstigs aan de hand is. Maar wij allen
mogen weten dat we in goede en in verdrietige, moeilijke
tijden, geborgen zijn in Gods liefdevolle hand.

Huwelijkszegening
Op vrijdag 24 augustus jl. is het huwelijk van Mark Schlepers en
Lysanne van den Hoeven gezegend. Zij trouwden al eerder voor
de wet. De ceremonie was in de Hervormde kerk door
ds. Gertjan Oosterhuis uit Hilversum, een bevriende predikant.
Zelf zeggen ze: ‘Ons huwelijk is pas compleet met de zegen van
God’. Wie dat beseft heeft sterke grond onder de relatie en het
maakt de onderlinge liefde krachtig.
Met warme groet,
Gera Mateman

Er zijn op het moment van inlevering van de kopij voor
Kerkvensters zes aangemelde groepen. Zowel jongeren als
ouderen. Nog maximaal 4 groepen…………..

Wijk 2 waarneming
Predikant:
℡

Ds. W. den Braber
0546-567333



Mw. H. Muis
geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Scriba:

World Servants
In de volgende Kerkvensters komt een verslagje van de Ommer
World Servants. Bewondering en trots voor wat ze in de drie
bouwweken in Guatemala tot stand mochten brengen.
Dankbaar! We bezinnen ons op een vervolg!

Gast aan tafel
Samen eten is altijd méér dan je maag
vullen. Een maaltijd is een mooi moment
van ontmoeting.
Het kan fijn en verrassend zijn om met
mensen die je niet of niet zo goed of
alleen van gezicht kent te gaan eten. Als u dat wilt en verrast
wilt worden bij wie u gaat eten of wie er bij u komt eten, geef u
dan op voor ‘Gast aan Tafel’.
Hoe werkt dit? Voor 1 oktober geeft u zich bij mij op. U geeft
aan of u alleen, met zijn tweeën of een gezin bent. Ook geeft u
aan met wie u graag aan tafel wilt gaan: iemand die alleen is,
een (echt)paar of een gezin.
Nadat de aanmeldingen binnen zijn ga ik u of jullie koppelen
aan iemand anders. Je krijgt dan van mij naam, adres en
telefoonnummer van je gast en kunt dan zelf contact opnemen.

Vanaf 15 juni mag ik pastoraal ondersteuning verlenen aan wijk
2. Ik ben iedere keer weer verwonderd over de openheid in de
gesprekken en ik ben daar heel dankbaar voor. Mijn streven is
om voor 23 september, de dag waarop Hans Baart tot
predikant van de Gereformeerde kerk van Ommen wordt
bevestigd, alle adressen die ik heb doorgekregen bezocht te
hebben. Op het moment dat u deze Kerkvensters leest zijn dat
er nog 10. Sinds 15 juni heb ik 60 bezoeken kunnen brengen,
waarvan er een tiental zgn. tweede of derde bezoeken waren.
In de komende weken gaan wij overleggen hoe mijn bijstand in
het pastoraat er komt uit te zien, nadat u weer een eigen
predikant hebt gekregen.
Mocht u een gesprek willen, bel of mail gerust.
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Rondom de erediensten

Het is mooi als dit samen eten een vervolg krijgt waarbij de
rollen omgedraaid zijn, maar dat laten we aan u zelf over! Het
is zeker geen verplichting.

Na een paar weken vakantie hoop ik zondag 9 september weer
voor te gaan. ’s Morgens mag ik de dienst in Ommen leiden.
We vieren het avondmaal, aan tafel. We lezen Psalm 34. Tekst
voor de verkondiging wordt vers 9a: ‘Proef, en geniet de
goedheid van de Here’. Een uitnodiging om het avondmaal mee
te vieren. En juist ook in de viering van het avondmaal te
proeven hoe goed God voor je is. Ik hoop dat u zich zo
gezegend mag weten!
Dezelfde zondag mag ik ’s middags voorgaan in Oldenhaghen.
Ook daar vieren we het avondmaal. Ik ben van plan opnieuw
Psalm 34 te lezen. Tekst voor de meditatie in Oldenhaghen
wordt vers 11: ‘Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de
Here zoekt, ontbreekt het aan niets’. Ik hoop van harte dat we
juist ook rond het avondmaal de waarheid van die woorden
zullen ontdekken!

Ik ben/wij zijn:
0 zonder partner
0 een (echt)paar
0 een gezin met kinderen
Ik/wij wil(len) graag uitnodigen om bij mij/ons te eten:
0 iemand die zonder partner is
0 een (echt) paar
0 een gezin met kinderen
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Mailadres:

Onze zieken
Vanwege mijn vakantie schrijf ik deze bijdrage drie weken
voordat het kerkblad uit komt. Dat betekent dat ik hier verder
geen namen noem. De kans is groot dat de dingen die ik hier
schrijf tegen de tijd dat u ze leest allang achterhaald zijn.
Ik maak één uitzondering.

Ds. K. Jelsma

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

Ons voorgegaan
We kregen bericht van het overlijden van Gezienus Reindert
Martens. Zoals boven de kaart staat: op woensdag 1 augustus
is zijn leven ‘overgegaan in kostbare herinneringen’.
Hij is 49 jaar geworden. De afscheidsbijeenkomst heeft op
maandag 6 augustus plaatsgevonden in besloten kring. We
condoleren zijn moeder, broers, zussen, zwagers,
schoonzussen, neven en nichten en wensen hen vrede toe om
alles een plekje te kunnen geven.

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

Scriba:


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

Bij de diensten
Tenslotte

Deze weken gaan de preken van ds. Coby de Haan en mij over
het bijbelboek Exodus. Komende zondag hoop ik voor te
mogen gaan in de avonddienst van de Gereformeerde kerk. We
lezen uit het bijbelboek Exodus 4: 1-17. De Mozes bij de Horeb
lijkt in het geheel niet meer op de vurige en zelfverzekerde
Prins van Egypte. Mozes voelt zich machteloos, en dan vraagt
God hem: wat heb je in jouw hand? In de preek hopen we er
meer over te horen. In ieder geval bent u/jij van harte welkom!

Voor veel mensen zit de vakantie er weer (bijna) op. De scholen
beginnen weer. Veel mensen moeten weer aan het werk, of
zijn al aan het werk. Ik hoop dat iedereen lekker uitgerust kan
(of: kon) beginnen. Tegelijk: echte rust vinden we alleen bij
God. Misschien goed om dat juist ook na een vakantieperiode
tegen elkaar te zeggen. In die zin: belangrijk om ook als alles
weer begint, rust te blijven zoeken. Vrede. Balans. Je niet op te
laten slokken door de eisen die het drukke leven aan je stelt.
‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,’ Psalm 62:2a.
Een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Omzien naar elkaar
Naast hen denken we ook aan alle (ernstig) zieken thuis en hen
die elders verzorgd en verpleegd worden. Allen sterkte en
kracht van onze God toegewenst.

Het gaat goed
Met de vakantie achter de rug

Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met Joke? Heel wat
keren is dat aan ons gevraagd in de afgelopen maanden. Het
doet ons goed dat u en jullie met ons blijven meeleven. En het
doet ons ook goed om te kunnen zeggen dat het ons aardig
goed gaat. De chemokuur was wel zwaar voor Joke, vooral de
eerste maanden. Maar half juli was de kuur voorbij en nu nog
weer op krachten zien te komen.
We kunnen niet verder zien dan een dag, zegt de Bijbel. En dat
hebben wij in de afgelopen 10 maanden gedaan. En er waren
veel goede dagen bij. Hoogtepunt was voor ons 11 mei toen
onze jongste dochter Margreet trouwde met Dirk, in de
Martinikerk te Groningen. Ze hebben mij de vreugde gegeven
om hun huwelijk in te zegenen.
Vanwege de chemokuur was het ons niet mogelijk om op de
zondagmorgen in uw midden te zijn, maar bezochten we de
avonddiensten. Nu de kuur voorbij is hopen we u en jullie ook
's morgens weer te ontmoeten.
We zijn getroffen door uw en jullie warme meeleven tijdens
Jokes ziekte en zijn daar erg dankbaar voor. Bovenal zijn we de
Here God dankbaar dat Hij voor ons een toevlucht en sterkte
wilde zijn.
Een hartelijke groet aan u en jullie,
Joke en Wim Tijink

Voor velen van ons is de vakantie weer voorbij. En zover ik
weet is iedereen van onze wijkgemeente weer veilig
teruggekeerd in het nog steeds warme en zomerse Ommen.
Begint voor een aantal gemeenteleden de vakantie nu pas, een
goede en ontspannen tijd toegewenst. Bij deze bedank ik ds.
mw. G.M. Arends-Alkema en mw. G. Mateman bij wie u resp. in
het eerste en tweede deel van mijn vakantie een beroep kon
doen.
Een hartelijke groet, Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Ds. K.A. Hazeleger
 dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag
Dhr. J. van den Beukel
 herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl
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Oktober
28
CrossPointdienst in het Hervormd Centrum

Wijkgemeente 3
Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos
Predikant:
Bereikbaar:

Ds. J. de Haan
Filmgroep
Vorig jaar zijn we voor jongeren een filmgroep gestart; samen
kijken naar de verfilming van bijbelverhalen onder leiding van
ds. Kest Jelsma. Het waren films die heel wat opriepen en
leidden tot prachtige gesprekken die spontaan ontstonden.
Komend seizoen gaan we verder met kijken en praten. Dit jaar
ga ik dit begeleiden.
We gaan kijken naar bijbelverhalen, maar ook naar andere
films en Youtube-filmpjes, die met geloof te maken hebben.
Films die ons uitdagen, hoe wij in het geloof staan: Wie ben ik?
Wat geloof ik? Misschien kunnen we als filmgroep ter afsluiting
zelf een filmpje maken over onszelf en wat wij geloven? Dat
lijkt mij een leuke uitdaging!
De doelgroep is 16+ jongeren. Ben je tussen de 16 en 25 jaar
dan ben je van harte welkom!
De data zijn: 2 oktober, 6 en 20 november, 4 december,
22 januari, 4 en 18 februari, 5 en 19 maart en 9 april. van
19.30-21.00 uur. Het is in De Kern, in de kelder, zaal 11. Meld je
je even bij mij aan? Dan weet ik wie er komt. Tot 2 oktober!
Ds. Coby de Haan

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

Scriba:


Gerry Westerhof Tijdelijke waarneming
herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten
Zondag 9 september ga ik voor in twee avondmaal diensten:
’s morgens in de kerk Vinkenbuurt en ’s avonds in de
gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk Ommen.
Deze weken gaan de preken van ds. Reijer de Bruijn en mij over
het bijbelboek Exodus. Het is een vervolg op de vraag: ‘Waar is
God?’ We zoeken naar antwoorden.
Op deze Avondmaalszondag lezen we Exodus 12, het
Pesachfeest en de uittocht uit Egypte. Zowel in Vinkenbuurt als
in Ommen, is het een viering voor belijdende leden. Ieder die in
Jezus gelooft en Zijn weg gaat is welkom.
In de Vinkenbuurt wordt je uitgenodigd naar voren te komen
en brood en wijn te ontvangen.
In de avonddienst in Ommen vieren we de Maaltijd van de
Heer, staande, in een kring.

Kindernevendienst/tienerdienst Vinkenbuurt 24 juni
Op 24 juni werd in Vinkenbuurt een tentdienst gehouden
samen met Witharen als afsluiting van de feestweek. Het
thema was ‘Onderdak’. Ds. Coby de Haan had een rugzak vol
spullen meegenomen als voorbereiding voor de
kindernevendienst en tienerdienst: Wat neem je mee op reis?
We zaten in het buurthuis aan een gezellig volle tafel. Na het
lezen van de tekst uit Exodus 13:20-22
gingen we aan de slag met de
verwerking. Voor de jongsten was er
een kleur-/knip-/plakverwerking en
voor de oudere kinderen en de tieners
een woordzoeker en cijferpuzzel. Leuk
om zo met de jeugd van Vinkenbuurt
en Witharen samen bezig te zijn!
Op 2 september is er een tentdienst in Witharen waar we
elkaar hopelijk weer zien!
Leiding kindernevendienst/tienerdienst Vinkenbuurt

Lief en leed
We wensen allen sterkte, ook de mensen die om hen heen
staan. En we hopen en bidden dat het goed komt!

Bericht uit de kerkenraad
Nu Jan Hemstede zijn taak als scriba heeft beëindigd zijn we
heel blij dat Gerry Westerhof bereid is, eerst tijdelijk, scriba van
wijk 3 te worden. Gerry, welkom bij ons team!

Start Filmgroep jongeren.
Zie berichten PakaN!

Gesprekskring Tussen traditie en modern geloof
Zie berichten Vorming

Tot slot
Na een prachtige reis met mijn dochter Ruth door Zuid-West
Amerika ben ik weer volop aan het werk in de kerk. Ik dank
mijn collega Karel Hazeleger voor de pastorale bijstand die hij
verleend heeft aan gemeenteleden in wijk 3 in mijn
vakantietijd.
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

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

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


Bloemengroet

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

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Witharen gebouw Irene
05-08 Mw. J. Nicolai
12-08 Herma v.d. Veen-Petter
19-08 Dhr. J. Schuttert

PaKaN!
Activiteitenagenda
September
07
Start club van 19.00 tot 20.15 uur voor kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 van de basisschool
23
CrossPointdienst in de Hervormde kerk Ommen

Hervormde gemeente
12-08 Mw. Visscher-Schuiling
Fam. Grotemarsink

6

26-08

Dhr. V.d. Linde
Mw. Hofman
Dhr. Ferweda

Redactielid 3
Het plaatsen van de toegestuurde liturgieën van 3 tot 10 per
weekend. Naar gelang er diensten werden gehouden.
Het verwerken van de door de commissie Liturgisch
Bloemschikken toegestuurde foto’s en tekst bij bijzondere
diensten.

Vinkenbuurt
05-08 Johan Wagenvoord
12-08 Klaasje Hemstede
19-08 Dhr. en mw. Van der Veen

Redactielid 4
Het op Facebook en of Twitter verwijzingen plaatsen naar een
liturgie voor een bijzondere dienst. Soms als opmerking van
een aankondiging van de voorganger zelf.
Mutaties van preekvoorzieners verwerken wanneer
voorgangers vervangen worden.
Algemene mails beantwoorden of doorverwijzing bij vragen
omtrent: In welke kerk kan ik trouwen? Hebben jullie ruimte
om te vergaderen. Ik wil mij uit laten schrijven, maar weet niet
tot welke kerk ik hoor. Ik betaal voor de kerk, maar waarom is
dat eigenlijk.
Vragen voor het plaatsen van artikelen. Wanneer deze niet zijn
gerelateerd aan onze kerken in Ommen, Vinkenbuurt en
Witharen beantwoorden en verwijzen naar Kerkvensters.

Bedankt
Voor allen,
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en
telefoontjes die we mochten ontvangen tijdens ziekte en ons
60-jarig Huwelijksfeest.
Dhr. G.H. Hekman en mw. B.J. Hekman-Hierink
Zusters en Broeders,
Hartelijk dank voor de kaarten en de andere attenties die ik
ontving n.a.v. mijn ongeval 16 dec. 2017, maar ook t.g.v. mijn
93e verjaardag 11 juli jl. Uw bemoedigende woorden in tekst
en gedicht hebben mij ontroerd. Laten we ook anderen niet
vergeten, maar hen bemoedigen in Geloof, Hoop en Liefde.
Soli Deo Gloria. Alleen God de Eer.
Gerrit Tolsma

Van de redactie
In tegenstelling tot de afgelopen jaren verschijnt er dit jaar
geen losse activiteitenkatern. De reden hiervoor is, dat de
Commissie Vorming onderbezet is. Wel heeft de commissie
samen met de redactie een overzichtslijst samengesteld met de
data van de activiteiten activiteiten voor komend seizoen (zie
laatste pagina). T.z.t. zal er een uitgebreidere beschrijving in
Kerkvensters komen te staan. Indien u geen abonnement heeft
op Kerkvensters, dan kunt u door het invullen van de
onderstaande bon lid worden.
U betaald tot en met 31 december 2018 slechts € 3,41

Gezamenlijke berichten
30 september Startzondag
Het thema van de Startzondag is: Een goed gesprek. Het
programma wordt na de ochtendkerk en koffie vervolgd bij
gebouw Irene te Witharen.
We zoeken voor die dag nog vrijwilligers zoals EHBO-ers, hulp
bij catering, verkeersregelaars, opruimen na de Vesperdienst.
Met elkaar voor elkaar! We bieden voor diegene, die niet
mobiel is en naar het middagprogramma wil, vervoer aan en na
afloop weer terug naar huis natuurlijk.
U kunt zich aanmelden om te helpen of om vervoer te vragen
bij : Henrike Kippers of Aly Buiter
Startzondagcommissie

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u € 13,65 per jaar. Indien u deze
bon opstuurt voordat het volgende nummer van Kerkvensters

Abonnement ’Kerkvensters’
Ja, ik neem een abonnement op Kerkvensters

Redacteuren gezocht om echt nieuws op de nieuwe website
van de PKN Ommen te publiceren
De nieuwe website van de PKN- Ommen kan alleen ‘de lucht in’
als er redacteuren zijn.
Er zijn 4 redacteuren nodig om dit interessante en
noodzakelijke werk te doen, zodat elke belangstellende goed is
geïnformeerd.
Het is belangrijk dat de redactieleden enige ervaring hebben
met de computer en eventueel CMS-beheer.
Elke redacteur heeft een afgebakende taak.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Bas Bosscher.

Voorletters/Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
☐ SEPA incasso; abonnementsprijs € 13,65
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming
aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incassoopdracht te sturen naar uw bank om het
abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan
uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie
Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden. Incassodatum rond 25 oktober.

Redactielid 1
Nieuwsitems uploaden; Het bijhouden en muteren van de
gegevens van de wijken, wijkgemeenten, raden en colleges.
Het verwerken van de gegevens die door alle commissies
werden opgestuurd. Op de website zelf is te zien dat dit er vele
zijn.
Redactielid 2
Het verwerken van de Gele Katern, omzetten van Word naar
een PDF bestand voor plaatsen op de website.
Het verwerken van de in de Gele katern genoemde data in de
agenda van de website.
Verslagen van de Classis Ommen plaatsen.
De toegezonden preekroosters overnemen in een Excel
bestand, zodat men deze op de website kan plaatsen met de
foto van onze eigen voorgangers.

IBAN:
Kenmerk machtiging: [Lidnr. LRP]61812018
Naam rekeninghouder:
Datum:

Handtekening:

Dit formulier opsturen naar:
Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Incassant ID: NL65ZZZ302584821940
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verschijnt, dan zullen wij er voor zorgdragen dat u Kerkvensters
iedere 14 dagen in de bus krijgt.

Gereformeerde kerk
16 september Aankondiging ontmoetingsdienst
‘Wie is mijn vriend(je)?
Je hebt allemaal graag een vriendje of
vriendinnetje; op school, op de camping, op de
sportclub, overal zijn vriendjes en
vriendinnetjes. Maar wat is een
vriendje/vriendinnetje eigenlijk? En wat doen
vriendjes/vriendinnetjes dan? Wat maakt nu
dat jij ze vriendje of vriendinnetje noemt? In de
ontmoetingsdienst op 16 september gaan we het hier samen
over hebben.
De dienst begint om 09.30 uur in de Hervormde kerk. Onze
voorganger is ds. Coby de Haan. Alle kinderen, van klein (baby)
tot groot, zijn van harte welkom in de kerk. Er zal ook geen
kindernevendienst of reguliere oppasdienst zijn. Wel is er de
oppasdienst aanwezig in de consistorie voor wie dat prettig
vindt. Het kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ zal ook een aantal
liedjes zingen.
Na de dienst gaan we samen limonade, koffie of thee drinken.
Lijkt het je ook leuk om mee te zingen in het kinderkoor? Geef
je dan op via  kinderkooreenvrolijkgeluid@gmail.com. We
gaan vanaf dit seizoen op de vrijdagavond oefenen in De Kern,
1x per 2 weken van 18.30 tot 19.00 uur.
We hopen jullie allemaal te zien op 16 september!
Mariëlle van der Veen, Anita ’t Jong, Bertine Grootemarsink,
Trudy Hemstede, Nicole Visser, Carolien Wissink, Marjan Visker
en Lieuwke Kampman

Vergaderingen
5 september
10 september
17 september
24 september
24 september
25 september

Wijkraden 1/2/3
Moderamen Kleine Kerkenraad
Kleine Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters
Diaconie
KK en AK voltallig

Approbatie en datum dienst bevestiging
De Kerkenraad heeft bij de classis approbatie (goedkeuring)
aangevraagd op het beroep op ds. Hans Baart. Dit is een
aanvraag ter toetsing aan het einde van de
beroepingsprocedure dat alles kerkordelijk goed is verlopen.
De classis heeft vastgesteld dat dit het geval is en heeft de
approbatie afgegeven.
Ds. Hans Baart zal zondag 23 september a.s. verbonden
worden aan de Gereformeerde kerk te Ommen. Let op,
aanvang van de dienst is die dag 10.00 uur. Die ochtend is er
geen dienst in Witharen. Te zijner tijd volgen nadere gegevens.
Johan Schinkelshoek, voorzitter
Wijkindeling en mw. Gera Mateman
Zoals u wellicht weet gaan wij terug naar twee predikanten en
binnenkort van drie naar twee wijken. Dit heeft consequenties
voor het aantal gemeenteleden en pastorale eenheden /
adressen waar een predikant ‘verantwoordelijk’ voor is. De
consequenties hiervan zijn besproken in de Kleine Kerkenraad
en zullen de komende jaren als volgt worden opgevangen.
Mw. Gera Mateman, die thans het pastoraat doet in wijk 1,
gaat met ingang van 1 oktober a.s. zich vooral richten op de
oudere gemeenteleden in onze gemeente. Als Kerkenraad
hebben wij in overleg met haar een contract afgesloten, dat zij
tot de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst blijft bij de
Gereformeerde kerk in Ommen als kerkelijk werker. Dit zal,
zeer waarschijnlijk, zijn tot en met medio 2021. Zoals gezegd,
mw. Gera Mateman zal de pastorale zorg op zich nemen van de
gemeenteleden die in en rondom Ommen in een verpleeg- of
verzorgingshuis wonen. Hieronder vallen Oldenhaghen,
Nijenhaghen, De Hoekstee, ’t Vlierhuis, De Brug, Het Hoefijzer,
’t Strookje, Riant, Het Kaartspel en bijv. Clara Fayoena Heem.
Een gemeentelid dat wordt opgenomen in een hospice en nog
niet onder de pastorale zorg van mw. Gera Mateman viel, blijft
de pastorale zorg ontvangen van zijn of haar predikant. Deze
verdeling van de pastorale zorg ontlast de beide predikanten.
Gemeenteleden boven een bepaalde leeftijd ontvingen
rondom de verjaardag bezoek van de predikant. Deze
individuele bezoekjes worden afgeschaft. Hiervoor in de plaats
organiseren wij een middag, waarschijnlijk drie tot vier keer per
jaar (afhankelijk van de wijk), waarbij gemeenteleden boven
een bepaalde leeftijd worden uitgenodigd voor een gezellig
samenzijn in De Kern. Hierbij zal in ieder geval de predikant
aanwezig zijn naast, indien mogelijk, ouderling en
contactpersoon. De binding tussen predikant en gemeentelid
blijft hierdoor in stand en wij hopen dat dit de onderlinge
verbondenheid vergroot.
Deze twee maatregelen zullen ons inziens bijdragen aan het
verminderen van de werkdruk als gevolg van toename van het
aantal gemeenteleden per predikant. U als gemeentelid
ontvangt in september een brief waarin staat wie uw predikant
of kerkelijk werker is, wie uw ouderling is en wie uw diaken is.
Wat staat er komend seizoen nog verder op de rol? Qua
pastoraat zijn wij als Kerkenraad ontzettend blij met de
bezetting die wij momenteel hebben. Ds. Kest Jelsma houdt
zijn huidige wijk 3 en krijgt er gemeenteleden / pastorale
eenheden vanuit wijk 1 bij. Ds. Hans Baart doet binnenkort zijn
intrede én gaat daarna, in een door hem en zijn wijkraad te

18 september Samen eten
In 2014 zijn enkele mensen uit de PKN kerk begonnen om een
maaltijd (zeg maar gerust diner) te verzorgen voor mensen die
het gezellig vinden om 1 keer per maand samen te eten.
Dat bleek een groot succes. Mensen uit verschillende kerken,
geloofsgemeenschappen, maar ook zij die niet kerkelijk
betrokken zijn, komen op de heerlijke geuren van het eten af.
De opzet is simpel. U kunt zich opgeven via de lijsten die in uw
kerk liggen of wanneer daar geen lijsten liggen kunt u zich ook
telefonisch of via de mail opgeven bij R. Wassens
U kunt natuurlijk ook nog even bellen voor meer informatie.
Wat kost het? Bij binnenkomst staat er een gesloten doos met
opening waarin u uw gift kunt doen. Voor € 5,00 kunnen we
een goede maaltijd verzorgen. U bent natuurlijk vrij om wat
meer te geven. Het mag echter nooit een belemmering zijn
voor mensen met een kleine beurs om te komen, vandaar ook
de vrije gift.
Voor wie is het bedoeld? Voor iedereen die het gezellig vind
om samen met anderen te eten en mensen te ontmoeten in
een fijne sfeer.
Hoe laat? De inloop is vanaf 17.30 uur en we beginnen met een
welkomstdrankje. Om 18.00 uur begint het Samen eten in de
grote zaal van De Kern.
Mocht u wel willen komen, maar u hebt geen vervoer dan kunt
u ook bellen, dan zorgen wij dat u gehaald wordt.
De drempel is misschien hoog, maar we horen vaak van de
gasten: was ik maar eerder gegaan, het is zo gezellig en het
eten is nog lekker ook.
De eerste datum na de zomervakantie is 18 september. Daarna
(onder voorbehoud): 16 oktober, 27 november en het
Kerstdiner op 18 december.
De inkopers, de voorbereiders, de kokers, de tafeldekkers en
de afwassers hebben er weer zin.
We hopen u te verwelkomen op 18 september.
Namens de kookgroep,
Remmelt Wassens
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expositie te bekijken, de informatieavond bij te wonen en
natuurlijk aanwezig te zijn tijdens de kerkdienst.
Johan Schinkelshoek

kiezen vorm (individueel of bijv. groot huisbezoek), kennis
maken met zijn gemeenteleden (huidige wijk 2 en overige
gemeenteleden / pastorale eenheden wijk 1). Gedurende die
kennismakingsperiode blijft ds. Wim den Braber het pastoraat
in wijk 2 invulling geven (en daar zijn wij ontzettend gelukkig
mee). Met ds. Wim den Braber is afgesproken dat hij in
principe tot medio volgend jaar juni betrokken blijft bij onze
gemeente. Geleidelijk aan zal er dan sprake zijn van een
glijdende schaal waarbij ds. Hans Baart, na kennismaking,
steeds meer gemeenteleden van ds. Wim den Braber kan
overnemen. Dit alles in overleg tussen ds. Hans Baart en
ds. Wim den Braber en de betrokken wijkraad.
Drie andere activiteiten wil ik hier nog noemen: start nieuw
beleidsplan, AVG en vacatures. Aftrap voor het beleidsplan is
zaterdag 15 september a.s. (voor alle ambtsdragers). De AVG
(Algemene verordening gegevensbescherming) ook wel Wet op
de Privacy genoemd raakt ook kerkgemeenschappen. Het
College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad zullen moeten
nagaan welke maatregelen wij moeten nemen om te voldoen
aan deze nieuwe regelgeving. Inschatting op dit moment is dat
dit wel eens ver strekkende consequenties kan hebben en
zeker veel tijd gaat kosten. Derde issue is het aantal vacatures.
Ik kom hier binnenkort nog op terug, maar één vacature wil ik
wel noemen. De Kerkenraad heeft dringend een scriba nodig.
Mocht u zich geroepen voelen of nadere informatie willen, bel
s.v.p.
Johan Schinkelshoek, voorzitter

Collecten

Tentoonstelling Kerk & Israël PKN 'Al waren onze monden vol
van zang’
Dit is een tentoonstelling van twaalf meditatieve afbeeldingen
uit het magazine Kerk & Israël Onderweg. Dit magazine wordt
uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland en
verschijnt viermaal per jaar. De middenpagina van het blad
bestaat uit een fotocompositie waarin een gedicht is geplaatst.
Deze composities van taal en beeldtaal zijn zo verrassend dat
het de moeite loonde om er méér mensen van te laten
genieten dan alleen de lezers van het blad Kerk & Israël
Onderweg. De twaalf composities samen vormen een verhaal
waarin de bezoeker van de tentoonstelling zijn of haar eigen
levensverhaal kan teruglezen. Maar die ontdekking is aan
bezoekers van de tentoonstelling zelf! De gedichten,
oorspronkelijk geschreven in het Jiddisch of in het Hebreeuws,
zijn in Nederlands vertaald.
Deze tentoonstelling is in de maand september te zien in De
Kern, Bouwstraat 23 in Ommen. De Kern is in de maand
september open elke maandag - donderdag van 09.00-12.00
uur, elke zaterdag van 09.30-11.00 uur en elke zondag voor,
tijdens en na een kerkdienst.

01-07
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 402,67
69,15

Kerk
€ 325,28
61,00
219,39
50,50

08-07
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 352,65
66,67

Kerk
€ 316,38
54,55
201,60
49,67

15-07
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 371,48
74,77

Kerk
€ 307,60
59,85
204,70
54,27

22-07
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 377,52
53,95

Kerk
€ 330,49
51,30
237,81
37,05

29-07
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 422,98
60,27

Kerk
€ 374,02
48,87
242,15
45,87

Giften
Voor de kerk
€ 50,00 ‘van een dankpaar echtpaar’
€ 100,00 via dhr. B. Pierik
Hartelijk dank

Hervormde gemeente
11 september H.V.D. wijk 2
Onze volgende vergadering is in het Hervormd Centrum.
Aanvang 13.30 uur.
Femmie Soenveld

Informatieavond
Tijdens de duur van de expositie verzorgt de Provinciale
Commissie een informatieavond over de achtergronden van de
tentoonstelling. Tevens biedt ze die avond inzicht in het Kerk &
Israël werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze
informatieavond wordt in De Kern gehouden op dinsdagavond
25 september a.s., aanvang 20.00 uur en staat open voor
gemeenteleden en andere belangstellenden. Vanaf 19.30 uur is
er inloop en staat koffie en thee gereed.

Terugblik rommelmarkt 4 augustus
Zaterdag 4 augustus was het weer zover: de jaarlijkse
rommelmarkt. Wat een geweldige belangstelling was er weer.
Rond 08.30 uur stonden de kopers al in rijen dik te wachten.
Mede dankzij de geweldige weeromstandigheden en de vele
vrijwilligers die bij de rommelmarkt betrokken zijn geweest, in
welke vorm dan ook,was het weer een zeer geslaagde dag.
Daarom willen wij iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet.
Ook de Ommer middenstand en bedrijven hartelijk dank voor
de mooie prijzen, die bestemd waren voor het Rad van
Avontuur. Iedereen heeft weer met heel veel passie en plezier
de spullen aan de man en/of vrouw weten te brengen
en wij als commissie zijn daar dan ook heel erg dankbaar voor.
De rommelmarkt 2018 heeft als
eindbedrag opgebracht
€ 4.676,45
Het oud ijzer bracht het mooie
bedrag op van
€ 1.060,00
En de bloemenmarkt heeft een
bedrag opgebracht van
€ 713,34
Het totale bedrag is dus
€ 6.449,79

Kerkdienst
Zondagmorgen 14 oktober a.s. zal ds. Reinier Gosker voorgaan
in de eredienst. Deze kerkdienst is de afsluiting van de
expositie en in deze dienst gaat het ook over de verhouding
van kerk en Israël.
Doelstelling van bovenstaande drie activiteiten is het Kerk &
Israël-werk van de Protestantse Kerk in Nederland onder de
aandacht van gemeenteleden te brengen.
Wij hopen dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om de
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De totale opbrengst is bestemd voor de nieuwe LED verlichting
in het Hervormd Centrum.
Namens de rommelmarkt commissie,
Jenny Dankelman, Hendrika Schippers,
Gerrie Willems, Inie Grootemarsink,
Jan Reurink, Gerrit KleinJan

redding.
Op de Alpha worden vijftien onderwerpen besproken zoals:
Is er Meer? Wie is Jezus? Bidden, waarom en hoe? Hoe
relevant is het geloof in Jezus en hoe Leidt God ons? Wie is en
wat doet de Heilige Geest?
Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De avonden beginnen
met een maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende
inleiding en daarna praat je in kleine groepjes verder.
Lijkt het je wat? Kom dan eerst naar de Alpha informatie avond
op dinsdag 18 september om 18.30 uur in het Hervormd
Centrum en kijk zelf of het iets voor je is. We beginnen deze
avond met een maaltijd! Een korte inleiding over ‘Is er Meer?’
en dan in kleine groepjes verder praten.
Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha cursussen
wereldwijd in maar liefst 169 landen. Ruim 24 miljoen mensen
volgen een Alpha cursus. In Nederland is de Alpha cursus
twintig jaar geleden geïntroduceerd. 250.000 Nederlanders
deden de cursus.
De Alpha is voor iedereen. Voor jong en ouder en wordt
gegeven in cafés, thuis, studentenverenigingen, kerken,
jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. Het Alpha team dat
leiding geeft bestaat uit mensen die zelf een Alpha cursus
hebben gevolgd.
De Alpha is een plek waar je alle vragen mag stellen. Geloven is
niet alleen een verstandelijk iets. Als het verandert in een
relatie met God, gaat het pas leven. Richtlijnen zijn dan geen
beperkingen meer, maar aanwijzingen hoe we ons leven
mogen leven. De Alpha cursus heeft de leiding zelf zo
veranderd, zo’n andere kijk gegeven op geloven, kerk-zijn en
het leven. Als je je bewust wordt van Gods liefde voor jou, die
is zo geweldig groot. Dan wil je daar anderen ook deelgenoot
van maken!
Er wordt de gelegenheid geboden om de Alpha op een
maandagmorgen of op een dinsdagavond te volgen. Voor de
jongeren is er een Alpha Youth op de zondagavond.
Voor informatie en/of opgave mag je mailen of bellen naar Ina
Schokker of kijk op www.alpha-cursus.nl

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

Collecten
05-08
Kerk
Ommen
€ 245,17
Vinkenbuurt
22,35
Kerk Vinkenbuurt
23,25

Diaconie
€ 211,95
33,95

Kerk. geb.
€ 171,30

12-08
Kerk
Ommen
€ 273,95
Vinkenbuurt
69,00
Kerk Vinkenbuurt
69,29

ZWO
€ 263,55
85,15

Kerk. geb.
€ 177,87

19-08
Kerk
Ommen
€ 209,25
Vinkenbuurt
79,17
Kerk Vinkenbuurt
79,92
Zendingsbussen Ommen Juli

Diaconie
€ 232,43
96,70

Beeld en Gel.
€ 161,73

€ 453,65

Giften
Voor de kerk
€ 10,00, € 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 10,00 via pastoraal ouderling mw. G. Vogelzang-Lindeboom
Voor de rommelmarkt
€ 20,00 via de collecte
Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. T. van der Vegt-Minkjan

Verslag cursist
Drie jaar geleden heb ik belijdenis gedaan. Dit heb ik gedaan
om ‘ja’ te zeggen tegen God. Ik kreeg een mooie belijdenistekst
mee. Romeinen 12:11 ‘Laat je enthousiasme niet bekoelen.
maar laat je aanvuren door de Geest en dien de Heer’. Het
begin van deze belijdenistekst vind ik het belangrijkste en ook
direct het moeilijkste. Mijn enthousiasme voor de Heer houden
en laten groeien, hoe kan ik dit doen en vooral hoe kan ik
zorgen dat het niet weggaat, want enthousiast over Hem ben ik
wel! Elk jaar hoorde ik wel van bekenden die de Alpha cursus
gingen volgen en al jaren heb ik het zelf al op de planning
staan, maar toch was er elk jaar iets waardoor ik die avonden
niet kon. Maar dit jaar wel! Hoe druk ik het ook met het
afronden van mijn studie heb en hoe fijn ik het vind om een
avondje niks te hebben, toch was mijn behoefte om de Alpha
te volgen groot genoeg om het te doen! Ik verlangde ernaar
om samen met anderen over Hem te praten en dingen over
Hem te leren. Gesprekken over God en met God om mijn
enthousiasme in Hem niet te laten bekoelen. Na alle weken kan
ik zeggen dat dit is gelukt! Ik heb superfijne gesprekken gehad
met een hele leuke groep en mijn relatie met God is nog meer
gegroeid! Mijn droom is dat iedereen Hem leert kennen,
iedereen Zijn liefde en rust voelt en net zo enthousiast over
Hem wordt!
Liefs, Joycelyn

Voor Albanië
€ 20,00 via de collecte
Hartelijk dank

Vorming
Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger
De vakantie is voor de meeste mensen weer voorbij. Alles
begint weer. Ook in de kerk start alles langzaam weer op.
Graag wijs ik u alvast op de Bijbelkring die donderdag 4 oktober
begint. De Bijbelkring gaat dit seizoen over David. We hopen in
totaal acht keer bij elkaar te komen, steeds op
donderdagavonden, van 20.00-22.00 uur, in het Hervormd
Centrum. U kunt zich bij mij opgeven. Welkom!

Alpha cursus Is er meer?
Ontdek het op de Alpha cursus
De Alpha cursus houdt in dat je gaat
eten, ontmoeten, praten, lachen,
leren en luisteren. De Alpha cursus
geeft heldere en aansprekende
uitleg over het christelijk geloof. De
cursus is vrijblijvend en gratis. De Alpha cursus is iets voor jou,
als je meer wilt weten over het christelijk geloof. Als je wilt
weten of er meer is tussen hemel en aarde. Als je nieuwe
mensen wilt ontmoeten. Als je kennis over het christelijk geloof
wilt opfrissen óf wilt verdiepen. Als je op zoek bent naar de zin
van het leven. Als je wilt weten hoe je gered kunt worden van
je zonden, dat het geloof in Jezus Christus de kracht is van onze

3 oktober Gesprekskring Tussen traditie en modern geloof,
ds. Coby de Haan
Deze gesprekskring begint woensdag 3 oktober in De Kern.
Ik nodig al de deelnemers uit die ‘traditie getrouw’ deel nemen
aan deze kring, maar ook nieuwe mensen zijn zeker van harte
welkom. Dit geeft een frisse wind in de gesprekken en nieuwe
perspectieven.
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Vorig jaar hebben we het boek ‘De nacht van de biechtvader’
van Tomas Halik besproken. Dat was soms stevige kost, maar
leidde tot prachtige, soms heel persoonlijke en inspirerende
gesprekken. Dit jaar wil ik beginnen met enkele hoofdstukken
te lezen uit het boek ‘Heb je hem weer’, 24 preken voor
sceptici en andere gelovigen. Het zijn tegendraadse preken
over bijvoorbeeld Martha en Maria, het gevecht met de engel.
Een boek geschreven in 2017 door Janneke Stegeman, zij was
in 2016 Theoloog van het jaar. Het boek kost 16,90.
Heb je een ander interessant voorstel? Laat het mij weten.
Op onze eerste bijeenkomst woensdag 3 oktober beslissen we
wat we gaan doen.
De geplande data in 2018 zijn: 3 oktober, 24 oktober,
14 november, 28 november, 12 december.
In overleg met ds. Hans Baart, de nieuwe gereformeerde
collega, kijken we wie wat gaat doen in 2019.
Welkom op 3 oktober, van 10.00-11.30 uur in De Kern.
Graag even bij mij aanmelden als je mee gaat doen via email of
via de telefoon.

gehouden samen met de Bazieoband in de Hervormde kerk te
Ommen. Het koor o.l.v. Ron Breukelman en de Bazieoband
o.l.v. John Marsman laten u deze avond een mooi en
gevarieerd repertoire horen. Ook Marcel ten Brinke, pianist bij
het HZO, zal muzikale intermezzo’s ten gehore brengen. Het
beloofd een mooie en muzikale avond te worden.
Landelijjk
10 september Meezingen met Looft den Heer
Houdt u van zingen? Wordt dan projectlid bij Looft den Heer!
Looft den Heer uit Notter is met zo’n 175 leden één van de
grootste koren uit de regio. Jaarlijks geven wij, onder leiding
van onze dirigent Jan Quintus Zwart, een aantal concerten die
goed bezocht worden. Heeft u altijd al eens met een groot koor
mee willen zingen, maar ziet u het niet zitten om er aan ’vast’
te zitten? Dan is dit uw kans!
Voor onze kerstconcerten van dit jaar studeren wij het
kerstoratorium ‘De belofte vervuld’ van Jan Peter Teeuw in,
een nieuw stuk van krap een jaar oud. Wij willen iedere
liefhebber van zingen de mogelijkheid geven om als projectlid
met ons mee te studeren en met ons mee te zingen tijdens de
concerten. Dit houdt in dat u vanaf maandag 10 september t/m
maandag 10 december met het koor het oratorium instudeert
tijdens de repetities. Daarna zingt u mee tijdens de concerten:
op DV maandag 17 december in Ommen en vrijdag 21
december in Wierden. Er zijn kosten verbonden aan de
deelname.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eerst sfeer proeven op
maandag 10 september van 20.00 uur tot 22.00 uur tijdens
onze open repetitie. Wij repeteren in het Kulturhus Irene aan
de Van Kregtenweg 9 in Notter. Wij zullen u met open armen
ontvangen en in de pauze krijgt u koffie of thee. Voor meer
informatie over ons koor of onze concerten kunt u kijken op
onze website www.looftdenheer.nl.

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
SOVO
U heeft al een tijdje niets meer
van ons gehoord maar dat
betekend niet dat onze projecten
in Oekraïne stil hebben gelegen.
Al een aantal jaren hebben we verschillende acties gehouden
voor o.a. het Alzheimerhuis in Oekraïne. Daardoor is het
mogelijk geworden dat in februari 2018 de eerste bewoners
zijn opgenomen. Eerst met 5 personen een aantal maanden
later zijn er nog 4 mensen komen wonen.
In juni zijn 3 mensen van SOVO naar Oekraïne geweest om te
zien hoe het gaat met het Alzheimerhuis. We zijn heel blij en
tevreden om te zien hoe de mensen daar wonen en verzorgd
worden. Er moeten nog wel wat kleine dingen gedaan worden,
maar dat kan ook nu de mensen er wonen. We hopen in het
najaar tijdens het koffiedrinken in De Kern u een uitgebreid
verslag te doen en een presentatie te geven.
De mensen die in het Alzheimerhuis wonen dragen een groot
deel van hun pensioen af voor de verzorging, de medicatie en
het wonen (eten, verwarming, personeelskosten enz.) maar dat
is niet voldoende. We gaan dan ook door met acties voor het
Alzheimerhuis. Mogelijk gaan we ook met een nieuw project
beginnen, namelijk ouderenzorg in het dorp van Dianne en
Peter ons contact persoon in Oekraïne, daar wordt nu
onderzoek naar gedaan. Helaas hebben we moeten besluiten
om te stoppen met het inzamelen van kleding en goederen. De
kosten voor een transport worden erg hoog en de overheid in
Oekraïne heeft de laatste jaren zoveel regels ingevoerd dat het
niet meer rendabel is voor ons en de inwoners om een
transport te organiseren.
Onze volgende actie is de peren/appelplukactie. Vanaf de
eerste week van september en oktober gaan we ongeveer 6 tot
8 weken peren en appels plukken in Kraggenburg. Zijn er onder
u mensen die mee willen helpen met de appelactie? U kunt zelf
aangeven welke dag in de week en hoeveel weken u mee zou
willen helpen. Voor opgave of meer informatie kunt u contact
opnemen met onderstaande personen:
Johan Hofmeijer of Erna Martens

22 september Benefietconcert voor jubilerend PDC de
Herberg
Een uniek concert dat u en jij niet
mogen missen. Het zal plaatsvinden in
de Bovenkerk te Kampen op
22 september en uitgevoerd worden
door de koren ‘Looft den Heer’ uit Notter en Chr. Gem.
Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht beiden onder
leiding van Jan Quintus ZwartHet concert begint om 15.00 uur.
De deuren van de kerk zijn open vanaf 14.30 uur. We hopen
velen te mogen ontmoeten. Voor meer informatie: Piet de
Groot, voorzitter@praisehim.nl.

Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we bidden dat God ons laat zien hoe we met
onze talenten kunnen stralen in de wereld. Bid dat
iedereen na de vakantie weer met enthousiasme aan
de slag mag gaan.
Laten we God danken voor de gezelligheid en goede
sfeer bij de koffie-ochtenden in het Herv. Centrum en
De Kern. Dank God dat veel mensen hiervan mogen
genieten.

10 november Jubileum-concert Hervormd Zangkoor
In februari 2018 bestond het koor 85 jaar. In een
vorige Kerkvensters heeft al een
voor- aankondiging gestaan dat op
10 november 2018 om 19.30 uur
een jubileumconcert zal worden
11

Website
PKN gemeenten Ommen:

Laten we Gods zegen vragen voor de leerlingen en
leerkrachten in het nieuwe schooljaar. Dat kinderen
en jongeren zich mogen ontwikkelen zoals God hen
heeft bedoeld.
Laten we bidden om Gods ontferming bij alle ellende
in de wereld. Om Gods nabijheid voor mensen die
getroffen zijn door oorlogsgeweld, natuurrampen of
hongersnood.
Laten we bidden om Gods leiding en zegen bij de
voorbereidingen voor de Startzondag.
Laten we God danken dat ieder mens waardevol is in
Zijn ogen en dat Hij van ons houdt.
Laten we bidden voor alle mensen die iemand missen.
Dat God hen nabij zal zijn in moeilijke momenten en
dat er mensen om hen heen zullen staan, die naar hen
omzien.

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste 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
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,
Vanaf 3 september:
Ma, di, wo, do: 09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Donderdag:
Kernactief van 13.30 - 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.

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

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 14 september.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 4 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via
e-mail of cd bij:

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

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

Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
4 sept., 2 okt., 6 nov. en 4 dec., van 19.00 - 20.00 uur. Of door
overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00
Bon B: € 0,20, prijs per vel (48 st.) € 10,00
Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 6 september van 18.45 – 19.30 uur
Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
1ste 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 ℡: 06-45289143
 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

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

www.pkn-ommen.nl
 info@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

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
: NL56 FVLB 0635 8050 06
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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
Nogmaals geplaatst als rectificatie:
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Dataoverzicht Commissie Vorming en andere groepen 2018/2019.
Dit jaar verschijnt er geen activiteiten bijlage, meer informatie of de betreffende activiteit vindt u t.z.t. in
Kerkvensters.
U kunt alvast de datum in uw agenda noteren van het onderdeel dat u aanspreekt.

September

Januari

8

PKN Motortoertocht (Gerhard Pieneman)

10

Bijbelkring: David (ds. Hazeleger)

16

Ontmoetingsdienst jonge gezinnen (ds. De Haan)

15

Een goed gesprek: over intimiteit (ds. De Haan)

18

Alpha informatieavond (Ina Schokker)

17

Jongerenkring (ds. Hazeleger)

18

Samen eten (Remmelt Wassens)

25

Wandelgroep (fam. Wolfert)

29

Wandelgroep (fam. Wolfert)
Februari

Oktober

7

Bijbelkring: David (ds. Hazeleger)

3

12

Een goed gesprek: over het Avondmaal (ds. Hazeleger)

4

Gesprekskring: tussen traditie en modern geloof
(ds. De Haan)
Bijbelkring: David (ds. Hazeleger)

14

Jongerenkring (ds. Jelsma)

4

Jongerenkring (ds. Jelsma)

14

Leesgroep (Plonie Jelsma)

4

Leesgroep (Plonie Jelsma)

23

Wandelgroep (fam. Wolfert)

11

Een goed gesprek: over het kinderboek (ds. De Bruijn)

16

Samen eten (Remmelt Wassens)

Maart

17

7

Bijbelkring: David (ds. Hazeleger)

10

Ontmoetingsdienst jonge gezinnen (ds. Hazeleger)

27

Gemeenteavond 'de dood in eigen hand' met als gast
prof. dr. Doeke Post
Gesprekskring: tussen traditie en modern geloof
(ds. De Haan)
Wandelgroep (fam. Wolfert)

12

Een goed gesprek: over privé en werk (ds. De Haan)

30

Infoavond over Taizéreis (ds. Jelsma)

14

Jongerenkring (ds. Jelsma)

30

Wandelgroep (fam. Wolfert)

24

November
1

Jongerenkring (ds. De Haan)

April

1

Bijbelkring: David (ds. Hazeleger)

4

Leesgroep (Plonie Jelsma)

8

4

Jongerenkring (ds. Jelsma)

4

Bijbelkring: David (ds.Hazeleger)

22

Een goed gesprek: over de dood (ds. Hazeleger en
ds. Jelsma)
Gesprekskring: tussen traditie en modern geloof
(ds. De Haan)
Bijbelkring: David (ds. Hazeleger)

11

Een goed gesprek: over het lijden 1 (ds. De Bruijn)

22

Leesgroep (Plonie Jelsma)

17

Filmavond: Maria Magdalena (2018)

24

Wandelgroep (fam. Wolfert)

23

Feestdagen met de Catechismus: Pasen (ds. De Bruijn)

27

Samen eten (Remmelt Wassens)

25

Een goed gesprek: over het lijden 2 (ds. De Bruijn)

28

Gesprekskring: tussen traditie en modern geloof
(ds. De Haan)
Jongerenkring (ds. Jelsma)

Mei

14

29

14
December

18

Feestdagen met de Catechismus: Hemelvaart
(ds. Hazeleger)
PKN Motortoertocht (Gerhard Pieneman)

4

Feestdagen met de Catechismus: Kerst (ds. Hazeleger)

25

Wandelgroep (fam. Wolfert)

12
13

Gesprekskring: tussen traditie en modern geloof
(ds. De Haan)
Bijbelkring: David (ds. Hazeleger)

Juni

15

Herv. kerk open tijdens de Kerstfair

4

Feestdagen met de Catechismus: Pinksteren (ds. De Bruijn)

18

Samen eten (Remmelt Wassens)

29

Wandelgroep (fam. Wolfert)

20

Jongerenkring (ds. Jelsma)

14

