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Meditatie

Leesrooster

Wees niet bang
‘Wees niet bang’ Het is opvallend dat deze woorden op de
2 grote christelijke feesten klinken. Daar in die stille, heilige
nacht en nu wéér bij de opstanding van Jezus. Woorden die van
andere zijde komen, de hemel moet het ons, kleine, kwetsbare
mensen aanzeggen. God wéét dat we bang zijn.
Vandaag worden ze gesproken tot de vrouwen die naar het
graf waren gekomen. Waarom? Ach om maar iets te doen
misschien, zoekend, verward, verdwaasd, zoekend naar wat nú
te doen, nu alle vanzelfsprekendheid verdwenen lijkt.
Ze gingen op weg en vroegen zich af: Wie zal voor ons de steen
voor de ingang van het graf wegrollen? En dan dat
verbijsterende, ongelooflijke, dat kantelpunt dat alles anders
maakt. Dat ongelooflijke ingrijpen van andere zijde dat de
reden is dat wij 2000 jaar later nog in de naam van onze
gekruisigde Heer bijeenkomen.
Wie rolt voor ons de steen weg? En dan lezen we: de steen wás
al weggerold! Dát is Pasen.
De steen ís al weg en die steen was nog wel zó groot.
Niet door mensenhanden, Gód heeft de steen afgewenteld.
De steen ís al weg, God is ons steeds een stap voor ook al zien
we dat niet altijd direct. God maakte een opening, een opening
in de meest hopeloze situatie die er is: de dood.
De steen van de wanhoop werd tot steen van de hoop.
De steen die alle hoop leek af te sluiten, eens en voor altijd,
werd juist tot symbool van hoop. Het graf is leeg. Jezus is
opgestaan. Jezus lééft. Jezus is Heer. Dát is Pasen, dát is het
vervolg op Goede Vrijdag. De weg van Jezus liep niet dood in
de dood.
Pasen. We vieren het elke zondag, dag van de opstanding.
We moeten er steeds weer aan herinnerd worden, want die
angst is niet zomaar weg. Ook bij die vrouwen niet.
De lezing eindigt zelfs met dat ze bevangen waren door angst
en schrik. Mensen als wij.
Maar er is na Pasen niet alléén maar angst, er is juist ook de
hóóp. Angst verlamt. Hoop zet in beweging.
Met Pasen wil God onze hoop voeden en de angst overwinnen.
Hoop die we zo nodig hebben, nu corona al meer dan een jaar
ons leven bepaalt, hoop niet alleen voor dit leven, maar hoop
die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid tot over de grens van de
dood heen. Pasen laat ons zien dat voor God niets onmogelijk
is. Hij roept ons op om Jezus te volgen en dragers van de hoop
te zijn. In woord en daad ons niet laten leiden door angst maar
door de liefde die overwint.
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Kerkdiensten
Maandag 5 april 2e Paasdag

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen Samen Kerk

19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Online:
Gastdames:

Ds. K.A. Hazeleger
Heilig Avondmaal
Lydia Volkerink
Dhr. R. Stobbelaar
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Mw. J. Dankelman
Mw. J. Hofmeijer

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Online:
Gastdame/-heer:

Ds. J.C.J. Post, Wierden
Lydia Volkerink
Dhr. D. Zandman
Alle groepen
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Mw. J. Scheppink
Dhr. H. Veurink

Gereformeerde kerk
Ommen
19.00 uur:
Ouderling van dienst:

Werkgroep Rondom Pasen
Mw. H. Meulenkamp-Wermink

Zondag 4 april 1e Paasdag

Zondag 11 april

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

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

Ommen
Ds. K.A. Hazeleger
Gert Diepeveen
Dhr. G. Vogelzang
Alle groepen
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Dhr. J. Vosjan
Mw. M. Vosjan

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

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

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

Ds. L.M. Aangeenbrug,
Hellendoorn
Frans Dijkstra
Dhr. M. Dunnewind
Alle groepen
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Mw. P. de Jonge
Dhr. G. Vogelzang

Ommen
Ds. K. Jelsma
Lydia Volkerink
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

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

Golgotha
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Ds. J.T. Baart
Klaas Schaap
Dhr. G. Tent
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

5 april
Ommen en Vinkenbuurt:

Bij de diensten
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Uitgangen:

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:

11 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie KiA Werelddiaconaat
Kansarme kinderen Zuid-Afrika
en Kerk
Paascollecte Plaatselijk
Jeugdwerk / zending
Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas
Gereformeerde kerk:

Dhr. G. Dunnewind
 geref-vervoer@pkn-ommen.nl

Geen kinderoppas

Gereformeerde kerk

Paasproject kindernevendiensten
Zondag 4 Pasen - Een nieuwe start
De kindernevendienst van de Hervormde Gemeente en
Gereformeerde kerk volgen samen het paasproject van Kind op
Zondag. Vandaag is het Pasen! Maria loopt de graftuin in en
ziet dat de steen is weggerold van de plaats waar Jezus is
begraven. Petrus en Johannes zien het daarna ook, ze hollen
terug naar Jeruzalem en vertellen
dat Jezus is opgestaan. In de tuin
herkent en ontmoet Maria de
opgestane Heer.
Meer informatie vinden jullie op de
website van de kerk onder de
gemeenteberichten.

Collecten
2 april
Ommen:
4 april
Ommen:
11 april
Ommen:

Paasproject en Kerk
KiA Paascollecte en Kerk
Algemeen Christelijke Doelen
en Kerk

Vervolg meditatie

4 en 5 april Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in de ZuidAfrikaanse stad Pretoria groeien
op in gewelddadige wijken en
gebroken gezinnen. De helft van
hen maakt de middelbare school
niet af en 40 procent van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie
ondersteunt een organisatie die hen helpt met
huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden
ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren
sociale en creatieve vaardigheden, waardoor ze weerbaarder
worden en kans maken op een beter leven.
De diaconieën

Daar hebben we elkaar bij nodig, om samen die weg van de
hoop te gaan. Sámen en Jezus gaat met ons mee en zegt:
‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld’.
Ds. Kest Jelsma
De zeven werken van barmhartigheid
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden, de
vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene
bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een
coda.
Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Hervormde gemeente
Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Paascollecte
Wij willen de komende paascollecte bij u onder de aandacht
brengen. Goede Vrijdag en Pasen. Jezus paascollecte voor ons.
Niet zomaar een collecte, Hij geeft Zijn Leven aan het kruis voor
ons zondige mensen. Zijn we die Jezus hiervoor niet eeuwig
dankbaar? Mogen we rekenen op uw bijdrage? Alvast heel
hartelijk dank hiervoor.

Ik wilde iets terug doen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.

Collecten
2 april
Ommen en Vinkenbuurt:
‘Aan tafel’:
Uitgangen:
4 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren.

Diaconie en Kerk
Project ZWO
Kerkelijke gebouwen / zending

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Diaconie KiA Werelddiaconaat
Kansarme kinderen Zuid-Afrika
en Kerk
Paascollecte Plaatselijk
Jeugdwerk / zending

Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.
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En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? Wij zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

Christus is opgestaan. Waar wij elkaar op de Paasmorgen
begroeten met: ‘Goedemorgen’, klinkt de groet bij christenen
in Oost-Europese landen op die morgen anders. Zij begroeten
elkaar daar met: ‘Christus is opgestaan’, met als antwoord op
die groet: ‘Waarlijk opgestaan.’ In die landen is het ook
gebruikelijk dat men elkaar paasgroeten zendt met Pasen, zoals
wij dat doen met Kerst. Ook wij kregen kaarten vanuit
Hongarije van onze vrienden daar.

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
Dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.
Menno van der Beek
Uit: 40-dagentijdmagazine van Kerk in Actie

Zieken
Verder wensen we ieder die onderzoeken moet ondergaan,
uitslagen moet afwachten, behandelingen moet ondergaan,
toe dat zij zich geborgen mogen weten in de hand van de
opgestane Heer.

Huwelijksjubilea
Er is ook feestvreugde in de gemeente:
dhr. en mw. Heusinkveld-Klanderman zijn op 1 april 55 jaar
getrouwd. Ze zijn God dankbaar dat zij deze dag mogen
beleven. We wensen hun, met allen die hen lief zijn, een mooie
dag toe en Gods zegen voor de tijd die Hij hen nog samen
geeft.
En voor ieder die dit leest: gezegende Paasdagen gewenst,
ds. Hans Tiggelaar.

Zuid-Oost

Wijkberichten

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

Bereikbaar:
Coördinator:

Mw. A. Ningbers-Slotman
Mw. W. Steen-Paarhuis
Dhr. J.W. Albers
Mw. H. Kraaijeveld-Seinen
Dhr. J. Lucas
Mw. M. Waterink-Slotman
Dhr. H.C. Knoppers
Mw. H. Winters-Willems
Mw. H.W. ter Horst-Wind
Mw. J.G. van Elswijk-Pardoen
Mw. A. Meijerman-Bakhuis
Dhr. G.J. Ronhaar
Mw. G. Brinks-Bults
Dhr. R. van der Woude
Mw. S. van der Stempel-Postma
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

Bereikbaar:
Coördinator:

F. Kampman
 herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten
We zijn op weg naar Pasen. Ik kan me nog goed herinneren dat
ik vorig jaar met Hans Baart en Kest Jelsma voorging in een
gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. Na de dienst
legden we de eerste ‘stenen van hoop’. Veel mensen hoopten
dat ze dit jaar met Pasen weer gewoon naar de kerk zouden
kunnen. Dat we de coronacrisis inmiddels behoorlijk achter ons
zouden hebben gelaten. Was het maar waar…
Toch. Hoop. Dat is en blijft het woord van Pasen. Ook nu de
crisis nog lang niet voorbij is. Jezus stond op uit de dood. In het
donkerste duister straalt zijn licht. Het leven overwint en de
toekomst is in handen van de Levende! Wat een zegen om dat
te mogen horen, om dat te mogen vieren!
Voordat het Pasen wordt, mag ik nog voorgaan in de
avondmaaldienst op Goede Vrijdag in de Hervormde kerk.
Hierover schreef ik al in het vorige kerkblad. Voor de zekerheid:
deze dienst begint om 19.00 uur. Van harte uitgenodigd om de
dienst van huis uit mee te maken en van huis uit het
avondmaal mee te vieren!
Dan de Paasdagen. Zelf hoop ik voor te gaan tijdens de dienst
op Eerste Paasdag. We horen het Paasevangelie uit Johannes
20:1-18. Daarmee sluit ik aan bij het Paasproject van de
kindernevendienst. Thema van de verkondiging wordt
waarschijnlijk: ‘Toekomst vol van hoop’. Dit naar de regels van
een lied dat ik van een gemeentelid kreeg aangereikt. We
hopen en bidden dat het Paasfeest ons geloof en onze hoop zal
versterken!

Noord-West
Predikant:

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

Ds. J. Tiggelaar
 dstiggelaar@pkn-ommen.nl
via coördinator, ma. vrije dag
J. Hemstede
 herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Doopdienst

Rondom de erediensten

Zondag 25 april hopen we weer een doopdienst te houden. Op
dit moment is nog onduidelijk hoeveel mensen daarbij
aanwezig mogen zijn. Alles wijst er helaas op dat dit nog steeds
heel beperkt zal zijn… Toch: de doop gaat door en ook nu

Bij het verschijnen van dit nummer van Kerkvensters zitten we
net voor Pasen. Het grote feest van de kerk. We herdenken dat
de dood niet het laatste woord heeft, de dood is overwonnen.
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mogen kleine kinderen het teken van Gods liefde en trouw
ontvangen. Wat een rijkdom! Ouders die hun kindje tijdens
deze dienst willen laten dopen, kunnen zich bij mij opgeven.

nieuwe kracht en moed geeft. We staan er niet alleen voor!
Gods bemoeienis met ons en met deze aarde is het fundament
van onze hoop!
In de paasdienst wordt een filmpje getoond dat een paar uur
daarvoor is opgenomen in samenwerking met de Werkgroep
rondom Pasen op begraafplaats Laarmanshoek. Ik zal daar met
iemand bij een graf staan waarbij een gebed wordt
uitgesproken, een bloem wordt neergelegd en het ‘U zij de
Glorie’ zal klinken. Ook zal daar de paaskaars van de kerk
worden ontstoken. Diezelfde paaskaars zal in de paasdienst
worden binnengedragen door onze koster Ruud.
Ds. Kest Jelsma

Geboren
Een nieuw wonder
je bent zo mooi en zo klein
wat zijn wij gelukkig
jouw papa en mama te zijn.
Jouw wiegje staat klaar
met onze knuffels erbij
nu ben je eindelijk daar
wat zijn wij trots en blij!

Wijk 2

Met deze woorden maken Jan-Willem en Alberta Grotemarsink
en hun twee dochters Lize en Sophie de geboorte bekend van
hun zoon en broertje Bas. Hij is geboren op 4 maart. We
feliciteren het gezin van harte met dit ‘nieuwe wonder’ en
wensen de kleine Bas Gods zegen toe voor zijn verdere
levensweg!

Predikant:


Ds. J.T. Baart
dsbaart@pkn-ommen.nl



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

Scriba:

Tenslotte
Ik wens u ondanks alles goede en gezegende Paasdagen toe.
Dat u iets mag ervaren van de Opgestane die verschijnt en ons
zijn vrede geeft. Ook al zal Pasen (opnieuw) anders zijn dan
andere jaren, zijn de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten
en samen Pasen te vieren nog steeds heel beperkt - door het
wonder van Pasen wordt alles toch echt anders.

Dank
Beste mensen, we zijn verhuisd. Dank voor alle meeleven in
welke vorm ook: dat is zo fijn! We voelen ons dan zeer
bevoorrecht. Vier weken is een lange tijd om uit je werk te zijn.
Maar nog nooit is de tijd voor mij zo omgevlogen: het had iets
van één lange marathon van 28 dagen. Maar nu zitten we dan
ook op de Fuut en bijna alle dozen zijn al weg. Nog genoeg te
doen, maar vooral al heel veel gedaan.
Als ik dit schrijf ben ik nog maar anderhalve dag aan het werk
en voel me werkelijk compleet bedolven onder alles wat moet
en wat er in te halen is. Vandaar dat ik de kopij maar een
beetje kort houd. Over twee weken zijn er weer nieuwe
kansen.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
(Liedboek Lied 630:3)
Ds. Karel Hazeleger

Jubilea
Als ik me niet vergis zijn er voor deze twee weken geen jubilea
te melden.

Wijk 1

In verbondenheid
Qua pastoraat heb ik nog niets kunnen ondernemen op het
moment van schrijven. Volgende keer meer!

Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


Op reis
De vijftiendaagse reis naar de Palestijnse Gebieden, Jordanië
en Israël wordt voor de tweede keer uitgesteld: juni is niet echt
een haalbare kaart. De nieuwe datum is 4-18 oktober en we
gaan ervan uit dat het deze keer wel door kan gaan. Maar ja,
we hebben allemaal ervaren wat er met plannen kan gebeuren.
Vanwege het uitstel heeft een aantal reisgenoten helaas
moeten annuleren: er zijn medische klachten gekomen of iets
anders verhinderde deelname. Daarom zijn er enkele plekken
vrijgekomen. Natuurlijk moet je op dit moment nog geen reis
gaan boeken, maar mocht je geïnteresseerd zijn in deze vrij
unieke reis, dan kun je gewoon eens Ed Ellermeijer, Erna
Martens of Hans Baart aanschieten/bellen/mailen. Een aantal
mensen heeft dat inmiddels gedaan, maar er zijn nog wel
enkele plekken vrij.

Mw. J. van der Heide-Dijkstra
geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten
Op zondag 4 april mag ik voorgaan in de onlinedienst waarin
we het feest van de opstanding van Jezus vieren. Juist nu had ik
zo graag gezien dat we met elkaar in de kerk dit feest zouden
kunnen vieren, een nieuw begin. Pasen is vieren, is samen
zingen, misschien nog wel meer een kwestie van zingen dan
van zeggen. Helaas is dit niet zo. Het bepaalt ons bij het ‘nog
niet’. Ja, op Pasen daar is de beslissing gevallen, de dood is
overwonnen! Maar we worden er steeds weer zo bij bepaald
dat we leven tussen Pasen en de voleinding, de wederkomst
van Christus. We ervaren de gebrokenheid, het tekort, het
gemis dat pas wordt opgeheven door God zelf als die laatste
vijand, de dood, wordt vernietigd. Tot die tijd leven we van de
hoop (zie ook de meditatie hier over). Hoop die doet leven,
hoop die gevoed wordt door de Heilige Geest ons gegeven,
hoop die we juist sámen en juist nu in verbondenheid met
elkaar moeten vasthouden. De vermoeidheid neemt toe. In het
volgen én in het voorgaan in de onlinediensten. In het samen
uithouden en volhouden. Ondanks alles hoop ik dat Pasen ons

Pop-ups in coronatijd III - ‘kwetsbaar’
Ook dit keer een coronapop-up: theologisch getinte gedachten
die bij me opkomen bij de vraag ‘wat heeft corona ons
gebracht?’ in max. 600 woorden. Ik lees daarbij teksten van
gemeenteleden die mij hun gedachten sturen. Vorige keren:
stilgezet worden (I) en dankbaar (II). Vandaag ‘kwetsbaarheid
als tijdelijkheid’.
Kwetsbaar wil zeggen dat je geraakt kunt worden, beschadigd
zelfs. Corona heeft mij er meer van doordrongen, dat gezond
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en gelukkig niet de norm zijn. Ja, natuurlijk hoop je gezond en
gelukkig te leven. Voluit! Het is een verlangen, soms ook een
heimwee naar dat probleemloze, fijne leven. Maar het is niet
de norm, niet de meetlat waarlangs we ons leven kunnen
leggen. Want dan is er een hoop om ontevreden over te zijn.
Kwetsbaarheid is eerder de norm dan geluk of gezondheid. Die
laatste zijn meer de cadeautjes van het leven, die je toe kunnen
vallen maar die je soms ook node moet missen.
Misschien herkent u het, dat je voor je eigen leven wat
ontwend bent geraakt, dat het tegenzit of dat je je bedreigd
voelt. Maar mensen die al langer met ziekte, armoede,
werkloosheid enzovoorts te maken hebben, die met een groot
gemis leven of die een slechte boodschap moesten aanhoren
ervaren al veel langer hoe diep kwetsbaar je in het leven bent.
Psalm 8 zegt dat de mens bijna goddelijk is. Dat woordje ‘bijna’
is de kern. Want aan de andere kant zijn we het bijbel
spreekwoordelijke stof en tot stof keren we terug. We denken
daar liever niet aan, natuurlijk. Maar toch… Corona heeft mij
wel een beetje uit mijn ivoren toren gestoten: het kan je maar
zo treffen en nog ernstig ook. Ik herinner me nog in het begin,
dat je samen spreekt over ‘wat als jij één van ons het krijgt’ en
‘wat als…’. Ik kan me niet herinneren dat we ooit eerder zo
serieus daarover samen spraken.
Als we zelf niet eeuwig zijn en onze gezondheid en geluk ook
niet, geeft dat dan niet meer ontzag en eerbied voor Hem die
wel de Eeuwige is? En is Hij het dan ook niet, aan Wie we ons
mogen vasthouden voor dit leven en daarna? De Eeuwige die
ons vasthoudt - zo is ons gezegd.

10-03
14-03
21-03

Mw. A. Pieneman-Hartmans
Mw. T. Helmus-de Boer
Mw. R. Gerrits-Kamphuis

Witharen gebouw Irene
07-03 Fam. Nicolai
14-03 Dhr. G. Wermink

Gezamenlijke berichten
World Servants reis Oeganda uitgesteld naar 2022
Helaas heeft World Servants moeten besluiten dat we
komende zomer niet op reis kunnen. Veiligheid en gezondheid
zijn de belangrijkste criteria voor World Servants bij het
organiseren van de projecten en corona creëert te veel
onzekerheid daarover.
Het project wordt verschoven naar de zomer van 2022, zodat
we toch kunnen meebouwen aan verandering in Oeganda. Ons
project zal dan waarschijnlijk plaats gaan vinden van 16 juli tot
5 augustus.
World Servants is blij dat we samen kunnen blijven bouwen
aan verandering en samen kunnen afmaken waaraan we
begonnen zijn. ‘Corona houdt ons dit jaar tegen, maar dat stopt
onze passie om het verschil te maken niet! In 2022 gaan we
doen wat we van plan waren en beloofd hebben aan de
mensen in de projectlanden en onze duizenden sponsors. En
tot die tijd trekken we samen op om dat voor elkaar te krijgen.’
We gaan er het komende jaar voor om
onze deelnemersbijdrage bij elkaar te
krijgen en gaan ons inzetten voor de
extra challenge om meer geld op te halen
voor ons project in Oeganda! De collecte
op 28 maart bevelen we daarom wel van
harte aan! Doneren kan ook via
geef.ws/ommen

Vrede en alle goeds wens ik jullie, voor het eerst vanaf de Fuut,
en een bijzonder goede Vrijdag, Stille Zaterdag en stralende
Paasmorgen!
ds. Hans Baart

PaKaN! jongerenwerker
Hervormde gemeente
Jongerenwerker:
℡


Dhr. T. Abbes
Oosteinde 43, 7671 AR Vriezenveen
06-52573355
tabbes@pkn-ommen.nl

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
Ommen/Vinkenbuurt
1. Kerkbalans
Wij mochten alsnog een aantal betalingen ontvangen voor de
Kerkbalans 2021. Het totaalbedrag komt hiermee op ruim
€ 247.000,00. Alle gevers/geefsters hartelijk dank.

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

2. Pand Brugstraat
De werkzaamheden zijn stilgelegd in verband met de
coronapandemie. Wij zijn zuinig op en voelen ons
verantwoordelijk voor onze vrijwilligers en vakmensen. Achter
de schermen worden offertes opgevraagd en andere niet
zichtbare voorbereidingen getroffen. Besloten is om de
werkzaamheden na juli weer op te starten of zo veel mogelijk
eerder, indien de adviezen van het RIVM en andere
adviesorganen dit toelaten.

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:

3. Koster Vinkenbuurt
Voor kerk Vinkenbuurt zijn we op zoek naar een koster (m/v).
Het is een parttimefunctie voor een beperkt aantal uren per
week. De werkzaamheden zijn divers, te weten: alles regelen
en voorbereiden tijdens de erediensten,
schoonmaakwerkzaamheden, bezorgen bloemen,
aanwezigheid tijdens huwelijken en begrafenissen, lichte
werkzaamheden (controleren brandblussers, monteurs
toegang verschaffen). Indien uw interesse is gewekt, dan kunt
u uw interesse per email kenbaar maken op
herv-voorzitter-kerkrentmeesters@pkn-ommen.nl.

Hervormde gemeente
21-03 Mw. Schuurman-Paarhuis
21-03 Mw. Warmelink-Wennemars
Gereformeerde kerk, kaart of bloemen
07-02 Mw. G. Lammerink-Kremer
14-02 Mw. T. Boswijk
21-02 Dhr. en mw. Hemstede
21-02 Mw. Makkinga-Valk
28-02 Dhr. en mw. Horsman
07-03 Dhr. en mw. Mellema
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Legaten
Als Hervormde gemeente mochten wij een tweetal legaten
ontvangen. Het ene legaat is een restant van een eerdere
toezegging. Wij ontvingen hiervan nog € 28.350,00. Het tweede
legaat is een bedrag van € 5.000,00. Hartelijk dank hiervoor.
Fijn om te merken dat mensen gelden nalaten aan onze
Hervormde gemeente en ons dus zeggen, dat het werk van de
gestorven en opgestane Christus moet blijven worden
verkondigd in onze Hervormde gemeente OmmenVinkenbuurt.
R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK,

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 God danken dat we met Pasen mogen vieren
dat Jezus Christus de macht van het kwaad heeft
overwonnen, dat Hij onze schuld op zich heeft
genomen en dat wij daardoor voor eeuwig met God
mogen leven.
Laten we God danken voor Zijn oneindige liefde voor
ons die zichtbaar is geworden in het lijden, sterven en
de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus.
Laten we bidden voor alle mensen die het moeilijk
hebben. Bid dat we in liefde naar elkaar zullen omzien
en elkaar zullen troosten en bemoedigen.
Laten we bidden voor iedereen die te maken heeft
met de negatieve gevolgen van het coronavirus. Laten
we bidden om Gods nabijheid, moed en vrede voor
alle zieke en eenzame mensen en voor de mensen die
in financiële problemen zitten.
Laten we God danken dat er gelukkig veel
mogelijkheden zijn via internet om contact op afstand
te houden en b.v. kerkdiensten te volgen.
Laten we bidden om Gods leiding en wijsheid voor de
overheid en andere instanties die beslissingen nemen
in de strijd tegen het coronavirus.
Laten we God danken voor de welvaart waarin wij
mogen leven. Laten we bidden dat we, waar mogelijk,
zullen delen van wat ons gegeven is.

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
14-03
21-03

Geen opbrengst
Geen opbrengst

Giften
Voor de kerk
€ 584,00 voor de collecte via de bank
€ 22,00 via de app voor de kerk
€ 50,00 via kerkelijk bureau
Voor de diaconie
€ 22,00 via de collecte app
€ 50,00 via kerkelijk bureau
Voor ZWO
€ 50,00 via kerkelijk bureau

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.

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk
Kerkelijke adressen etc.
Algemeen (kerkelijke) berichten

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 16 april.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 6 april voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail
of cd bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien
nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Regionaal
Bestelde paasbroden
De broden zijn op te halen op
vrijdag 2 april van 13.00 tot 16.00 uur en
zaterdag 3 april van 9.00 tot 12.00 uur
in het depot van de stichting aan de
Haven Oost 20 in Ommen (naast het inloophuis). We houden
hierbij rekening met de maatregelen.
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het project
Alzheimerhuis in Beregove Oekraïne, speciaal om te
ondersteunen in de onkosten voor de maaltijden, zorg en
medicijnen voor de bewoners. En voor ons nieuw te bouwen
bejaardenhuis in Vilicky Lutsky het dorp in Oekraïne waar onze
contactpersoon woont.

Eindredactie Kerkvensters
Bereikbaar via  kerkvensters@pkn-ommen.nl
Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928

Gebedspunten

IBAN Banknummers
Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Coll. van Kerkrentm.
: NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon
: NL46 RABO 0348 9043 47
Kerkblad Kerkvensters
: NL26 RABO 0373 7266 19

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
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 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene
Kerkblad Kerkvensters

: NL21 RABO 0348 9043 12
: NL78 RABO 0348 9003 76
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL03 RABO 0348 9003 68
: NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg

Kerk Hg

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 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed
 dekern@pkn-ommen.nl
De Kern is, vanwege de coronaperikelen meer gesloten dan u
gewend bent. Indien u De Kern wilt bezoeken, neem dan eerst
even contact op (nummer zie hierboven), dan komt u niet voor
niets.
7 dagen 24 uur per dag via email.

Geref. kerk

Website
PKN gemeenten Ommen:

Gebouw Irene
Contactgegevens:
 witharen@pkn-ommen.nl

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

Hervormde gemeente

Collectebonnen
Verkoop via de bank:
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 (24 st) € 5,00
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de
Hervormde kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Kerkenraad
Praeses:
Dhr. M. Dunnewind
1ste Scriba: Dhr. J. van den Beukel
 herv-scriba@pkn-ommen.nl
Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. W. Schuurman-Jaspers
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Familieberichten en posters

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

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:
Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten

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

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen
met de beheerder van:

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.

Hervormd Centrum
Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
℡ 0529-456044
 hervormd-centrum
@pkn-ommen.nl

Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
 witharen@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan
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Gebed op Goede Vrijdag
God,
vertrouw vol is Jezus de dood ingegaan
in het geloof dat dit het einde niet is.
Wij vragen U:
geef ons de kracht ons eigen kruis te dragen
en om andermans kruis te helpen dragen.
Wees Gij onze kracht en onze troost.
Beadem ons met Uw Geest,
vandaag en tot in lengte van dagen.
Amen.
Gebed op Pasen
Wij bidden om het licht van Pasen,
om het licht en het vuur, dat Jezus in ons midden heeft
ontstoken.
Wij bidden om licht voor die wijde wereld
en voor de plaats waarin wij wonen:
nieuw licht, overal waar gewanhoopt wordt aan de toekomst,
nieuw geloof, overal waar mensen zich terugtrekken
en niet meer geloven dat de vrede het winnen zal op de oorlog;
nieuwe liefde, overal waar de aandacht voor elkaar is
verflauwd;
nieuwe ogen, overal waar mensen het niet meer zien en op
elkaar zijn uitgekeken.
Wij bidden om licht,
overal waar duister en dood het leven hebben aangevreten,
van het grote moorden tot het kleine handgemeen,
van de grote honger tot het kleine randbestaan,
van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan mededogen.
Wij bidden om licht, wij bidden om Christus, de nieuwe mens:
dat Hij opstaat in ieder van ons en in die ene wereld van ons
samen.
Amen.
(beide gebeden komen uit de RedactieService)
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Kleurplaat: Paasmorgen
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