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Leesrooster

Zielig en zalig
Zestien zielen telde ik. Inclusief mezelf. Op het eerste oog dus
een ietwat zielige vertoning. Met een ouderling, predikante,
diaken, koster en organist erbij kwam ik op 21. Een beetje
profvoetbalclub heeft minimaal zoveel spelers in de selectie.
Allemaal inzetbaar, maar een aantal wel op de reservebank.
Hunkerend naar een basisplaats om mee te mogen doen. In
deze niet-voetbaltempel werd op ieders toewijding van meet af
aangerekend.
Het interieur van de kerk was sober, maar licht. De banken
zaten goed. De koperen plafondkandelaars met elk 7
gloeilampjes deden me denken aan de lamp die de laatste
jaren bij mijn moeder op haar kamer hing. Herkenning op een
plek ver uit de buurt. Hoe mooi!
De predikante had vanzelfsprekend het hoogste woord. Ze
sprak hoopvolle woorden en wist me te boeien. De organist
hield de vaart erin. De koster oogde ontspannen. Hij was
waarschijnlijk blij dat de schoonmaakwerkzaamheden ook na
deze dienst beperkt zouden blijven. Zowel de diaken als de
ouderling gingen met de collectezak rond en nodigden ons bij
het verlaten van de kerk uit om koffie te drinken in het
bijgebouw met de naam Bethel: huis van God. Waarom het
kerkje niet zo heette, is mij onduidelijk. Het achterstallige
onderhoud van het belendende perceeltje was duidelijk
zichtbaar. De opbrengst van de collecte zou waarschijnlijk niet
genoeg zijn voor een extra likje verf. Nou, één likje misschien
van een B-merk. De koffie was met liefde bereid.
Ik vroeg me af hoe de mensen die bij deze kerk horen de moed
erin houden. Hoe zij elke zondag in staat zijn een dienst te
organiseren. Hoe zij in de toekomst van hun kerk blijven
geloven en hopen op betere tijden.
De voorgangster benadrukte in haar overdenking los te komen
van de dingen die ons op een ongezonde manier beknellen. Ik
denk dat ze ook bedoelde: oog hebben voor de positieve
dingen in je leven, hoe moeilijk dat ook kan zijn; ruimte geven
aan de ander en aan jezelf; vooroordelen overboord gooien en
onbevangen de ander tegemoet treden; de bubbel van
negativiteit doorprikken; opstaan uit je doodse leven: Pasen is
in aantocht !
Alles begint klein, maar kan uitgroeien tot iets groots. Er is veel
mogelijk als Geloof, Hoop en Liefde richtinggevend zijn. Ik wens
ons zo’n kompas toe om dagelijks te gebruiken. Met onze hele
ziel en zaligheid! Zolang de Eeuwige ons dat geeft.
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Kerkdiensten
Zondag 7 maart

Zondag 14 maart

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

5e Lijdenszondag / 4e Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

Ds. K.A. Hazeleger
Riekus Hamberg
Dhr. D. Zandman
Alle groepen
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Mw. R. van Lenthe
Dhr. A. Schuurman

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

Vinkenbuurt
10.00 uur:

Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst
Gert Diepeveen
Mw. W. Ekkelkamp
Alle groepen
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Dhr. B. Veurink
Mw. H. Veurink-Schonewille

Vinkenbuurt
Geen dienst

19.30 uur:

Gereformeerde kerk

Geen dienst

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. L. van Rikxoort, Heemse
Gerrit Hilberink
Dhr. S. Satter
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

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

Witharen

Ds. mw. J. de Haan, Veenendaal
Voorbereiding H.A.
Frans Dijkstra
Dhr. J. Slotman
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur:

Geen dienst

10.00 uur:

Woensdag 10 maart Biddag

Woensdag 17 maart Avondgebed

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Online:
Gastdames:

Ommen
Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Dhr. G. Beniers
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Mw. J. Scheppink
Mw. J. Veurink

19.00 uur:
Online:

Gereformeerde kerk
Witharen
09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. J.T. Baart
Klaas Schaap
Onbekend

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

Geen dienst

Ds. K. Jelsma
Frans Dijkstra
Mw. L. v.d. Linde-Weenink
Geen
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Ds. K. van Dijk
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Meer informatie vinden jullie op de website van de kerk onder
de gemeenteberichten.

Bij de diensten

Hervormde gemeente
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen
Collecten

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

7 maart
Ommen:

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

7 maart Collecte Kerk in Actie - Zending
Libanon - 40-dagentijd
Voor de kerk in het MiddenOosten is Libanon een belangrijk
land. Christelijke instellingen als
Near East School of Theology
hebben een regionale functie. Dit
opleidingsinstituut leidt
predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina
en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie
als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie
en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten
terug naar huis om hun kennis toe te passen.

Uitgangen:

Diaconie KiA Zending Colombia
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

10 maart
Ommen:
Uitgangen:

Diaconie Project ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

17 maart
Ommen:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas
Geen

Gereformeerde kerk
14 maart Collecte Kerk in Actie – Diaconaat
Nederland – 40-dagentijd
Armoede: ook in ons land komt het
voor. In Oost-Groningen en Limburg
wordt armoede vaak doorgegeven van
generatie op generatie. Er is weinig
werk en er zijn minder voorzieningen.
Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze weinig
financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor
mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je
bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in
armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s in
hun diaconale taak.
De diaconie

10 maart Collecte Biddag
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia
In de sloppenwĳken van Bogotá komen
jongeren heel gemakkelĳk in aanraking met
drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet
hen met een ambitieus project op een ander
spoor. In één van de gevaarlĳkste wĳken is een
kookschool gestart waar kansarme jongeren
een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren
hoogwaardige en gezonde gerechten te
bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren
plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig
restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun
opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf
een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen
bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het
gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te
volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te
werken. De kookschool draagt hiermee bĳ aan het belangrĳke
proces van vrede en verzoening. Met de opbrengst van deze
collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in
Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/kookscholencolombia
De diaconieën

Collecten
7 maart
Ommen:

KiA zending en Kerk

10 maart
Ommen:

Project Colombia en Kerk

14 maart
Ommen:

KiA binnenland en Kerk

Kinderoppas
Geen

Wijkberichten

Paasproject kindernevendiensten
7 maart Heilig huis
De kindernevendienst van de Hervormde gemeente en
Gereformeerde kerk volgen samen het paasproject van Kind op
Zondag. Vandaag gaat het over Jezus die de handelaars van het
tempelplein verjaagt. Hij zegt dat ze een markt maken van het
huis van zijn vader. We lezen het verhaal en werken vandaag
aan heilige huisjes.

Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:
Mw. J. van Gerner-Dommerholt
Dhr. G. Bolks
Dhr. H.J. Bosscher
Dhr. H.J. Renting
Mw. H.K. Paarhuis
Dhr. M. Roddenhof
Dhr. D. Veldman
Dhr. H. van Dijk
Mw. K. Gerrits

14 maart In het gras
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan
één van zijn leerlingen waar ze eten kunnen halen voor al die
mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als
Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen.
Er blijven zelfs nog twaalf manden over. Hoe is het mogelijk dat
zoveel mensen gevoed kunnen worden met zo weinig? Wat
hebben wij allemaal ontvangen? Zomaar, voor niets?
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Mw. H.M. v.d. Linde-v.d. Veen
Mw. T.W. Boswijk
Dhr. D.J. Haasjes
Mw. O. Drijber-Bosscher
Mw. H. Paarhuis-Scherpenkate
Mw. A. Doosje-Massier

coronamaatregelen, maar de kinderen en kleinkinderen hopen
hen toch een fijne dag te kunnen bezorgen. Allen Gods zegen
gewenst op jullie verdere levensweg.
Een hartelijke groet van uw (tijdelijke) predikant,
Ds. Hans Tiggelaar.

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

Zuid-Oost
Predikant:

Noord-West
Bereikbaar:
Predikant:
Bereikbaar:

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

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

Coördinator:

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

J. Hemstede
 herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Vanwege mijn vakantie schrijf ik mijn bijdrage voor het
kerkblad erg vroeg. Dat betekent dat ik op dit moment nog niet
weet hoe ons aanbod van kerkdiensten de komende weken zal
zijn. Zijn er voorzichtig weer mensen welkom in de kerk? Gaat
de kerk in Vinkenbuurt weer open? Pakken we in Ommen de
avonddiensten weer op? We hopen allemaal heel erg dat er
snel weer wat meer kan. Tegelijk moet dat natuurlijk wel
verantwoord zijn… Tijdens mijn vakantie zullen hier
beslissingen over worden genomen. Wat ik nu kan zeggen:
houd voor de actuele informatie onze website en de
afkondigingen in de gaten!
Voor zondag 7 maart is op dit moment nog niet bekend of ik
wel of niet voorga in de eigen gemeente, en zo ja, in welke
dienst(en).
Woensdag 10 maart hoop ik sowieso voor te gaan in de
morgendienst in de Hervormde Kerk in Ommen. Het is dan
Biddag. Dat is vanouds een dag van gebed voor gewas en
arbeid. Dit jaar trekken we het breder; het is een dag van
gebed voor de nood van de wereld. Ik overweeg te preken over
Psalm 80:4, ‘God, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend
gelaat en wij zijn gered.’
Zondag 14 maart hoop ik voor te gaan in Ommen. Er is dan een
doopdienst, waarbij een beperkt aantal mensen aanwezig zal
zijn. Gedoopt zullen worden:
Luuk den Hertog, en Jesse Naarding.
Inderdaad, twee buurkinderen, dat is toch wel heel bijzonder!
Overigens: het is mogelijk dat er nog een derde kindje bij komt,
maar dat is nu ik dit schrijf nog niet bekend. Met de
schriftlezing en de verkondiging probeer ik aan te sluiten bij het
Paasproject van de kindernevendienst. We lezen dan over het
‘teken van het brood’, Johannes 6:1-15. Thema van de
verkondiging: ‘Hemels brood’. We hopen op een mooie en rijke
dienst, met name voor de gezinnen die een kindje laten dopen!

Rond de erediensten
Coördinator:

Pastoraat
Op het moment dat ik dit schrijf is het, wat betreft berichten
die mij bereiken, rustig in de wijk. Het is mij bekend dat er
gemeenteleden zijn die met kuren, bestralingen en/of
behandelingen bezig zijn in verband met bij hen
geconstateerde ziekten. De trailer van het bevolkingsonderzoek borstkanker is weer verdwenen uit Ommen. Ook in
onze gemeente heeft dit geresulteerd in een (bij mij bekende)
uitslag die niet werd verwacht. Onderzoeken zullen verder
moeten uitwijzen welke behandelingen/therapieën nog zullen
moeten worden ondergaan. Ieder die van dit in Ommen
gehouden onderzoek slechte berichten heeft ontvangen,
bidden we toe dat zij kracht zullen krijgen het medische traject
dat gevolgd moet worden af te kunnen werken. Ook alle
huisgenoten sterkte toegewenst.
Er zijn ook mensen die wat kleinere medische ingrepen hebben
ondergaan. We wensen hun een goed herstel toe.
De scholen zijn weer beperkt open, fijn voor de jeugd. Nu
kunnen zij elkaar, al is het maar voor een paar uurtjes per
week, op school weer ontmoeten. Die ontmoetingen gelden
helaas nog niet voor iedereen. De regels voor het bezoekwerk
bij mensen thuis zijn in de afgelopen periode nog niet
versoepeld. Bezoekwerk is dus helaas alleen, voor wat mij
betreft, nog beperkt tot crisispastoraat. Wel is er regelmatig
telefonisch contact met gemeenteleden, wanneer ik hoor dat
er ergens iets speelt. Oudere gemeenteleden (80+) kunnen,
wanneer ik een telefoonnummer van hen heb, op of rond hun
verjaardag een telefoontje van mij verwachten. Ik heb gemerkt
in de afgelopen vier maanden dat dit erg op prijs wordt gesteld.

Huwelijksjubilea
Geboren

In de afgelopen periode, op 25 februari jl., was een
echtpaar uit onze gemeente 25 jaar in de echt verbonden. Zij
wilden echter niet met naam en toenaam genoemd worden.
Vanaf deze plaats toch nog een hartelijke felicitatie en Gods
zegen voor de toekomst toegewenst.
Op 5 maart is het feest bij A. Bessels en M. BesselsWemekamp. Zij hopen op die dag te gedenken dat zij 50 jaar
getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd! Zij zijn God dankbaar
dat zij deze mijlpaal hebben mogen bereiken. Feest met
kinderen en kleinkinderen zal er gevierd worden wanneer de
coronamaatregelen het weer toelaten. Ongetwijfeld zal er op
de dag zelf ook enige aandacht aan geschonken worden. Moge
de Heer jullie nog een goede tijd geven samen met de kinderen
en kleinkinderen.
Op 6 maart zijn Bé en Ria van Lenthe-Grootemarsink
40 jaar getrouwd. Zij en hun gezin zijn dankbaar dat zij dit met
elkaar mogen beleven. Ook voor dit echtpaar onze hartelijke
felicitaties! Een groot feest zit er ook hier niet in nu met de

Zo klein,
Zo lief,
Zo mooi,
Zo welkom!
Op 5 februari is Twan geboren. Twan is de zoon van Jesper en
Linda van de Meeberg. We feliciteren de dankbare en gelukkige
ouders van harte met de geboorte van hun zoon. We wensen
het jonge gezin Gods zegen toe voor de toekomst. De liefde
van de hemelse Vader, die altijd met je meegaat!
Op mijn teentjes kijk ik
over ’t randje van de wieg.
Dag, klein broertje
ik vind je lief!
Op 12 februari is Stef Henk-Bert geboren. Stef is de zoon van
Marcel en Esmeralda Veltink en het broertje van Nora-Lynn.
Ook dit gezin feliciteren we van harte met het nieuwe geluk in
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hun leven. We wensen de kleine Stef Gods zegen en
bescherming toe. En we hopen dat het gezin met vreugde mag
leven met de Goede Herder!

aan de beurt ben. Nogmaals geef ik aan dat u altijd contact met
mij kunt opnemen voor een gesprek (hoe en waar dan ook).
Ds. Kest Jeltsma

Onze zieken
Ook dit keer zijn er geen zieken die ik speciaal bij naam noem.
Maar ook nu betekent dat niet dat er geen zieken zijn… Ik wens
alle zieken van harte Gods nabijheid toe. ‘Behoed mij, God, ik
schuil bij u’ (Psalm 16:1).

Wijk 2
Predikant:

Tenslotte
Het blijft een nare tijd. Terwijl ik dit schrijf, wordt het buiten
warmer. Ik hoor vogels fluiten. Voorzichtig kondigt de lente
zich aan. Wat verlangen we daarnaar… Iemand zei pas tegen
me: ‘We zijn op weg naar Pasen’. Dat is nog veel mooier. Pasen
biedt hoop. Het leven overwint. De trouw van God overwint.
Juist ook als het moeilijk is: goed om daaraan te denken!
Een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger



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



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

Scriba:

I.v.m. vakantie van ds. Baart zijn er geen wijkberichten.

PaKaN! jongerenwerker
Wijk 1

Jongerenwerker:


Predikant:
Bereikbaar:

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

Ds. K. Jelsma

PaKaN!

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

Scriba:

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

Pastoraat

PaKaN!
De sneeuw hebben we inmiddels achter ons gelaten, nu
genieten we volop van de eerste zonnestralen en het lekkere
voorjaarsweer. En ja, dan begint het bij ons ook weer te
kriebelen… Stel je voor dat we elkaar straks weer fysiek mogen
ontmoeten en gezamenlijk weer allerlei leuke activiteiten
kunnen ondernemen. Wij kunnen eigenlijk niet wachten.
Toch moeten we nog even geduld hebben en staan er voor de
komende weken enkel digitale activiteiten gepland. Zo staat er
voor zondag 7 maart een #10erFollowclubdienst op het
programma en voor zondag 14 maart een interactieve online
viering van AtEleven. Meer informatie hierover vind je onder
dit bericht, maar we hopen weer zoveel mogelijk mensen
online te mogen begroeten!
Daarnaast zijn we volop bezig met het voorbereiden van allerlei
paasactiviteiten. Zo kun je straks een paaspuzzeltocht lopen en
zijn we vanuit het jeugddiaconaat een actie aan het opzetten
voor het goede doel. Een heerlijke verwenactie voor alle
gemeenteleden, waarmee we een mooi bedrag hopen op te
halen voor kinderen die het een stuk minder getroffen hebben.
Benieuwd naar deze actie? Onder dit bericht vind je alle
details.
Ondertussen loopt de actie Happy77 natuurlijk nog gewoon
door en genieten wij van al jullie fantastische inzendingen. Wat
een talenten in onze kerken! Ook nieuwsgierig geworden?
Check onze facebookpagina en je zult met een glimlach achter
je beeldscherm zitten.
Voor nu, houd moed en hou nog even vol…. Samen staan we
sterk!

In december was ik wat ‘gemakkelijker’ geworden in het
bezoeken van gemeenteleden. Heel veel mensen aan de deur
of kort even binnen gesproken. Het gaf me veel energie, warm
en verbonden voelde het om te merken dat het wederzijds als
heel fijn werd ervaren. In januari ben ik veel terughoudender
geworden. En daar was alle reden voor gezien het ook in onze
gemeente hoge aantal besmettingen. Wat niet echt nodig is
(lastig om dit in te schatten...) doe ik niet. Wel was ik daar waar
ik moest zijn of zelf meende daar te moeten zijn. Ik hoop dat
het binnenkort wat gemakkelijker wordt nu vooral de ouderen
gevaccineerd worden of zijn en ikzelf wellicht binnenkort ook

#10erFollowClubDienst
We hadden gehoopt dat we vanaf januari wel weer (deels)
fysiek het 10erwerk hadden kunnen oppakken, maar helaas zit
dat er nog niet in. Erg jammer! Dus nog maar weer een keer
online! En wel op 7 maart om 11.30 uur. We snappen dat jullie
al veel online zitten met school en dat het jeugdwerk van de
kerk dan ook nog digitaal moet is zeker niet ideaal en ook veel
minder leuk… Maar iets is beter dan niets… Dus hopelijk doen
jullie weer gewoon mee! We komen samen via MS Teams en
gebruiken misschien de app ook nog even… Er zullen wat leuke



Bij de kerkdiensten
Op Biddag, 10 maart, mag ik om 19.30 uur voorgaan in de
gezamenlijke onlinedienst die uitgezonden wordt vanuit de
Gereformeerde kerk.
Net als eind vorig jaar met betrekking tot de dienst op Dankdag
nodig ik u ook deze keer uit om gebedsintenties aan mij door te
geven. Deze zullen uitgesproken worden in de biddagdienst.
In de overdenking wil ik mij laten leiden door het gebed van
Agur uit Spreuken 30 (vers 9): ‘Maak me niet arm, maar ook
niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb’.

Zieken
Meerdere andere gemeenteleden zijn ook ziek en volgen een
behandeling of kuur of hebben te maken met een chronische
ziekte. Niet iedereen wil hier genoemd worden. Ook voor hen
bidden wij om kracht, geduld, vrede en waar mogelijk
verbetering, genezing, heling.

Jubileum
Op 24 februari, vorige week woensdag, waren
dhr. en mw. Jan en Hermien van Beesten-Akkerman maar liefst
65 jaar getrouwd. Wat een bijzondere gebeurtenis! We
feliciteren hen van harte en wensen hen Gods blijvende zegen
toe!
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spellen zijn, maar we zullen ook met elkaar in gesprek gaan.
Leuk als je aansluit!
Opgeven kan door je naam en mailadres (voor teams-link) te
sturen naar Thomas Abbes.
Groetjes leiding Club, catechisatie en 10erDienst!

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

Interactieve Online Dienst
Zoek jij meer verbondenheid binnen de kerk? Heb jij er
behoefte aan om anderen te ontmoeten rondom het geloof?
Helaas blijft dit lastig met de huidige maatregelen, maar wij
hebben een prima plan B! Op 14 maart wordt er opnieuw een
interactieve onlinedienst georganiseerd. In deze dienst zoeken
we via Microsoft Teams verbinding met elkaar en met God.
Door samen te komen en met elkaar in gesprek te gaan over
het thema van de dienst kunnen we elkaar toch ontmoeten. De
ervaring van de eerste dienst heeft ons geleerd dat dit een
waardevolle manier van kerk zijn is in deze tijd.

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Hervormde gemeente
21-02 Fam. Vosjan
21-02 Fam. Knol

Maar hoe werkt dat dan?
Je geeft je op via AtEleven@pkn-ommen.nl, daarop krijg je voor
de dienst een link voor de Teams meeting doorgestuurd.
Op 14 maart kan je vanaf 11.00 uur via de link bij de dienst
komen. In de meeting komen we eerst samen met een inleiding
en een lied. Na de introductie van het thema gaan we uiteen in
groepjes om met elkaar in gesprek te gaan. Het verdelen in
groepjes gaat geheel vanzelf, je hoeft hier zelf niets voor te
doen. Na een leuk gesprek aan de hand van vragen of een
stelling komen alle groepjes weer samen voor een
gezamenlijke afsluiting.

Vinkenbuurt
14-02 Mw. G. Heusinkveld
21-02 Dhr. Frits Bekedam
Witharen gebouw Irene, kaartje of bloemen
04-02 Dhr. A. Meijer
14-02 Dhr. H. Kroon
21-02 Herma van Beesten

Gezamenlijke berichten
Voor wie?
Voor iedereen die behoefte heeft aan meer contact en zin
heeft om met elkaar over het geloof te praten, jong en oud!

Van de Redactie
Bij de verspreiding van Kerkvensters nr. 4 zijn ook de
acceptgirokaarten verspreid voor de betaling van het
abonnementsgeld. Tevens zat hierbij ook een verzoek om een
incassomachtiging. Helaas is in de tekst niet het adres vermeld.
U kunt uw ingevulde incassomachtiging sturen naar:
Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731CP Ommen.

Geef je snel op bij AtEleven@pkn-ommen.nl en doe mee op
zondag 14 maart, 11.00 uur.
Aanmeld link:
Download link teams:

De 40 dagentijd, op weg naar Pasen
Wanneer dit nummer van Kerkvensters bij u in de bus ligt zijn
we op weg gegaan naar Pasen. Dit jaar willen we letterlijk op
weg gaan. De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen heeft
gedurende zes weken zes thema’s bedacht met daarbij
wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten en voor
de kinderen doe-opdrachten.
Zoals we al eerder schreven: de wandeling kunt u individueel of
in gezinsverband maken. En neem daarbij alle coronaregels in
acht. De weken lopen van woensdag tot woensdag.
Misschien heeft u de eerste en tweede wandeling met
bezinningsmomenten al gelopen en beleefd en bent u van plan
om één dezer dagen de derde wandeling te lopen die op
woensdag 3 maart begonnen is met als thema ‘de Reiniging’,
verwijzend naar Johannes 2:13-22, de tempelreiniging.
Wandeling vier start op woensdag 10 maart en heeft als thema
‘de Spijziging’, verwijzend naar Johannes 6: 4-15. Daarna start
wandeling vijf op 17 maart en deze heeft als thema ‘de Groei’
en verwijzend naar Johannes 12: 20-33. Deze wandeling eindigt
op woensdag 24 maart.
De informatie over de thema’s en wandelingen staan op de
website van de PKN Ommen, tabblad Pasen:
https://www.pkn-ommen.nl/pasen.
De wandelingen die geweest zijn staan kunt u terugvinden op
de website onder het tabblad archief website.
De wandeling kan niet in groepsverband gedaan worden. Om
toch verbinding met elkaar te beleven willen wij u vragen om
een foto of filmpje van uw wandeling te maken en deze kan
getoond worden op facebook, de website en na de zondagse
viering van PKN Ommen. Graag mailen (ook voor vragen) naar:
voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl
In het volgende Kerkvenster zal week zes belicht worden.

* het is niet noodzakelijk, maar wel handig als je Microsoft
Teams geïnstalleerd hebt.
Groetjes AtEleven!
PaKaN! pakt uit met Pasen!
Wat is nou leuker dan jezelf of iemand anders te verwennen
met een heerlijk paasontbijtje op eerste paasdag? Wij als
jeugddiaconie van PaKaN! organiseren een paasontbijtactie!
Wij gaan met de jeugd ontbijtjes maken en bezorgen in de
gemeente Ommen.
Deze heerlijke ontbijtjes bestaan uit verschillende lekkernijen,
zodat je 1e Paasdag goed kunt beginnen!
Wat er precies in de box zit is nog een verrassing. Bent u/ben jij
nu heel nieuwsgierig geworden? Bestel dan een lekker ontbijt
voor € 7,50 per persoon of een kinderontbijtje voor kinderen
t/m 6 jaar voor slechts € 5,00! Uw bestelling voorzien van uw
naam, adres, telefoonnummer en het aantal ontbijtjes kunt u
mailen naar: jeugddiaconaat@pkn-ommen.nl
(scan de QR code!) Na opgave ontvangt u
van ons een e-mail met een
betaalverzoek. De opbrengst van deze
actie gaat naar Europa kinderhulp! Bestel
dus zoveel mogelijk ontbijtjes voor jezelf
of voor een ander. Hoe leuk is het om in
deze tijd een ander te verrassen!
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De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen wenst u
inspirerende wandelingen toe.

€ 10,00 via G.J. Beniers
Voor de bloemen
€ 10,00 en € 20,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman

Wees erBIJ voor Zuid-Afrika!
Na een winterse week hebben we ook al
een beetje van de lente kunnen proeven.
Misschien hebt u in de tuin gezeten waar de
sneeuwklokjes al volop bloeien. Samen met u
willen wij zorgen voor nog meer bloeiends in
uw tuin én tegelijk ook voor de mensen in
Zuid-Afrika. Daarom zetten we ons als ZWO-commissie in voor
Zuid-Afrika én de bij. Vanaf nu kunt u zakjes bij-vriendelijke
bloemenmengels bij ons kopen. De opbrengst van de verkoop
gaat naar ons project: Samen in actie voor Zuid-Afrika
Doet u ook mee?
Er is keuze uit drie verschillende soorten zadenmengsels

Busje verjaardag fonds
€ 36,50
Hartelijk dank

Gereformeerde kerk
Belastingen en periodieke schenkingen
Het is 1 maart geweest en dat betekent voor veel mensen dat
de komende periode het belastingformulier mag of moet
worden ingevuld.
Onder aftrekposten mag u hetgeen u jaarlijks, bijv. over 2020,
bijdraagt aan de kerk (of andere goede doelen) aftrekken. Mijn
enige verzoek aan u is, als u nog geen gebruik maakt van
periodieke giften, om nadat u het belastingformulier heeft
ingevuld (en ziet wat u moet betalen of terugkrijgt) uw giften
éénmalig, op ‘papier’, te wijzigen van gift in periodieke gift. U
ziet dan direct welke invloed dit heeft op hetgeen u of moet
betalen of terugkrijgt. In beide gevallen, betalen of
terugkrijgen, is het dan zo dat u of minder hoeft te betalen of
meer terugkrijgt. Daarna moet u natuurlijk wel de juiste
informatie verstrekken aan de belastingdienst …
In een volgende Kerkvensters wil ik graag toelichten waarom
dit, het doen van periodieke giften, zo belangrijk is voor onze
kerk.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

1.Bijenmengsel Het mengsel dat het meest gericht is op bijen,
met ook prachtige bloemen.
2.KindertuinMet lager groeiende bloemen die niet giftig
mengsel
zijn. Geen zorgen of kleine kinderen de
bloemen plukken en in de mond stoppen.
3.VlindertuinHet mengsel dat het meest gericht is op
mengsel
vlinders, met ook prachtige bloemen.
In elk zakje zit genoeg voor ca. 3 M2.
De zakjes kosten € 2,50 per stuk. 3 zakjes kosten € 7,00.
U kunt de zaden bestellen door vóór 26 maart een e-mail te
sturen naar  secretaris-zendingscommissie@pkn-ommen.nl
Wilt u in de e-mail vermelden: Uw naam, adres en woonplaats,
het aantal zakjes van welk mengsel en het totaalbedrag
Het totaalbedrag kunt u vooraf overmaken op IBAN NL49 RABO
0348 90 4487 t.n.v. ZWO PKN-Ommen o.v.v. Wees erBIJ ZuidAfrika en uw adres. Wij zorgen ervoor dat u de zaden in april in
uw brievenbus vindt.
Alvast hartelijk dank voor uw steun aan Zuid-Afrika!
De ZWO-commissie

Vorming
Bijbelkring geloven in crisistijd, ds. Karel Hazeleger
Op donderdag 18 maart stond er een Bijbelkring gepland.
Gezien alle onzekerheid op dit moment lijkt het me toch beter
dit nog even uit te stellen. Ik hoop van harte dat we later dit
seizoen nog een paar keer bij elkaar kunnen komen. Die
behoefte proef ik namelijk heel duidelijk. Wordt vervolgd,
hopen we!

Hervormde gemeente

Algemeen (kerkelijke) berichten

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.

Landelijk
Tussen(half)jaar en vakantiewerk
Tien of vijf maanden de tijd
om jezelf te ontwikkelen en je
horizon te verbreden, je
talenten te ontdekken en je
te bezinnen op de toekomst,
veel verschillende werkzaamheden en samen met andere
jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met
ingang van september 2021 is er weer plaats voor vier
diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een
eigen kamer, kost en begeleiding. De werkzaamheden zijn
gevarieerd, er wordt rekening gehouden met je wensen en
talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding)
maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor
meer informatie. www.pdcdeherberg.nl.
Heb je geen vijf maanden de tijd, maar wel een aantal weken
tussen half juni en september? Denk dan eens aan
vakantiewerk. Minimaal twee weken van maandag tot vrijdag
op kamers in het Koetshuis en samen met andere jongeren je

Collecten van
31-01 en 07-02 geen opbrengsten
14-02
Ommen

Kerk
€ 18,30

Diaconie
€ 8,80

Kerk. geb.
€ 5,80

Giften
Voor de kerk
€ 152,00 voor de collecte via de bank
€ 4,00 via de app voor de kerk
Voor de Jonge Kerk
€ 10,00 via de bank
Voor de diaconie
€ 9,00 via de collecte app
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inzetten voor de gasten van de Herberg. Samen veel plezier
maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen:
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.

verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kom-op-adem-driedaagse – Leven met verlies
De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan.
Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning
of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben zijn van
harte welkom. Daarnaast is er in april weer een driedaagse
rond het thema verlies. Het verlies van iemand die je dierbaar
is, grijpt diep in. Rouwen is hard werken op veel terreinen van
het leven en vaak een ingewikkeld proces. Wat kun je er dan
naar verlangen om er eens in alle rust bij stil te staan. Dat is
mogelijk tijdens een driedaagse in Pastoraal Diaconaal Centrum
de Herberg.
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte
voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging
vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar
er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende
activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije
tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving
van de Herberg.
Datum: 15 - 17 april 2021.
Leiding: Diewertje Dorr en Bea Sonneveld
Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op
adem-leven-met-verlies.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 19 maart.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 9 maart voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail
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. 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.
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
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 in deze 40-dagentijd voor
Pasen in dankbaarheid stil zullen staan bij het lijden en
sterven van Jezus, uit liefde voor ons, om voor ons de
overwinning te behalen.
Laten we bidden dat we houvast in het geloof blijven
houden in deze tijd van online kerkdiensten. Dat we
mogelijkheden zullen blijven zoeken om ons geloof te
verdiepen en te versterken.
Laten we God danken dat we mogen genieten van
alles wat Hij heeft geschapen.
Laten we bidden dat we blijven omzien naar elkaar
d.m.v. kaartjes sturen, bellen en bezoekjes waar
mogelijk.
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.
Laten we bidden voor alle zieke mensen. Dat ze al hun
zorgen bij God zullen brengen en ze Gods nabijheid
zullen mogen ervaren tijdens hun ziek zijn. Bid om
Gods kracht, doorzettingsvermogen en herstel.
Laten we bidden dat veel mensen op Biddag
(10 maart) mee zullen bidden om Gods zegen voor de
wereld.

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

Website
PKN gemeenten Ommen:

Kerk Hg

Geref. kerk

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

Hervormde gemeente
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

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
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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

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

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

Familieberichten en posters

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

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.

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

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.

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

Gereformeerde kerk
Gebouw Irene

Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

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

Kerkelijk bureau
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Gebed voor de veertig dagen
Eeuwige God,
in deze veertig dagen roept U ons op, op te staan uit de sleur
van de dagen en ons los te maken van alles wat ons te veel
bindt aan deze wereld.
Help ons bij onze tocht in de woestijn en neem ons mee de
berg op, op dat wij een glimp opvangen van wat U met ons
mensen voor hebt.
Eeuwige God,
in de stilte van dit moment bidden wij tot U:
open onze ogen om echt te zien, open onze oren om echt te
horen, open ons hart om oprecht lief te hebben.
Laat ons hier leven in het besef dat Uw Rijk komen zal.
Amen.

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Maandag:
09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Wo en vr:
vanaf 19.00 uur
Donderdag:
09.00-13.00 uur en vanaf 19.00 uur
Zaterdag:
09.30-10.30 uur
Zondag:
Voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.
Gebouw Irene
Contactgegevens:
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
In De Kern (betaling contant, NB geen muntgeld) op voorlopig
de volgende dinsdagen i.v.m. corona: 13 april, 1 juni,
14 september, 2 november en 7 december van 19.00-20.00 uur
Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie
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