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21ste jaargang No. 5 Vrijdag 11 maart 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
25 februari: wat hadden we uitgekeken naar die dag. Een soort 
bevrijdingsdag. Corona op zijn retour. Zonder mondkapjes. 
Samen weer voluit zingen in de kerk. Opluchting in onze 
samenleving 
25 februari. Voor Oekraïne werd het de dag van de inval door 
de Russen op bevel van Poetin. 
Corona was erg en hakte er vooral bij veel jongeren in. Zouden 
de gebeurtenissen in Oekraïne misschien tot veel grotere 
rampen gaan leiden? Alles lijkt zo relatief. 
26 februari zat ik tijdens het eerste grote feest dat ik weer 
meemaakte tegen over een vrouw met Russische roots. Geloof 
niets van wat de media hier in Nederland zeggen, sprak ze me 
streng toe. Het Westen is een grote leugen. Ik wist even niet 
wat te zeggen. En verliet verdrietig het feest. 
Zondag 27 februari gaf Poetin orders om ook het nucleaire 
materiaal op scherp te zetten. Hoe te reageren? Mensen 
sloegen op de vlucht en zochten hun heil elders. Begrijpelijk. Je 
wilt je (klein)kinderen toch niet verliezen of zien opgroeien met 
het geluid van vallende bommen? 
Sancties verscherpen. 100 miljard aan defensie gaan besteden 
in Duitsland, 2 miljard meer uittrekken in Nederland.... 
Mijn reactie: collega’s in verschillende plaatsen oproepen om 
samen het middel in te zetten dat wij als kerken hebben: het 
gebed. Het gezamenlijk gebed. 
Omdat bidden een middel is om als mens weer zicht te krijgen 
op het perspectief dat God biedt. Het perspectief van Zijn 
Koninkrijk. Dat Koninkrijk waarin er toekomst is voor wie 
onderaan de ladder staat en niet vanaf een troon mensen 
toespreekt of beveelt. Dat Koninkrijk waar er troost is voor 
mensen met verdriet. Hij/zij wordt daar gezien en opgevangen. 
Dat Koninkrijk waar niet de brutalen, maar de zachtmoedigen, 
de mensen die door hun moed leed verzachten, die mensen  
die door rust en respect mensen voor zich winnen, de wereld 
beërven. Dat Koninkrijk waar niet de honger naar meer macht, 
maar de honger naar gerechtigheid hen energie geeft om te 
leven. Dat Koninkrijk waar mensen ontdekken dat je alleen 
maar mensen leven schenkt als je mensen tot hun recht laat 
komen, niet als je op ze schiet.... 
Wij bidden samen: Uw Koninkrijk kome. Dan komt alles goed!? 
En is dat niet het thema van de PaasChallenge 2022?  
Doen we daarvoor onze handen samen? 
 

Wim den Braber 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za  12 mrt Johannes 12:12-19 Hosanna 
 
Zo  13 mrt Johannes 12:20-36 Donderslag bij  
Ma  14 mrt Johannes 12:37-50 De dienaar van de  
Di  15 mrt Johannes 13:1-15 Het voorbeeld van  
Wo  16 mrt Johannes 13:16-30 De afgezant van God 
Do  17 mrt Psalm 103 Prijs de HEER 
Vr  18 mrt 2 Korintiërs 1:1-11 Delen in lijden 
Za  19 mrt 2 Korintiërs 1:12-22 Ja is ja 
 
Zo  20 mrt 2 Korintiërs 1:23-2:13 Bezoek brengt  
Ma  21 mrt 2 Korintiërs 2:14-3:6 Een brief in het hart 
Di  22 mrt Psalm 125 Vrede over Israël 
Wo  23 mrt 2 Korintiërs 3:7-18 Een blijvende glans 
Do  24 mrt 2 Korintiërs 4:1-12 Kwetsbare  
Vr  25 mrt 2 Korintiërs 4:13-5:5 Het zichtbare is  
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Zondag 13 maart 
 

 
3e Lijdenszondag / 2e Zondag in de 40-dagentijd  
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo  
 Jonge gezinnendienst 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. J. van der Vegte 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Prop. mw. G. Agterhuis, Hattem 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. van Dalen, Nijverdal 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. D. Zandman 
Gastheren: Dhr. A. van Dorland  
 Dhr. B. Scheppink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. S. van Kooten, Ommen 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. / mw. Veerman 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. M. Develing, Nieuwleusen 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 18 maart 18.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 18 maart 19.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 20 maart 
 

 
4e Lijdenszondag / 3e Zondag in de 40-dagentijd  
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. W.H. van Boeijen,  
 Dedemsvaart 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. J. Dankelman  
 Mw. M. Hekman 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo, dialectdienst 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastdame/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. H. Veurink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. Baart, doopdienst 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. T. Veurink-Altena 
 Mw. A. Dijk 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 25 maart 18.30 uur: Dhr. W. Rozema 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 25 maart 19.30 uur: Dhr. W. Rozema 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Paasproject Kindernevendienst 
Thema: Ben je klaar voor het feest? 

13 maart De graankorrel 
Johannes 12:20*-33 
In het Bijbelverhaal van vandaag komen er 
Griekse mensen bij Jezus. Jezus vertelt over 
een graankorrel, die in de aarde valt om 
vruchten voort te brengen. Gaan jullie vandaag 
niet naar de kerk? Beluister dan de podcast op 
www.kindopzondag.nl! 
 
20 maart De helper van God 
Jesaja 53:1-11a + Johannes 12:37-50 
Vandaag horen we over Johannes, die over 
Jezus vertelt. Om uit te leggen wie Jezus is, 
gebruikt hij een oud verhaal van de profeest 
Jesaja. Het gaat over de helper van God, die 
lijdt om andere mensen te helpen. 
 
 

13 maart Kerk in Actie voor Oekraïne 
Waar we al weken erg bang voor waren, is gebeurd: het is 
oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de 
mensen daar. Veel doden onder de burgers en soldaten. 
Gezinnen uit elkaar omdat de vader is gemobiliseerd, niet 
wetend of ze elkaar ooit nog weer zullen zien. Tienduizenden 
mensen op de vlucht naar het westen. Wachttijden aan de 
grens met de omringende landen onder erbarmelijke 
omstandigheden van meer dan 30 uur. Ons hart en gebed gaat 
uit naar hen!   
Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en andere 
christelijke organisaties in Oekraïne en omringende landen en 
staat in nauw contact met haar partners daar. Hierdoor weten 
we dat het ingezamelde geld terecht zal komen op de plaatsen 
waar dit nodig is.  
Omdat de komende weken in de Hervormde kerk al 
gecollecteerd zal worden voor andere doelen die onze hulp ook 
dringend nodig hebben, vragen wij u uw bijdrage voor 
Oekraïne over te maken op de bankrekening van de Hervormde 
Diaconie NL46RABO0348904347 onder vermelding van ‘hulp 
Oekraïne’ . De Hervormde Diaconie heeft besloten om 
vervolgens uw bijdrage te verdubbelen met een maximum van 
€ 2.000 totaal. 
De Gereformeerde Diaconie houdt in de dienst van zondag.13 
maart een speciale collecte voor hulp aan Oekraïne en zal de 
opbrengst met een nader te bepalen bedrag aanvullen. Uw 
gebed en hulp is nu meer dan ooit nodig voor de mensen daar.  
Aarzel daarom niet, laat uw hart spreken en draag ruimhartig 
bij door uw gift over te maken via de bank of via de collecte 
tijdens de kerkdienst   
 
20 maart Werelddiaconaat Indonesië 
In de Indonesische stad Yogyakarta 
leven veel kinderen op straat. De 
organisatie Dreamhouse kijkt naar 
hen om. Ze zoekt kinderen op 
straat op en geeft begeleiding en 
noodopvang. Voor kinderen die 
niet meer op straat willen wonen is 
er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook 
voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt 
hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo 
kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten 
gaan. 

De diaconieën 
 
 

Hervormde gemeente 
 
13 maart Deurcollecte plaatselijk diaconaal werk Inloophuis 
Ommen 
Stichting Sociaal Ontmoetingscentrum Ommen, genoemd als 
Inloophuis, is een ontmoetings- en activeringsplek voor 

inwoners van Ommen en 
omstreken, opgezet in 2018 door 
een groep enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers. 
Het Inloophuis geeft mensen een 
plek waar ze met anderen in 
contact komen, waar ze welkom 
zijn en gezien worden, waar ze een 

praatje kunnen maken, creatief of actief bezig kunnen zijn of 
gewoon even kunnen binnenlopen voor een kop koffie. 
 
13 maart Diaconiecollecte voor Kerk in Actie 
Kerk zijn doe je met elkaar 
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het 
leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet 
het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en 
ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te 
zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese 
kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die 
eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks 
terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten. 
Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd. 

Diaconie 
 
Collecten 
13 maart 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Binnenlands  
  diaconaat: Kerk zijn doe je met  
  elkaar en Kerk 
Uitgangen: Plaatselijk diaconaal  werk:  
  Inloophuis / zending 
 
20 maart 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Indonesië en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
13 maart:  Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
20 maart:  Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Er is geen kinderoppas 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
13 maart 
Ommen en Witharen: Kerk in Actie Oekraïne en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
20 maart 
Ommen en Witharen: KIA Werelddiaconaat Indonesië 
  en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
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Kinderoppas 
Ommen 
13 maart:  Marloes Kassies 
  Muriël van Marle 
20 maart:  Rianne van der Bent 
  Marlies Veldman 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. C. van Oort 
Mw. N. van Eldik-Dame 
(bovenstaande jarigen zijn vorige keer door een vergissing 
niet vermeld) 
 
Dhr. H.J. Bosscher 
Mw. H.K. Paarhuis 
Dhr. H.J. Renting 
Dhr. M. Roddenhof 
Dhr. D. Veldman 
Dhr. H. van Dijk 
Mw. K. Gerrits 
Mw. H.M. v.d. Linde-van der Veen 
Mw. T.W. Boswijk 
Dhr. D.J. Haasjes 
Mw. O. Drijber-Bosscher 
Mw. H. Paarhuis-Scherpenkate 
Mw. A. Doosje-Massier 
Dhr. W. de Vries 
Dhr. D. van der Zwaag 
Mw. J. Hogenkamp-v.d. Linde 
Dhr. J. Veldman 
Dhr. F.J. Horsman 
Mw. H. Paarhuis-Groen 
Mw. J.W. Bakker-Jalving 
Mw. G. Meijer-Schepers 
Mw. G.J. Stegeman-Runhart 
Dhr. G.H. Hekman 
 
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: J. Hemstede 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Omzien naar elkaar 
Alle zieken, thuis of elders, wensen wij toe dat zij zich, ondanks 
alles, geborgen mogen weten in de handen van onze Heer. 
 

Geboren 
Op zondag 6 februari is Thirsa Zivah geboren. Zij is de dochter 
van Emiel en Karin Jansen en zusje van Joas. Op haar 
geboortekaartje staat een uitleg van haar naam. Thirsa = 
lieflijk, vreugde en Zivah = licht van God. Op hetzelfde kaartje 
staat ook: ‘Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn hart van 

eerbied stil. Als wij jou zien, zo klein en teer, kunnen we slechts 
fluisteren ‘dank U Heer’.’ Wij hopen dat Emiel en Karin hun 
dochter voorspoedig mogen zien opgroeien onder de 
zegenende handen van onze Heer. 
 

Jonge gezinnen dienst 
Op 13 maart is er weer een ‘Jonge Gezinnen’ dienst. Het thema 
is deze keer ‘Groeien’. Het kinderkoor verleent haar 
medewerking. Het belooft weer iets bijzonders te worden.  
Zij die liever een ‘gewone’ dienst bijwonen zijn daarvoor van 
harte welkom in de Gereformeerde kerk. 
 

Kerkdienst in de streektaal 
Maart is de dialectmaand. Bedoeling is dan om extra aandacht 
aan de verschillende streektalen te geven. Ik wil hierbij 
aansluiten door de avonddienst van zondag 20 maart in ‘onze’ 
streektaal te houden. Het thema van de dienst zal zijn: ‘Alles op 
Zien tied!?’ Schriftlezing, gebeden, preek, geloofsbelijdenis en 
liederen zullen allemaal in het Sallands zijn. 
 

Tot slot …. 
Met mij hadden velen de oorlog in Oekraïne niet verwacht. Het 
lijkt allemaal nog ver van ons bed, maar aan de andere kant 
komen er ook veel vragen op ons af. Bijvoorbeeld wat doen 
we? Gaan wij bij de pakken neerzitten of kijken wij met elkaar 
wat er gedaan kan worden? Mooi om te zien dat er overal, ook 
in Ommen, initiatieven ontstaan om iets te doen. 
Kortom: Veertigdagentijd, tijd van bezinning, maar ook tijd om 
op te staan!  
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 

Uitnodiging Pannenkoeken eten 
Nu er weer van alles mogelijk is, kan ook de jaarlijkse 
pannenkoekendag doorgaan. In Vinkenbuurt gaan we als kerk 
pannenkoeken bakken voor de buurtschap en voor de 
kerkgangers Vinkenbuurt. Het is op zaterdagmiddag 19 maart 
van 12.00 tot 14.00 uur. Iedereen is welkom. 
Wilt u niet alleen komen eten, maar ook helpen in de keuken of 
met de voorbereidingen, dan kan dit natuurlijk ook. 
Meld u dan aan bij de ambtsdragers Vinkenbuurt. 
We hopen op een gezellig samenzijn. Tot ziens! 

Janny Schaapman 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: F. Kampman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Op 3 maart is op 56-jarige overleden Jan Hendrik Broekate.  
Na een besloten dienst op 9 maart vond de begrafenis plaats 
op Laarmanshoek. In een volgende Kerkvensters volgt een in 
memoriam. 

Ds. Hans Tiggelaar 
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Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

In memoriam  
Adriaan Hendrik Bernhard Breukelaar 
Op 25 februari is onverwacht overleden dhr. Arjen Breukelaar. 
Ik had vorig jaar maart een kennismakingsgesprek met hem. In 
november besloot hij lid van onze gemeente te worden. Als 
predikant diende hij enkele gemeentes. De laatste jaren deed 
hij werk voor de Bond van Predikanten. Hij werd 63 jaar. 
Afgelopen vrijdag 4 maart namen we afscheid van hem in het 
ontvangsthuis van de Natuurbegraafplaats Hoogengraven. 
Daarna werd hij aldaar begraven. In onze gebeden gedenken 
we zijn zoons en verdere familie. In een volgende Kerkvensters 
volgt een uitgebreider in memoriam. 
 

Oekraïne 
Ja, wat moet ik er hier over zeggen. Een afschuwelijk drama 
voltrekt zich in Oekraïne. En niemand weet op het moment dat 
ik dit schrijf hoe de situatie is als u dit leest. Zal er een staakt 
het vuren zijn? Is de situatie ongekend geëscaleerd? Veel 
mensen vragen zich ook af of we er hier in Nederland verder bij 
betrokken raken. Laten we vooral bidden voor Oekraïne en 
deze wereld. En ook om een zegen voor wat SOVO en wellicht 
ook anderen aan acties hebben georganiseerd. We kunnen zo 
weinig maar laten we vooral doen wat we wél kunnen. 
 

Huwelijksjubileum 
Op 19 maart is het 40 jaar geleden dat Jim Buiter en Aly 
Kleinjan met elkaar trouwden. We feliciteren hen van harte 
met dit jubileum en wensen hen Gods blijvende zegen toe! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.T. Baart 
  dsbaart@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Scriba: Mw. H. Muis 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
 

Oorlog 
Wie had het kunnen denken dat we weer oorlog zouden 
meemaken op Europese bodem. Allereerst is het een ramp 
voor de Oekraïense bevolking en haar regering. Misschien 
moet je zelf een oorlog hebben meegemaakt om na te kunnen 
voelen wat dreiging met je doet, of het geluid van schoten en 
bombardementen, of afscheid nemen van je man en zoon die 
gaan vechten, of vluchten zonder te weten waar je 
terechtkomt, of je kind meegeven aan vreemden in een ver en 
voorlopig veilig land, of geen eten voor je kind hebben, of… 
Ik ben van ruim na de WOII. Die oorlog ken ik vooral uit de 
verhalen van mijn ouders, beide heel verschillend: de één van 
het platteland, de ander overleefde in een stad. Toch hebben 
de angst en dreiging ook vat op mij. Zorgen gaan niet weg, 
vooral zorgen voor de wereld van morgen voor onze kinderen, 
maar ook zorgen voor iedereen die vandaag al extreme  

bedragen moet betalen voor brandstof.  
Komt dit wel goed? Het thema van deze Veertigdagentijd lag al 
heel lang vast: ‘Alles komt goed?!’ Vooral het vraagteken houdt 
me bezig. Geloof en vertrouwen bestaan niet alleen uit 
uitroeptekens.  

‘Komt er God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw’ (Lied 1003). 

Bij elk wapen dat wordt opgepakt denk ik nu nog aan het 
visioen: speren worden herbestemd tot snoeischaren, 
zwaarden tot ploegscharen, machinegeweren tot 
mestgereedschap, tanks tot tuinhuisjes. En stilletjes bid ik, om 
dat visioen niet kwijt te raken in de afschuw van de 
werkelijkheid. 
 

In actie 
De komende tijd zullen er allerlei acties opgepakt worden voor 
hulpgoederen en geld voor Oekraïne. Mooi dat zo’n beetje 
iedereen wel wat wil doen en gaat doen. Als kerk zijn we 
natuurlijk geen uitzondering. Als u dit leest zijn we bijvoorbeeld 
met een stel basisscholen bezig om weer een lege flessenactie 
te houden. Als het goed is, komen kinderen aan de deur voor 
uw statiegeldflessen. En zo niet: breng ze dan zelf naar een 
school. Het kost niks, maar levert toch weer een mooi bedrag 
op voor SOVO (Stichting Ommen Voor Oekraïne). 
 

Bij de diensten 
Op 27 februari hoopten we te dopen, maar corona stelde onze 
plannen op de proef: het ging niet door! In overleg met diverse 
betrokkenen en voorzitter vieren we de dienst nu op 20 maart: 
iets minder veertigdagentijd dan gebruikelijk, maar dan weet u 
waarom!  
De geplande viering van de Maaltijd van de Heer komt hierdoor 
te vervallen, helaas. 
 

Jubilea 
Het is op 16 maart precies 60 jaar geleden dat dhr. Freek 
Horsman en mw. Hennie Waterink samen in het 
huwelijksbootje stapten.  
En op 21 maart alweer 25 jaar geleden beloofden dhr. Ard 
Veurink en mw. Jeannet Kramer elkaar trouw. Het zijn 
gedenkwaardige dagen: van harte proficiat!  
 

Meeleven 
Corona heeft ook ons gezin in haar greep gehad. Het werd een 
domino-effect, waardoor ik feitelijk al een paar weken beperkt 
pastoraat kon doen. Enkele mensen zullen me gemist hebben 
rond hun verjaardag. Het spijt me, maar het is uit 
overwegingen van veiligheid. Ik hoop het zoveel mogelijk goed 
te maken in de komende tijd. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen en oorlog 
Nee, die twee hebben op het eerste gezicht niets met elkaar te 
maken. Gelukkig maar, stel je voor! Maar in mijn opleiding lees 
ik onder andere de klassieker Ethiek Onderweg van Gerrit de 
Kruijf, een hoogleraar die nog altijd gemist wordt. Als het daar 
gaat over wat politiek is, schrijft hij – in de lijn van Hobbes: 
‘politiek is gericht op de beteugeling van geweld binnen de 
gemeenschap en op bescherming van de gemeenschap tegen 
vijanden van buiten.’ En met die zin komen 
gemeenteraadsverkiezingen en oorlog elkaar zomaar tegen! 
De meesten denken bij politiek waarschijnlijk eerder aan 
diverse programma’s en belangrijke speerpunten. Maar de 
oerfunctie blijkt bescherming: tegen geweld binnen en van 
buiten. Macht en geweld horen niet overal in een samenleving 
te zijn: ze hebben een vaste plek bij de overheid (denk aan 
politie en leger, als uitvoerende macht), aan haar zijn macht en 
geweld toevertrouwd om beteugeld te gebruiken ter 
bescherming van wie zwakker zijn.  
Ondanks dat sinds de dood van De Kruijf onze overheid  
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schuldig werd aan diverse schandaligheden (denk alleen al aan 
Groningen of de toeslagenaffaire, en aan haar onvermogen om 
dergelijke zaken eens en voor al op te lossen) is het niet goed 
om cynisch te worden over het fenomeen overheid. De Kruijf 
schrijft m.i. waardevolle woorden: ‘de overheid heeft een 
ordenende en oordelende functie en je mag God dankbaar zijn 
dat die functie wordt uitgeoefend, onafhankelijk van de vraag 
of de regeerder zelf wel op zoek zijn naar Gods wil.’ Dat laatste 
stukje lijkt me ook van belang: ook niet-gelovigen en 
andersdenkenden verdienen ons politieke vertrouwen. Politiek 
is ten diepste geen kwestie van smaken, maar van 
samenwerken om elkaar te beschermen. 
Met de woorden over macht en geweld en vanuit de functie 
van een overheid om te beschermen denken we automatisch 
aan de strijd in Oekraïne. De Kruijf: ‘het hoort bij je roeping 
geweld af te zweren. Vrede is het kenmerk van Gods toekomst, 
geweld de reden dat wij zuchten om verlossing. [   ] Ook in 
internationaal opzicht kun je gemakkelijk meegesleept worden 
door gevoelens van haat, bedreiging, afkeer en ben je soms 
zomaar vatbaar voor predikers van kruistochten. Laat je niet 
gaan, maar val bij wie tot bedaren maant [   ]. Niettemin kan 
het nodig zijn de overheid bij te vallen in het voeren van 
oorlog. Wanneer dat het geval is, is nauwelijks aan te geven. 
Het moet een laatste toevlucht zijn, een redmiddel uiteraard. 
Het moet om verdediging gaan of om het bijstaan van volken of 
bevolkingsgroepen die weerloos zijn tegen een agressor. Maar 
beslissingen tot geweldsgebruik zijn nooit ‘gerechtvaardigd’, 
want altijd paradoxaal: je kunt ze alleen nemen in vrees en 
beven.’ Zelf ben ik blij met zo’n laatste zin: oorlog heeft nooit 
gelijk. Al was het maar omdat degene, die je opeens ‘vijand’ 
noemt, in wezen je medemens is. Zelfs Poetin. En toch is het 
soms nodig, als keuze tussen twee kwaden. 
Ik hoop dat de woorden helpen in deze tijd met oorlog op 
Europese bodem. Mij doet het altijd goed, om weer 
kernteksten te lezen als de waan van de dag alle kanten 
opfladdert. Misschien u of jou ook wel. En misschien hebben 
ook politici het nodig om juist in verkiezingstijd niet te zwichten 
voor de valkuil, dat politiek alleen nog om belangenbehartiging 
zou gaan. Vandaar dat ik deze citaten deel: om nog eens rustig 
te herkauwen. 
 

Aanwezigheid predikant 
Voor gemeentewerk ben ik bereikbaar en beschikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hiervan vallen in 
verband met verplichte nascholing de meeste vrijdagen uit in 
de eerste helft van 2022 (hele dag college).  
Het is nu een paar maanden dat ik parttime werk en ruim een 
half jaar dat de Permanente Educatie tijd vraagt. Zoals u weet 
is de parttime tijd vooral mogelijk doordat ik in minder 
diensten voorga. De kerkenraad is benieuwd hoe u deze 
veranderingen ervaart: we proberen alles zo goed mogelijk te 
doen, maar dat is nooit zonder vallen of opstaan. Dus help de 
kerkenraad van harte met uw tops en tips! 
 
Vanaf een inmiddels coronavrije Fuut een hartelijke groet! 

Ds. Hans Baart 
 

Keuvelpad-middag 
Dit is iets nieuws wat wij willen 
introduceren in wijk 2 en dit doen wij 
in plaats van de wijkavonden die 
eerder werden gehouden. Wij willen 
de oude wijkavonden nieuw elan 
inblazen en komen met de keuvelpad-
middag. 

Het woord ‘keuvelen’ betekent gezellig met elkaar optrekken 
zonder echte diepgang. Hier hopen wij in de toekomst vele 
actuele onderwerpen te kunnen plaatsen met vooral de 
intentie elkaar te ontmoeten. 
Wij zien en ervaren de laatste tijd dat er meer verwijdering 
plaats vindt tussen agrariërs en de samenleving over de 

onderwerpen stikstof, klimaat en biodiversiteit. Wij hebben op 
fiets-/wandelafstand Marcel en Henrike Veurink bereid 
gevonden om op hun melkveebedrijf hier met ons in gesprek te 
gaan over wat dit met ze doet en wat zij er allemaal al wel niet 
voor doen en nog moeten doen. Neem gerust je kinderen mee. 
Van harte uitgenodigd om met ons te keuvelen op zaterdag 26 
maart van 14.00-16.00 uur aan de Coevorderweg te Ommen. 

Namens moderamen wijk 2, 
Herman van Dijk 

 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Je dagen tellen 
Een vervolg op mijn overweging in de vorige Kerkvensters. 
‘Dominee, ik heb niet gevraagd om zo’n lang leven’, zei ze, 
zittend in de kussens op de aangepaste stoel waar ze dag in dag 
uit op zat. ‘Alles vermoeit me, ook het met u praten.’ 
Samen waren we stil. Ik wist dat ze eigenlijk maar één wens 
had: te mogen heengaan. 
‘Zou God mij wel horen? Elke avond vraag ik: laat mij voorgoed 
mogen inslapen! Maar ook vanmorgen ben ik weer wakker 
geworden. ‘In haar ogen zag ik een traan. Van verdriet? Of van 
boosheid? Of een combi daarvan? Ik schoof haar een kaartje 
toe: Dag aan dag draagt Hij ons...Toen antwoordde ze ad-rem: 
‘één dag is genoeg, meer hoeft niet’. Ze nam nog een slok 
water, gebaarde dat ik moest gaan en deed haar ogen dicht: ze 
was moe, doodmoe. 
Diezelfde dag bezocht ik een man die mij meenam naar zijn jas 
aan de kapstok. Hij haalde daar een papier uit. ‘Dominee, dit 
heb ik altijd bij me, maar het helpt niet, niemand wil me 
helpen. Ik wil niet meer verder! ’Zijn ogen vulden zich met 
tranen. Ik las het papier: het was zijn euthanasieverklaring. 
Geschreven, omdat hij zijn vrouw, 30 jaar daarvoor, had zien 
worstelen met haar einde. Alles had zij medisch aangegrepen. 
In zijn beleving en die van zijn kinderen was het een 
onmenselijk rekken van het leven geworden. Alsof zij niet 
mocht sterven. Zo wilde hij het nooit. Terwijl het in zijn geest 
steeds mistiger begon te worden, werd het gevoel dat hij in die 
mist zelf nog de regie wilde proberen te houden steeds 
heftiger. Hij wilde niet verdwalen in een doelloos leven, waarin 
anderen er wel voor hem, maar hij er op geen enkele wijze 
meer voor anderen zou kunnen zijn. Het kostte hem veel 
energie. Het drukte zo zwaar op zijn leven, dat hij regelmatig 
huilend op zijn bed ging liggen, depressief. ‘Dominee, help me!’ 
Ik vroeg hem of hij, wandelaar van naam, een stukje zou willen 
wandelen. Dan kunnen we er gaandeweg over praten, zei ik. 
En zo wandelden we en zag ik hem weer een beetje opademen. 
Zijn hand zat echter steeds in de zak waar die brief inzat. ‘Nu is 
het leven echt weer even goed, maar straks misschien weer 
niet’, zei hij. Ik citeerde een uitspraak van Luther: ‘Al ken ik de 
weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids...’ We 
gingen op een bankje zitten en hij zei: ‘dan hoop ik dat Hij mij 
ook gidst in mijn wens om te mogen sterven’. Ik vroeg hem: 
vind je het goed dat ik God vraag om jou en mij in deze 
wijsheid te geven, in deze vragen van leven en dood? 
Bij mijzelf merk ik dat er in de vele jaren van pastoraat bij mij 
ruimte is gekomen om met mensen niet alleen mee te gaan in 
hun levensvragen, maar ook in hun doodswensen. Ik merk dat 
mensen geen behoefte hebben aan stevige ja’s of nee’s, maar 
aan een luisterend oor en een hand die hen zegent of hen in 
het uur van hun dood vasthoudt. Grote vragen in de levens van 
kleine mensen, die worstelen met het zoeken om in vrede te 
mogen heengaan, vragen om barmhartigheid, om troost, het 
Engelse woord daarvoor is comfort. 
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Als je oud en der dagen zat bent wil je getroost, comfortabel 
kunnen sterven. Als je uitgeteld bent (soms nog jong in de ogen 
van de mensen), moet je niet de eenzaamheid hoeven op te 
moeten zoeken of erdoor gevonden te worden, dan heb je een 
mens nodig die zegt: ga, in Godsnaam in vrede! 
Ik gaf hem een kaartje: dag aan dag draagt Hij ons. En hij zei: 
dan hoop ik dat Hij mij nu Zijn huis wil binnendragen, want zo 
kan ik niet meer. Ik ben uitgeteld. 
We liepen samen terug. Ik belde op zijn verzoek zijn arts en 
vroeg om een gesprek. Niet om een theoretisch of juridisch 
verhaal te horen. En ik bad: Leer mij zo zijn dagen tellen, dat ik 
een wijs hart zal krijgen en hem kan begeleiden om in vrede 
heen te gaan. Leer mij geloven dat een mens in de dood niet 
alleen is. Dat je in leven en sterven ALTIJD het eigendom bent 
van Christus. Niet als een dooddoener, maar als een 
LEVENmakend woord. 
 

Overleg Cluster Zorgcentra en aanleunwoningen 
Met enige vertraging van corona kwam ons cluster op 17 
februari voor het eerst bij elkaar. Helaas moesten toch twee 
mensen, vanwege corona, het nog even laten afweten deze 
keer. 
Cluster staat voor Kaartspel, de Hoekstee, het Hoefijzer. ’t 
Strookje, De Brug, Oldenhaghen, Nijenhaghen en ‘t Vlierhuis, 
Zandhove en Zonnehuis in Zwolle en Clara Feyoena in Heemse. 
In totaal 61 adressen en 68 personen. Daar zijn drie 
ouderlingen bij betrokken, twee diakenen, 6 contactpersonen 
en een pastoraal medewerker. Zoals het er nu uitziet is er tot 
op heden nog voldoende bemensing. Wel zouden we, en dat 
zou misschien gemeentebreed kunnen worden ingevuld, een 
diaken willen, die zich bezighoudt met het organiseren van het 
ronddelen van het Avondmaal, het zorgdragen voor aandacht 
voor kerkradio en internet en voor autovervoer. 
We zijn blij met de mogelijkheden die er voor senioren en 
mensen met een beperking zijn in onze gemeente. Vooral de 
wekelijkse koffieochtend op dinsdag van 9.30-11.00 uur in De 
Kern en Kernactief op donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur 
kunnen zich in een goede belangstelling verheugen. Het lijkt 
erop dat deze activiteiten het hele jaar door, dus ook in 
vakantietijd, aangeboden zullen gaan worden. De 
weeksluitingen zullen wellicht weer gehouden gaan worden. 
Let op Kerkvensters. (Ondertussen zijn ze 4 maart weer 
begonnen.) Al tellend kwamen we, voor het totaal van onze 
gemeente tot 21 momenten waarop, in verschillende 
verbanden, contact gemaakt kan worden met de kerk en met 
elkaar. Nieuw is de maandagmorgenbijenkomst van 10.00 tot 
12.00 uur voor mensen die beginnend dementerend zijn of 
daar als partner mee te maken krijgen. Deze ochtend in De 
Kern wordt door Carinova georganiseerd. 
We zijn als cluster blij met elkaar en hebben afgesproken dat 
we elkaar voortdurend op de hoogte zullen blijven houden van 
de momenten waarop we op bezoek gaan, aandacht geven of 
denken dat mensen wat extra of speciale aandacht kunnen 
gebruiken. De lijnen in ons cluster zijn kort, maar moeten ook 
zo kort blijven. En we hebben alles en iedereen keurig in beeld 
gekregen via de inspanningen van Gerda van Es. 
Al bestaat er een algemene richtlijn voor wat een 
contactpersoon moet doen, ieder contactpersoon levert 
maatwerk. En dat is alleen maar mooi. 
We spraken erover dat er een soort flyer moet komen waarin 
voor gemeenteleden in onze cluster en familieleden en de 
verzorgenden helder staat te lezen dat en hoe pastorale zorg 
kan worden gevraagd. Onze ervaring is dat als bijv. kinderen 
niet meer zo kerkelijk betrokken zijn of buiten Ommen wonen 
ze te laat vragen om pastorale bijstand voor hun ouders. Ook in 
de zorg wordt soms niet of te laat de familie gewezen op de 
mogelijkheid van pastorale bijstand in bijv. een terminale fase 
van iemand. 
Elke keer staat in Kerkvensters bijna een hele bladzij met 
namen van gemeenteleden die verblijven in zorgcentra. 
Duidelijk moet zijn dat daar alleen namen inkomen als daar 

toestemming voor is. Binnen ons cluster zien sommigen die lijst 
wel een beetje als stigmatiserend en zouden ze een voorkeur 
hebben om zo’n lijst niet elke keer te publiceren, maar van tijd 
tot tijd, maar de meerderheid van onze cluster vond dat die 
lijst ook een prachtige gelegenheid is om mensen zo in het oog 
te hebben en aandacht te kunnen geven via een bezoekje of 
een kaartje. Doet u dat als lezer ook? 
Carinova is bezig met een pilot om I-pads uit te zetten waarbij 
met een enkele knop de kerkdiensten te zien zijn of andere 
nodige informatie getoond kan worden. We zijn benieuwd wat 
dat gaat opleveren. 
Met Pasen hopen we als cluster al onze mensen een teken van 
hoop te bezorgen. 
Tenslotte hoorden we dat er nagedacht wordt over het 
opzetten van een hospice. Huisvesting, financiering, verpleging, 
inzet van vrijwilligers. Het is allemaal nog een vraag, maar mooi 
dat erover gedacht wordt 
In de loop van mei komen we weer een keer bij elkaar. 
 

Tenslotte 
In maart ben ik door familieomstandigheden afwezig en zal ds. 
Kest Jelsma voor mij waarnemen. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

PaKaN! 
 

 
Paasontbijt actie 
Wat is nou leuker dan jezelf of iemand anders te verwennen 
met een heerlijk paasontbijtje op Eerste Paasdag? 
Het jeugddiaconaat van PaKaN! organiseert, net als vorig jaar, 
een paasontbijtactie! Wij gaan met de jeugd ontbijtjes maken 
en bezorgen deze aan huis in de gemeente Ommen. Deze 
ontbijtjes zijn heerlijk gevuld met verschillende dingen zodat 
jullie goed de dag kunnen beginnen! 
Ben je nieuwsgierig geworden of wil je weer net als vorig jaar 
genieten van een goed verzorgd ontbijt, het goede doel 
sponsoren of wil je juist een ander verrassen en hen met een 
ontbijtje in het zonnetje zetten? Bestel dan nu een lekker 
paasontbijt voor € 7,50 p.p. of bestel een kinderontbijtje voor 
kinderen t/m 6 jaar voor € 5,00! 
Om te bestellen, ga naar de website van PKN-Ommen. Via een 
bestel-link kan jij je opgave voor de paasontbijt actie regelen. 
Het bestellen kan t/m 3 april. De opbrengst van de paasontbijt 
actie gaat naar World Servants! Bestel dus zoveel mogelijk 
ontbijtjes voor jezelf of voor een ander. Hoe leuk is het om in 
deze tijd een ander te verrassen! 

Jeugddiaconaat  jeugddiaconaat@pkn-ommen.nl 
 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
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Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
Hervormde gemeente 
27-02 Mw. S. Vos-Postma  

Mw. W. ten Cate-Grooters  
06-03 Dhr. en mw. G.J. Emmink 
 Mw. A. Poortier-Winters 
 
Vinkenbuurt 
27-02 Emiel en Karin Jansen-v.d. Beukel  
06-03 Mw. M.D. Oegema 
 
Gereformeerde kerk 
06-02 Dhr. en mw. Tempelman-Makkinga 
13-02 Dhr. J. Lodewijk 
20-02 Dhr. E. Horsman 
27-02 Mw. J. Geerts-Keizer 
 
Witharen gebouw Irene 
20-02 Mw. T. Huisman 
27-02 Mw. Hamhuis 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Slinger/vlaggenlijn 
Tijdens de Veertigdagentijd komt er een slinger/vlaggenlijn te 
hangen in de kerk. Deze slinger zal steeds langer worden in 
deze periode. Op de vlaggen staan illustraties van de 
Bijbelverhalen. Het zou mooi zijn als de slinger niet alleen 
bestaat uit Bijbelverhalen, maar ook uit eigen hoopgevende 
ervaringen van jonge en volwassen gemeenteleden. Wij 
nodigen u uit om ook een vlag te maken. U kunt er thuis zelf 
één maken op A4-papier, maar er liggen ook vlaggetjes bij de 
ingang van de koffieruimte waar u iets op kunt zetten. Wij 
zullen de vlaggetjes voor u ophangen. 
Tuin van Hoop. Alied Makkinga heeft een tekening gemaakt 
van de Tuin van Hoop, deze vindt u in deze Kerkvensters. 
Tijdens de kindernevendienst de komende weken met Pasen 
zullen de kinderen de kleurplaat kleuren en zal de kleurplaat 
aan de slinger tussen de vlaggetjes gehangen worden. 
 
Mestactie voor Albanië 
Tot 2 jaar geleden werd er jaarlijks een mestactie gehouden 
t.b.v. de werkvakantie naar Albanië. De laatste huis-aan-
huisactie vond plaats op de dag voordat de kerken in maart 
2020 dicht gingen. Afgelopen jaar hebben we nog een kleine 
hoeveelheid die nog in voorraad was, verkocht aan mensen die 
naar de mest vroegen. Dit jaar willen we het iets anders 
aanpakken. We houden ook dit jaar geen huis aan huis actie. 
De mestkorrels zijn te bestellen via 
mestaktiealbanie@gmail.com en telefonisch bij Gerrit Kobes, 
ovv naam, adres telefoonnummer en de gewenste hoeveelheid 
zakken mestkorrels (het betreft organische kippenmest). Er zijn 
dit jaar alleen 7,5 kg zakken te koop. Per stuk € 7,50, 2 zakken € 
13,50 en 3 of meer € 6,00 per stuk. De zakken kunnen, indien 
gewenst, op afspraak worden bezorgd, echter afhalen geniet 
de voorkeur. De opbrengst is 100% voor het goede doel: 50% 
gaat rechtsreeks naar Albanië, één van de allerarmste landen 
van Europa. Tijdens de werkvakanties zijn de projecten ter 
plaatse (regio Korcä) altijd door Marleen van der Voorde 
begeleid of aangedragen in overleg met de werkgroep in 
Ommen. Zij woont en werkt al sinds 1995 in Korcä bij de Kenedi 
Foundation. Wij hebben dan ook een goed inzicht waaraan het 
geld wordt besteed en weten dan ook dat het op de juiste 
plaats terecht komt, o.a. bejaardenzorg, tafeltje dekje, 
straatkinderen, opvang kwetsbare jongeren e.d. Deze 
projecten werden tijdens de werkvakantie dan ook regelmatig 
bezocht. De andere 50% gaat naar Stichting Antwoord, zij 
levert de mest gratis. Deze stichting is o.a. ook werkzaam in 
Albanië. Voor meer informatie zie Stichting Antwoord. Er is dit 

jaar geen werkvakantie naar Albanië maar met de opbrengst 
van de actie kunnen we wel een mooie bijdrage leveren aan de 
diverse projecten in en om Korcä. 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Jaarrekening 2021 Hervormde gemeente 
Hierbij de voor de Hervormde gemeente Ommen voor het jaar 
2021 met een korte toelichting van de belangrijkste resultaten. 
 

Hervormde 

Gemeente 

Ommen 

Begroting 

2021 € 

Rekening 

2021 € 

Rekening 

2020 € 

Opbrengsten en 

baten Kerk       

Opbr. onroerende 

zaken 8.915 14.785 13.041 

Opbrengsten uit 

rente 35.170 34.094 36.136 

Kerk.bijdragen/colle

ctes 302.280 290.328 319.658 

Overige 

opbrengsten 100     

Opbrengsten 

subsidies 10.022     

Totaal baten 356.487 339.207 368.835 

Uitgaven en Kosten 

Kerk       

Kerkelijke 

gebouwen 86.200 66.502 127.218 

Pastoraat 192.225 170.913 186.726 

Kerkdiensten en 

activiteiten 40.425 15.157 20.536 

Afdrachten aan PKN 24.450 23.323 23.713 

Salarissen en 

vergoed. 75.205 84.658 85.880 

Beheer, admin., 

archief 13.225 7.411 10.169 

Bankkosten 1.000 1.538 540 

Totaal lasten 432.730 369.502 454.782 

Baten -/- Lasten 

Kerk -76.243 -30.295 -85.947 

    

Hervormd Centrum       

Baten 95.025 57.284 59.099 

Lasten -103.940 -101.670 -97.044 

Baten -/- Lasten 

Hervormd Centrum -8.915 -44.386 -37.945 

    
Baten -/- Lasten 

totaal -85.158 -74.681 -123.892 

    

Bijzondere posten:       

Boekwinst pastorie     35.107 

Legaten   45.750   
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Mutaties reserves 

en 

voorzieningen 7.925 60.597 130.637 

Totaal 7.925 106.347 165.744 

    

Resultaat naar 

Algemene Reserve -77.233 31.666 41.852 

 
Toelichting 
Het resultaat: 
Het jaar 2021 werd afgesloten met een verlies van € 74.681 
(baten -/- lasten). De resultaten waren zowel voor Kerk als het 
Hervormd Centrum negatief, resp. € 30.295 en € 44.386. 
Wel mochten wij een eenmalige bate in de vorm van een 
legaat van € 45.750 ontvangen die het verlies enigszins 
verzachtte. 
 
Opbrengsten Kerk: 
De vrijwillige bijdragen en collectes zijn € 11.952 lager dan de 
begroting. In de begroting werd reeds rekening gehouden met 
lager kerkbezoek in verband met corona. 
 
Kosten kerkelijke gebouwen: 
De kosten kerkelijke gebouwen zijn € 19.698 lager dan 
begroting. Dit komt door uitstel van uitgaven voor verbouw en 
inrichting van het pand Brugstraat 25 in verband met corona. 
 
Kosten pastoraat: 
Gedurende een groot deel van het jaar was er een 
predikantsvacature, die t.b.v. het pastoraat voor 50% werd 
opgevuld door een tijdelijke predikant. Ook de kosten van 
intrede voor de nieuwe predikant vielen lager uit. De totale 
kosten waren daardoor € 21.312 lager dan begroot. 
 
Kosten kerkdiensten en activiteiten: 
In 2021 waren de kerken gedurende een langere periode 
geheel of gedeeltelijk gesloten voor kerkbezoek. De kosten in 
2021 waren € 25.268 lager dan begroot.  
 
Kosten salarissen en vergoedingen: 
Ten opzichte van de begroting waren de kosten € 9.453 hoger 
mede door een noodzakelijke versterking van het kerkelijk 
bureau. 
 
Hervormd Centrum: 
Door de geheel of gedeeltelijke sluiting van het Hervormd 
Centrum in 2021 door corona waren de opbrengsten € 37.741 
lager dan begroot. De kosten bleven ongeveer gelijk in 
vergelijking met de begroting. 
 
Jaarrekening ter inzage  
De volledige jaarrekening ligt voor gemeenteleden ter inzage 
op het kerkelijk bureau in de periode van maandag 14 maart 
t/m vrijdag 18 maart. Vragen en opmerkingen kunnen t/m 19 
maart 2022 worden gericht aan de penningmeester van het 
CVK:  herv-penningmeester-cvk@pkn-ommen.nl,  
of de scriba van de kerkenraad:  
 herv-scriba@pkn-ommen.nl. 

W.J. Ruijs, penningmeester College van Kerkrentmeesters 
 
Jaarrekening 2021 Diaconie Hervormde gemeente 
Het College van Diakenen heeft op 22 februari jl. de 
jaarrekening 2021 van de Diaconie goedgekeurd. Omdat wij 
door de coronamaatregelen nog niet voor een vergadering bij 
elkaar konden komen, is deze goedkeuring digitaal tot stand 
gekomen. Ook de Kerkenraad heeft inmiddels op 2 maart, 
eveneens digitaal, haar goedkeuring verleend aan de 
jaarrekening. 

In onderstaand overzicht ziet u de staat van baten en lasten 
over 2021. Tevens zijn in dit overzicht de begrotingscijfers en 
de vergelijkende cijfers van 2019 opgenomen. Na het 
cijfermatige overzicht volgt een korte toelichting op de cijfers. 
 

Omschrijving Begroting Rekening Rekening  

  2021 2021 2020 

Opbrengsten en 

Baten      

Opbrengsten rente 

en dividenden 1.471 1.320 1.556 

Opbrengsten 

collectes en  giften  5.825 7.515 8.577 

Door te zenden 

collectes en giften 5.323 8.030 7.756 

Totaal Baten 12.619 16.865 17.889 

Uitgaven en Kosten    
Kosten diaconaal 

quotum 2.550 2.473 2.619 

 

Kosten beheer, 

administratie, 

archief 664 157 120 

 

Rentelasten en 

bankkosten 408 201 280 

Diaconaal werk 

plaatselijk  4.924 2.766 4.251 

Diaconaal werk 

regionaal en 

landelijk  - 4.488 4.261 

Diaconaal werk 

wereldwijd 5.000 2.161 1.263 

 

Door te zenden 

collecten en giften 5.323 8.030 7.756 

Totaal lasten 18.869 20.276 20.550 

Resultaat nadelig -6.250 -3.411 -2.661 

 
Toelichting 
Het basisprincipe van de Diaconie is dat alle middelen die in de 
loop van het jaar worden ontvangen in hetzelfde jaar ook weer 
mogen worden uitgedeeld aan plaatselijke, landelijke- en 
buitenlandse doelen. Dit basisprincipe kent enkele 
uitzonderingen, waardoor het nadelig resultaat 2021 van 
€ 3.411 is ontstaan. Het gevolg hiervan is dat jaarlijks een deel 
van het eigen vermogen wordt besteed. Daarbij gaat het om de 
volgende zaken: 
Per jaar worden enkele landelijk vastgestelde collectes ter 
bestrijding van de gevolgen van rampen in het buitenland 
verdubbeld. In 2021 is € 1.661 beschikbaar gesteld voor 
bestrijding van de coronapandemie in India en Zuid-Afrika. Ook 
is € 500 beschikbaar gesteld voor de ramp in Haïti. Daarnaast is 
€ 1.250 beschikbaar gesteld voor projecten op plaatselijke 
scholen voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. 
Voornoemde bedragen samen vormen het nadelig saldo (€ 
1.661+€ 500+€ 1.250=€ 3.411) van 2021. Het nadelig resultaat 
van 2021 is ten laste van de algemene reserve gekomen. 
 
Enkele andere vermeldenswaardige zaken over 2021 
Aan het eind van een bewogen 2021 kan worden vastgesteld 
dat ondanks de coronacrisis de inkomsten in de vorm van 
collectegelden en giften redelijk op peil zijn gebleven. In de 
begroting 2021 is in verband met de coronapandemie 
uitgegaan van 75% van de opbrengsten van het gemiddelde 
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van de laatste drie jaar. Inmiddels is er een zekere gewenning 
ontstaan om digitaal bij te dragen aan de diaconiecollectes. 
Mede daardoor zijn voor de opbrengsten de verwachtingen 
van de begroting met ruim € 4.200 overschreden. Wel zijn de 
opbrengsten in vergelijking met 2020 ruim € 1.000 lager. Een 
belangrijk deel van het jaar was de kerk vrijwel alleen ‘digitaal 
geopend’ en waren er amper bezoekers aanwezig tijdens de 
diensten. Collectes in de kerk leverden dientengevolge 
nauwelijks een bijdrage aan de opbrengsten. We zijn als 
Diaconie dankbaar dat door de gemeente goed gehoor is 
gegeven aan de wekelijkse oproep het collectegeld en de giften 
via de bank en de app over te maken. Dit maakte het mogelijk 
om ons diaconaal werk te blijven verrichten. Graag wil het 
College van Diakenen alle mensen bedanken, die ons werk in 
welke vorm dan ook in 2021 hebben ondersteund.  
De ontvangen collectegelden zijn, voor zover de gever/geefster 
geen specifiek doel heeft aangegeven, naar evenredigheid 
verdeeld over de collectes zoals die zijn vastgesteld in het 
jaarlijks door de kerkenraad goedgekeurde collecterooster.  
Op hoofdlijnen een kort overzicht van de belangrijkste doelen 
waaraan de ontvangen middelen in 2021 zijn besteed: 
- Diverse lokale diaconale doelen  €  2.766 
- Diverse regionale- en landelijke diaconale  
 doelen     €  4.488 
- Diaconaal werk wereldwijd   €  2.161 
- Doorzendcollectes binnen- en buitenland €  8.030  
- Verplichte afdracht PKN landelijke kerk (quotum)€  2.473 
 
Inzage jaarrekening 2021 voor gemeenteleden 
Van maandag 14 t/m 18 maart ligt bij het Kerkelijk Bureau, Pr. 
Julianastraat 8, 7731 GH Ommen tijdens de openingsuren een 
volledig exemplaar van de jaarrekening ter inzage van de 
gemeente. Mocht u na inzage van de jaarrekening vragen of 
opmerkingen hebben dan kunt u die t/m zaterdag 19 maart 
indienen bij de scriba van de Diaconie mw. E. van Dorland-Dijk 
( herv-diaconie@pkn-ommen.nl). 

Klaas van Hulst, penningmeester Hervormde Diaconie 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen, Emslandweg 12 of bij het Hervormd 
Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten 
goede aan de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
13-02 Kerk  Diaconie  
Ommen  
Vinkenbuurt € 21,55 € 23,95 
Kerk Vinkenbuurt 22,75 
 
20-02 Kerk Diaconie  
Ommen  
Vinkenbuurt € 22,40 € 23,10 
Kerk Vinkenbuurt 23,15 
 
27-02 Kerk Diaconie  
Ommen  
Vinkenbuurt € 23,45 € 34,95 
Kerk Vinkenbuurt 25,70 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 via mw. I. Grootemarsink 
€ 20,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de Diaconie 
€ 10,00 via mw. P. de Jonge 
€ 25,00 via mw. A. Koezen  
 
Voor de bloemen  
€   5,00 via mw. J. Meijerink 

€ 25,00 via mw. A. Koezen 
Voor de H.V.D. ZO 
€  2,50, 4 x € 5,00, € 6,00, 4 x € 10,00 
Bloemenfonds 
€ 5,00 via HVD ZO 

Hartelijk dank 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
Wij zijn blij u te mogen vertellen dat de totale eindstand van de 
actie Kerkbalans € 361.096,48 is. Dit is bijna het bedrag dat ook 
vorig jaar is bijééngebracht en daar zijn we dankbaar voor. 
Wij zullen dit zorgvuldig beheren en gebruiken waar nodig. 

Namens het CvK, 
Jan Meulenkamp 

 
6 April Ouderenmiddag 
Op woensdagmiddag 6 april a.s. kunnen wij na 2 jaar 
coronatijd, weer eens een gezellige Ouderenmiddag 
organiseren in De Kern, aanvang 14.00 uur. Wij hebben een 
leuke klederdrachtshow en laten ons verrassen die middag.  
U wordt allen van harte uitgenodigd. 
Namens het zorgteam ouderen Geref. Kerk. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met  
Mw. W. Ningbers of dhr. G. Horsman. 
 
Uit wijkraad 1 en 2 
Verschillende contactpersonen, ouderlingen en diakenen 
hebben aangegeven straks in mei hun taak graag over te willen 
dragen. Hoe mooi zou het zijn wanneer dat ook werkelijk gaat 
lukken! Hier hebben we jou/ u bij nodig! 
Waar zijn we naar op zoek? 
Mensen die willen helpen met organiseren om iets met en voor 
jongeren te doen of jeugdambtsdrager willen worden; 
Mensen die een bezoekje willen brengen wanneer er iets te 
vieren is of wanneer iemand ziek is of er iets verdrietigs is 
gebeurd (contactpersoon of ouderling); 
Mensen die willen zorgen dat post van de kerk bezorgd wordt 
(spaardoosjes, brief, kerkbalans); 
Mensen die zich specifiek in willen zetten voor mensen die het 
minder hebben dan wij zelf (diaconie); 
Mensen die ervan houden om mee te denken over beleid en 
ervan houden iets te organiseren (beleidsouderling). 
De komende weken komt er misschien iemand bij jou/u aan de 
deur met een verzoek om iets voor de kerk te betekenen, 
hopelijk kunt u /jij hier positief op reageren.  
Jij/u hoeft hier niet op te wachten maar mag ook aan ons 
doorgeven wanneer jij/u iets wilt betekenen. 
Namens wijkraad 1: Hennie Meulenkamp-Wermink,    
Namens wijkraad 2: Herman van Dijk 
 

Hieronder leest je wat Herman motiveert om zich 
in te zetten. 
Functie elders… …dit was misschien wel één van 
de meest spraakmakende opmerkingen van 
2021. Er zijn dus bestuursculturen die er zo over 
denken. Binnen de  

Gereformeerde kerk denken wij daar anders over, wij gaan 
graag in overleg met jou welke rol binnen de kerk bij jou zou 
kunnen passen en hoe jij daar invulling aan zou willen geven. 
Binnen de Gereformeerde kerk hebben wij namelijk nog vele 
functies die openstaan, dus er is vast iets passend bij. In 
overleg is veel mogelijk, dus vraag ernaar. Wij spreken jou aan 
omdat jij ook lid bent van onze kerk. Ikzelf was ook al eens 
benaderd voor een functie maar zei toen nee. Totdat ze weer 
kwamen en ik bij mijzelf dacht, wat heeft ja zeggen tijdens mijn 
belijdenis voor mij dan voor waarde gehad. Er zijn redenen 
genoeg om het niet te doen, maar ik ervaar het zelf als een 
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steun in de rug door met elkaar ons in te zetten voor Gods 
werk.  

Herman van Dijk 
 
Collecten 
Gelden die binnenkomen via de app en bank   
Maand januari   
Collecte  € 652,50 
Giften diaconie   546,34 
GIVT APP  1.424,44 
Diverse doelen     292,50 
Kerk   32,50 
Warmte fonds    701,45 
 
Giften 
Voor de bloemen 
€ 10,00 via een diaken 

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
Alpha cursus 
Alpha weekend                
Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart gaat de Alpha 
groep een weekend weg met elkaar om na te 
denken over de Heilige Geest. Wie is de Heilige 
Geest? Wat doet Hij? En hoe kun je vervuld worden met de 
Heilige Geest? Goed om daar in alle rust over na te denken met 
elkaar en dat doet de groep in een huisje op bungalowpark 
‘Hoge Hexel’.  
De deelnemers gaan nadenken welke plaats God in hun leven 
mag innemen. God wil niets liever dan een relatie met u/jou 
persoonlijk. God wil niets liever dan in jouw persoonlijke leven 
komen en in jouw leven werken. 
De Heilige Geest is een dagelijkse, heerlijke maar ook 
noodzakelijke bron van kracht en leiding, die we als kinderen 
van God gewoon nodig hebben. In welke mate wij het merken 
dat de Heilige Geest ín én door ons heen werkt, is afhankelijk 
van de ruimte die we de Heilige Geest geven in ons leven. Wie 
zit er op de troon van ons/jouw leven, wijzelf, of zit God op de 
troon? Mag Hij de regie in handen nemen én houden? Durven 
wij ons helemaal over te geven aan Hem? 
We vragen voorbede voor de deelnemers én voor de leiding. 
Voor open harten, open ogen en open oren. Dat de Boodschap 
mag worden verstaan en de deelnemers opnieuw of voor het 
eerst misschien, helemaal vervuld mogen worden van de 
Heilige Geest. We bidden dat harten mogen worden 
aangeraakt. En dat de deelnemers zullen weten en zullen gaan 
ervaren Wie de Heilige Geest is. En dat ze een levende relatie 
mogen krijgen met onze levende Heer en Heiland. We bidden 
voor wijsheid voor de leiding, de juiste woorden en de juiste 
houding naar de deelnemers toe. Dat zij zich zullen laten leiden 
door de Heilige Geest, dat God door hen heen mag werken dit 
weekend met Zijn Geest en ook de rest van de Alpha cursus.  
We zien er naar uit hoe God dit weekend en daarna gaat 
werken! Bedankt alvast voor uw/jouw gebed! 

Namens het Alpha team 
Fred, Robert, Christien en Ina 

 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
Ambtsdragersconferentie 
Aan alle ambtsdragers van de PKN-gemeenten, Hervormde 
gemeenten en Gereformeerde kerken in de ringen Hardenberg 
en Ommen, 

Hierbij willen wij u laten weten dat de Ambtsdragers-
conferentie die voor 24 maart gepland stond niet doorgaat.  
Het lijkt ons raadzaam om deze Ambtsdragersconferentie door 
te schuiven naar 13 oktober D.V. Het thema is dan Trouw. 
De spreker: ds. Hans Baart uit Ommen 
De locatie blijft De Kern, Bouwstraat 23 te Ommen. 
Om alvast over na te denken: 
Trouw 
Welke verhalen uit de bijbel ken je over trouw en/of ontrouw? 
Wat vind je daarvan? Waarom doet ontrouw soms zoveel pijn? 
Is trouw een bijbels gebod? En zo ja, wat houdt dat dan in voor 
je leven? Trouw verbinden we heel gauw aan relaties. 
Maar zijn er ook andere vormen van trouw en ontrouw? 
Bijv. trouw aan je partij, aan je bedrijf, aan je vaste winkel, aan 
gewoontes... - wat betekent dat voor jou? 
Wij hopen u allen te kunnen ontmoeten in het najaar in goede 
gezondheid. 

Het comité van voorbereiding 
 
11 april Zing- en luister Matthäus Passion 

Deze maandag kunt u een ‘Zing- en luister 
Matthäus Passion’ bijwonen of beter: 
meebeleven. Het Sallands Bachkoor zingt dan 
op uitnodiging van de PG Dalfsen in de Grote 
Kerk in Dalfsen alle koordelen van Bachs 
bekendste passie. U kunt komen luisteren en 
eventueel de, veelal bekende, koralen 
meezingen. Het geheel staat onder leiding van 

dirigent Leendert Runia en wordt begeleid op de vleugel en op 
het orgel door Jan de Roos. Van harte welkom aanvang 19.30 
uur in de Grote Kerk Dalfsen 
Na afloop is er bij de uitgang een collecte. Er kan daarbij geen 
gebruik worden gemaakt van de scipio-app. 
 
Stichting Oekraïne 
Als Stichting Ommen Voor Oekraïne 
krijgen wij veel vragen hoe het met 
onze projecten en mensen gaat in 
Oekraïne. Zoals u zult begrijpen hebben 
we ons nieuwe project (het bouwen van een bejaardenhuis) op 
‘pauze’ gezet en willen wij ons nu gaan richten op de hulp aan 
vluchtelingen in Oekraïne. Van Dianne onze contactpersoon 
kregen wij (vandaag 28 februari) het onderstaand bericht. Ze is 
met twee van haar jongste kinderen naar Hongarije gegaan om 
vandaar uit de hulp te coördineren. Haar man en oudste 
dochter van 18 jaar zijn in Oekraïne gebleven.  
Het is tijd voor een update. Er is zoveel gebeurd in de laatste 
dagen dat het voelt als weken. Hier in Oekraïne zeggen ze nu: 
je weet niet meer of het donderdag of vrijdag is, maar we 
praten over dag 1, dag 2 na oorlogsbegin. Hoelang gaat het 
duren? Niemand die het weet. Wat wel duidelijk is dat het 
Oekraïense leger erg klein is, maar krachtig de strijd levert. 
Terwijl ik dit schrijf ben ik één dag in Hongarije. Het grote 
dilemma dat naast alle zorgen en werken in mijn hoofd zat, was 
de vraag: Moet ik vertrekken met de kinderen en zo ja, 
wanneer dan. Ik heb gebeden of God me dat wilde duidelijk 
maken. Toen ik vrijdagavond een telefoontje kreeg van de 
broer van Petro (de man van Dianne) of ik zijn vrouw en drie 
kleine kinderen wilde evacueren naar Hongarije kwam het voor 
het eerst op me af: zal ik gaan? Daarna werd ik gebeld door 
Petro’s zus vanuit haar schuilkelder. Ze zei: ik heb het op mijn 
hart om jou te zeggen: ‘Ga’. We hebben erover gesproken en 
gebeden en zijn rustig gaan slapen, maar je slaapt wel heel licht 
in deze dagen. Ieder geluid hoor je en je vraagt je direct af: 
‘Waar komt dit vandaan?’ Zaterdagmorgen werd ik wakker en 
de zekerheid om te vertrekken was weg. Maar ik ging naar mijn 
familiemeeting en daar was mijn schoonzusje. Koffers gepakt, 
klaar en vastbesloten om te vertrekken. Een andere zus van 
Petro vroeg mij om te gaan, omdat ik vanuit Hongarije veel 
meer kan regelen voor de vluchtelinghulp. Petro’s zus vroeg 
aan Anna-Vera (de dochter van Dianne en Petro) of ze bereid 
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was om te blijven en een belangrijke taak in de 
vluchtelingenhulp te willen gaan vervullen. Ik zag in de blik van 
mijn oudste dochter volledige zekerheid en de wil om in 
Oekraïne te blijven en te dienen. Ik heb haar toen mijn zegen 
gegeven. Zo vielen de puzzelstukjes in elkaar en zijn we 
weggegaan. 
Afscheid nemen was heel zwaar, daar wil ik niet te veel aan 
terugdenken. Het is hartverscheurend. Echt! Aan de andere 
kant was het dilemma weg, want zo kon ik een jong gezin in 
veiligheid brengen en ook onze Eduard en Liza. Voor hen werd 
het ook tijd. Want kinderen begrijpen misschien niet alles, 
maar ze krijgen heel veel mee. We probeerden hen niet te veel 
nieuws te laten zien, want de beelden zijn verschrikkelijk. En 
toen dacht ik: deze beelden mogen niet op hun netvlies gaan 
staan. Ik kan ze daarvoor behoeden door ze mee te nemen 
naar Hongarije. Ik zie nu dat ze hier zichtbaar ontspannen. 
Eduard vooral, hij kwam dagelijks naar me toe met de vraag: 
‘Wanneer komt de oorlog naar ons toe?’ En dan moet je je 
eigen onzekerheid tonen en vertellen dat we het niet weten. 
Steeds weer opnieuw. Nu zie ik dat hij die spanning kan 
loslaten. Ook voor mijn eigen gezondheid is het beter zo. Daar 
had ik tot op het moment van vertrek weinig bij stilgestaan. Nu 
voel ik overal spierpijn, de stress gaat toch lichamelijk in je 
zitten. En stress is een trigger voor MS-symptomen. Ik ging 
steeds slechter lopen dus ook voor mijzelf is het beter zo. Maar 
mentaal zal het zwaar zijn. 
Ik troost me met de gedachte dat ik hemelsbreed helemaal niet 
ver bij mijn dierbaren vandaan ben. En dat mijn functie hier van 
essentieel belang is: het opzetten van vervoer tussen 
Nederland en Duitsland naar Oekraïne met hulpgoederen voor 
Oekraïne. Dat vele werken geeft afleiding. We zijn nu een dag 
hier en ik ben alleen maar aan het bellen en appen. Mijn taak is 
om hier een hulplijn op te zetten, transporten van Nederland 
naar Oekraïne organiseren, de chauffeurs hier te ontvangen 
om even bij te komen van de reis. Een hele dagtaak inmiddels. 
Maar we zijn geraakt en ontroerd hoeveel hulp er gegeven 
wordt. De draagkracht van de Oekraïners is oersterk. Het hele 
land zet zich in op allerlei manieren. Maar de Oekraïners geven 
niet zomaar op.  
De vluchtelingstroom is heel groot, dat zag ik met eigen ogen 
toen ik aan de grens was. Vele auto’s stopten en mannen 
namen afscheid van vrouw en kinderen, die vervolgens te voet 
verder gingen. Dan besef je de gevolgen van een oorlog voor 
zoveel gezinnen. Vluchtelingen die aankomen in onze provincie 
hebben soms dagen in een auto gezeten omdat er een 
filevorming was door heel Oekraïne naar het westen. 
Honderden mensen zijn al opgevangen door onze grote 
Bernyk-familie en hun vrienden. Sommigen komen slapen en 
eten en gaan door naar de grens met Europa. Maar er zijn er 
ook velen die in onze regio willen blijven. Daar is nog meer hulp 
voor nodig. Ons huis in Oekraïne en ook het gastenverblijf 
liggen vol met matrassen, mensen komen en gaan, op alle 
tijden dag en nacht. Petro ziet dat ons hele huis vol ligt, 
behalve de keuken en badkamer. Liza en Eduard hebben hun 
bijdrage ook moedig geleverd door hun kamertjes af te staan, 
niet wetend wanneer ze die weer terugzien. Anna-Vera is aan 
het koken voor de vluchtelingen in ons huis. 
Ik heb dagelijks direct contact met Petro, Anna-Vera en de 
familie en krijg lijstjes door van wat er nodig is. We willen onze 
transporten zo gericht mogelijk laten rijden en meegeven waar 
op dat moment het meest vraag naar is. 
Dit hebben we nodig: 
Matrassen en hoeslakens, dekens en kussens, thermo sokken 
en kleding (volwassenen)  
Medicijnen (pijnstillers en maagbeschermers)  
Stevige bouw/berg schoenen voor de soldaten. 
Verband en pleisters, jodium, diarree remmers, ORS, 
Babyvoeding (poeder) en talkpoeder, norit, 
ontsmettingsmiddel.  
Men kan dit inleveren in het depot van SOVO. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Hofmeijer, 

of Erna Martens. 
Heel hartelijk bedankt allemaal voor jullie steun! De Oekraïners 
zijn jullie ontzettend dankbaar! 
We vragen voortdurend jullie gebed voor alle mensen die 
gebukt gaan onder deze oorlog, voor ons gezin dat nu niet bij 
elkaar is, voor kracht om het werk vol te kunnen houden en 
voor vrede! 
Hartelijke groeten vanuit Oekraïne en Hongarije, 
Familie Petro en Dianne Bernyk-v.d. Lingen. 
 
Op zaterdag 12 maart is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een 
keukenkastjes actie. Dan zamelen we houdbare 
levensmiddelen in. Blikken soep, suiker, zonnebloemolie, rijst, 
macaroni, bouillonblokjes, tandpasta, zeep, shampoo.  
 
Landelijk 
 
Open dagen Theologische Vorming Gemeenteleden 
Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen heeft de 
cursus dit seizoen toch doorgang kunnen vinden. We hopen 
dat in september 2022 de nieuwe cursus ook van start mag 
gaan. 
Kom kennismaken met de cursus TVG die al sinds 2003 in 
Rijssen wordt gegeven. Begonnen als cursus voor de regio, 
heeft het zich inmiddels uitgebreid met cursisten uit 
gemeenten in de verre omgeving van Rijssen en hebben al 
honderden de cursus met veel enthousiasme en zegen gevolgd. 
U kunt op zaterdag 26 maart de lessen Nieuwe Testament, 
Gemeenteopbouw en Kerkgeschiedenis of op zaterdag 2 april 
de lessen Dogmatiek, Ethiek en Gemeenteopbouw bijwonen. U 
bent van harte welkom. De lessen duren een uur en beginnen 
om 09.00 uur. Van 10.00 uur tot 10.15 uur is er een pauze. De 
lessen duren tot 12.15 uur. 
Neem eens een kijkje voor een indruk en onderga de sfeer. 
Misschien helpt zo’n bezoekje bij het nemen van een beslissing 
om aan de cursus deel te nemen. Vanzelfsprekend kunt u deze 
ochtend ook alle gewenste inlichtingen krijgen. Voor 
inlichtingen kunt u ook terecht bij de cursusleider 
Ds. K.A. Hazeleger of bij de secretaresse mw. Ria Harbers,℡  
 tvgrijssen@gmail.com . 
Bij deelname aan een van de open dagen graag een berichtje 
naar de secretaresse. De lessen worden gegeven in het 
Kerkelijk Centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. 
 
 
 

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 we al onze zorgen en moeilijkheden 

bij God zullen brengen en in Zijn Hand zullen leggen, in 

vertrouwen dat Hij ons ziet en redt. 

 Laten we bidden dat we vaker stil zullen staan bij wat het 

leven nu zo waardevol maakt en laten we God daarvoor 

danken. 

 Laten we bidden voor alle mensen die in oorlog leven. 

Laten we ook bidden voor mensen die, door de oorlog 

tussen Rusland en Oekraïne, de oorlog herbeleven en 

leven in angst.  
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 Laten we bidden dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne 

zal stoppen. Bid dat er rust en vrede mag komen. 

 Laten we bidden dat we respectvol en in liefde met elkaar 

om zullen gaan. 

 Laten we bidden dat er verbroedering mag komen tussen 

Hindoe-extremisten en Indiase Christenen. Bid dat Gods 

liefde mag zegevieren. 

 Laten we God danken voor het Secret Sister project, 

waarbij veel vrouwen voor elkaar hebben gebeden en 

elkaar hebben bemoedigd. Laten we Gods zegen vragen 

voor de ontmoetingsavond op vrijdag 25 maart a.s. 

 Laten we bidden om Gods leiding en wijsheid voor de 

jongeren die binnenkort een schoolkeuze moeten maken.  

 Laten we Gods zegen en leiding vragen voor het Alpha 

weekend (11 en 12 maart). Laten we bidden dat de Heilige 

Geest krachtig mag werken en de ruimte zal krijgen dit 

weekend.  

 

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 25 maart.  
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 15 maart voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-
mail bij: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.  
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte. 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg              Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Overige adressen zie Kerkvensters nr. 4. 
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13 Maart

Hervormde Kerk  10.00 uur 

   
 


