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Meditatie

Leesrooster
Streep

Za

7 maart Matteüs 7:13-23

Kennen en

‘Bonhoeffer?’ In ons boek staat een quote van hem die ze niet
begrijpen maar die fascineert: ‘een kerk die de tijdgeest huwt,
is spoedig weduwe’.
Ik probeer het de belijdeniscatechisanten uit te leggen. Dat hij
op 9 april 1945 wordt geëxecuteerd door de Duitsers, net 39
jaar oud. Dat hij in zijn korte leven opkomt voor een kerk die
ánders is; waar gelovigen geen brave burgers zijn, maar samen
met Christus zoekers naar Gods wil, die verantwoordelijk
daarnaar willen leven, vol ‘verzet en overgave’.
‘Wat zou onze tijdgeest zijn?’ De tijd van het ‘ik’, dat de schijn
hooghoudt op social media en een ander afbrandt; de tijd die
anderen de grond inboort vanwege hun fouten; maar als ‘ik’
een fout maak, moet daar niet zo moeilijk over gedaan worden.
‘Wat is er dan anders aan een kerk?’ Dat we allemaal zo
verschillend zijn. We zijn het niet eens, vinden elkaar niet altijd
aardig, hebben verschillende hobby’s, smaken en interesses.
Kerk is geen verzameling van gelijkgestemde ‘ikken’, maar van
lichaamsdelen die alleen samen een lichaam vormen: ieder zijn
eigen inbreng, niemand kan gemist. Hier wordt geoefend in
samenleven naar Gods hart. Geduld. Vergeving. Nederigheid.
Confrontatie. Uithoudingsvermogen. Geloof in elkaar. Het
hoort er allemaal bij. Dan weerspiegelt de kerk al een beetje
Gods koninkrijk: als bruid van Christus is ze nog lang geen
weduwe.
Ik zet twee woorden op de flapover: ‘herfst’ en ‘lente’. Eerst de
lente: ‘wat zijn dingen in de kerk, waarvan jullie zeggen: daar
gaat iets bloeien?’ Ze gaan los: samen koffie drinken, samen
eten, elkaar aanspreken, een ander erbij laten horen, de
doopoudersmeeting, tienerdiensten, de belijdenisgroep. Het
gaat om elkaar ontmoeten, wat méér is dan elkaar
tegenkomen. Én het gaat om actief zijn: dat je je inzet, dat je
wat gaat doen, dat er levendigheid is.
‘En nu de herfst in de kerk. Bij wat voor dingen gaan voor jullie
de blaadjes vallen?’ Stilte. Er kwam niks op papier: ‘daar
houden we ons niet mee bezig.’ ‘Niet belangrijk.’
‘Zet maar een streep!’
Oef. Deze jonge mensen zochten naar wat de kerk anders
maakt. Ze blijken het zelf te zijn. Geen eindeloze lijst van wat
volgens ‘ik’ niet deugt, geen afbranden van mensen of dingen.
In hun positiviteit geven ze zelf deze avond een beetje lichtvan-Christus.
En ik leer van hen: er is alleen hoop voor de kerk, als de kerk
zelf vol hoop is.
ds. Hans Baart
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Matteüs 7:24-8:1
Prediker 1:1-11
Prediker 1:12-2:11
Prediker 2:12-26
Prediker 3:1-15
Prediker 3:16-4:3
Prediker 4:4-16

Hogere bouwkunde
Kringloop
Onderzoeksmethode
Wat maakt het
Tijdsbeeld
Wat is de zin van het
Niet alleen
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Belofte maakt schuld
Geniet van wat je
... wat heb je er
Realistisch denken
Wees geen
Het leven is eindig
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Nijenhaghen

Vrijdag 13 mrt. 19.30 uur:
Kerkdiensten

Zondag 8 maart

Dhr. K. Schaap

Woensdag 11 maart Biddag

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

Gereformeerde kerk
Gereformeerde kerk
Witharen
Ommen
09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heer:

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. K. Jelsma
Volgende week H.A.
Klaas Schaap
Mw. H. Meulenkamp-Wermink
Alle groepen
Dhr. en mw. Veerman

Ommen Samen Kerk
19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Afgevaardigde Hg:

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

Ds. K.A. Hazeleger
Frans Dijkstra
Mw. R. Hoekman

Ds. E. van Beesten
Volgende week H.A.
Lydia Volkerink
Dhr. / mw. V.d. Bent
Leiding: Marinda

Ds. K.A. Hazeleger
Frans Dijkstra
Dhr. J. Slotman
Alle groepen
Dhr. M. Dunnewind

Hervormde gemeente
Ommen

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

10.00 uur:
Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Organist:
Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:
Mw. D. v.d. Kamp
Kindernevendienst:
Alle groepen
U kunt koffiedrinken na de dienst

Ds. J.T. Baart
Volgende week H.A.
Wim de Just
Dhr. S. Satter
Dhr. J. van den Beukel

Vinkenbuurt
19.30 uur:

Hervormde gemeente
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst /
Tienerdienst:

Ommen
10.00 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Jonge gezinnendienst
Pianist:
Wilco Dijk
Ouderling van dienst:
Mw. W. Ekkelkamp
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdames:
Mw. D. Boezelman
Mw. J. Dankelman
Mw. S. Kösters
U kunt koffiedrinken na de dienst

Ds. J.D.Th. Wassenaar,
Hellendoorn
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Zondag 15 maart
4de Lijdenszondag / 3de Zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk
Vinkenbuurt
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst /
Tienerdienst:

Ommen

Ds. J. Snaterse, Hoogeveen
Klaasje Hemstede
Mw. M. Hierink

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heer:

Geen

De Kern
Ommen Samen kerk
09.30 uur:

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Riekus Hamberg
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Mw. R. Troost-Timmerman
Dhr. J. Slotman

Witharen
10-er Dienst

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Weekopening, -sluiting

Ds. J.T. Baart, Heilig Avondmaal
Gert Olthof
Mw. R. Hoekman
Leiding: Jannie

Oldenhagen
‘t Vlierhuis

15.00 uur:
Ouderling van dienst:

Maandag 9 mrt. 10.30 uur: Mw. G. Mateman

Oldenhaghen
Vrijdag 13 mrt. 18.30 uur:

Dhr. K. Schaap
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Heilig Avondmaal
Mw. J. Breteler

Hervormde gemeente

15 maart: Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7 Hoor je me?
God praat met Mozes. Mozes
praat met het volk. Maar het
volk luistert niet. Mozes moet
van God met de farao gaan
praten. Maar Mozes durft
niet. Samen met zijn broer
Aäron durft hij wel!

Ommen
10.00 uur:

Ds. W.H. van Boeijen,
Dedemsvaart
Lydia Volkerink
Mw. B. Kroon
Alle groepen
Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland
Mw. A. Pot

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

Collecte biddag 11 maart (beide kerken) en 15 maart Geref.
kerk (Avondmaal) Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede
in Zuid-Soedan
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd
door Jezus delen mensen wereldwijd van wat
ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen.
Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in
voor het thema ‘Op zoek naar veiligheid’. Samen met
partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we hulp bieden aan
mensen in die in gevaar zijn door natuurrampen of
oorlogsgeweld.
Na onafhankelijkheid weer burgeroorlog
Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar
onafhankelijkheid. Anderhalf jaar later barstte het geweld
opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen.
Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen
land, vooral vrouwen en kinderen.
Noodhulp in vluchtelingenkampen
In het noorden verblijven veel vrouwen en kinderen in
vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie zet hier
speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig
kunnen spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt
waterputten en wc’s voor 11.000 mensen. Ze leert mensen hoe
ze die moeten onderhouden en gebruiken.
Hulp bij inkomen en gezonde voeding
Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line
Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen
te verdienen, bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als
imker of naaister. Ook leren ze hoe ze meer voedsel kunnen
verbouwen in dit droge land.
Vrede en democratie moet je leren
Veel vrouwen en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede
en democratie in hun land. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe
ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting over. De
mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij
steunen?
Voor € 30,00 leert iemand een waterput onderhouden
Een gemeenschappelijk toilet kost € 700,00
De reparatie van een waterput kost € 1.000,00
De Lutherse Wereldfederatie, Nile Hope en Faith Line
Ministries zijn partners van Kerk in Actie rond het thema ‘Op
zoek naar veiligheid’, waar onze kerk zich voor inzet. Lees meer
op  www.kerkinactie.nl/zuidsoedan.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze
kerken die worden gehouden tijdens de
vieringen van het Heilig Avondmaal en op Biden Dankdag. Ook kunt u een bijdrage
overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457,
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. N00600, thema
‘Op zoek naar veiligheid’, Zuid-Soedan.

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

Ds. J.A. Antonides, Vroomshoop
Willemien Gerritsen
Mw. C. Meesters
Alle groepen

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

Ds. W. den Braber, Vriezenveen
Frans Dijkstra
Dhr. G. Vogelzang
Mw. J. Schonewille

Weekopening, -sluiting
‘t Vlierhuis
Maandag 16 mrt. 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen
Vrijdag 20 mrt. 18.30 uur:

Ds. H. Baart

Nijenhaghen
Vrijdag 20 mrt. 19.30 uur:

Ds. H. Baart

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

Dhr. G. Dunnewind
 geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Fam. Jansen
Fam. Hekman

Paasproject Kindernevendienst
8 maart: Exodus 4:18-31 Op weg naar Egypte
Mozes gaat naar Egypte met zijn
staf in de hand. Egypte is geen
fijne plek. Mozes wil daar
helemaal niet naar toe. Gelukkig
hoeft hij niet alleen. Zijn vrouw
en kinderen gaan met hem mee.
En zijn broer Aäron komt hem in
de woestijn tegemoet.

Gereformeerde kerk
Collecten
8 maart
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectant:
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Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Annie Petter

11 maart
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
15 maart
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Wijkberichten

Project ZWO Zuid Soedan
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

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

Project ZWO Zuid Soedan
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne

Mw. C. van Oort
Mw. N. van Eldik-Dame
Mw. A.G. Willems-Stirtjan
Mw. H. Paarhuis-Runherd
Mw. J. van Gerner-Dommerholt
Dhr. G. Bolks
Dhr. H.J. Bosscher
Mw. S.J. Hurink-Bazuin
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-vd. Veen
Mw. T.W. Boswijk
Dhr. D.J. Haasjes
Mw. O. Drijber-Bosscher
Mw. A. Doosje-Massier
Dhr. W. de Vries

Zondagskind
Ommen
8 maart:
15 maart:

Jorick Baarslag
Niet bekend

Kinderoppas
Ommen
8 maart:
15 maart:
Witharen
8 maart:
15 maart:

Karin Doldersum
Marieke Rijkhoff
Romy Dunnewind
Marloes Kassies
Jeannet Hogenkamp
Jeannet Kelder

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

Collecten
8 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Wijk 1
11 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie Project ZWO
Zuid Soedan en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Predikant:
Bereikbaar:

15 maart
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

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

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Scriba:

Jonge Gezinnendienst
Britt Kobes

Een bijzonder huwelijk mag ik vermelden. Op 17 februari zijn
Herman Dijk en Gerrie Kuipers (die we kennen als Gerrie
Veurink) (Vechtkade 11 7731 JC) in het gemeentehuis
getrouwd. Als hun werkelijke trouwdag willen ze vrijdag
13 maart aanhouden want dan vragen ze een zegen over hun
huwelijk in een kerkdienst die om 15.00 uur begint in de
Gereformeerde kerk. Na het overlijden van hun eerste
vrouw/man, is dit hun tweede huwelijk. We feliciteren hen van
harte met deze mooie keuze, door liefde gedragen, voor elkaar
en wensen hen alle goeds toe!



Dhr. G. Lennips
geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Zondagskind
8 maart:
15 maart:

Huwelijk

Kinderoppas
Ommen
8 maart:
15 maart:

Marlien Hekman
Anita ‘t Jong
Jennie Dankelman
Marjolein Meulink

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Klooster en vakantie
Van 18 tot en met 20 maart verblijf ik met 14 gemeenteleden
in de abdij van Egmond. hierna heb ik een week vakantie. In
dringende gevallen kunt u een beroep op de collega’s doen.
Ds. Kest Jelsma

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijk 2
Predikant:
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Ds. J.T. Baart
dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba:


omstandigheden daartoe? De beelden confronteerden ons met
de realiteit van het leven in Israël en de Palestijnse Gebieden,
inclusief het conflict. We realiseerden ons dat de mensen die
we tegen zullen komen, allemaal te maken hebben met dat
conflict. Daarom hebben we laatst Nabil Sahhar (Den Ham) als
spreker gehad, die met ons zijn leven en ervaringen als
christen-Palestijn heeft gedeeld. Ook vertelde hij hoe hij het
conflict ervaart en wat dat voor hem en zijn familie betekent.
Op vrijdag 6 maart komen we als reisgenoten weer bij elkaar.
Dit keer zal het een ontspannen verrassingsavond worden:
19.30 uur in De Kern.

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

Bij de diensten
Op 8 maart mag ik de avonddienst in de Gereformeerde kerk
verzorgen. In de kerkenraad is uitgesproken dat er wel wat
experiment mag zijn in de avonddiensten. We puzzelen al een
tijdje met woorden als ONTMOETEN en ACTIVEREN – woorden
die een beetje richting mogen geven aan wat we als kerk
(willen) doen. Daarom ga ik op 8 maart een KUIERDIENST
proberen. We beginnen in de kerk en kuieren na een korte
overdenking + vragen naar De Kern voor ‘koffie met kletskoek’,
waarna we de dienst afsluiten met een gebed en een lied.
Ik kwam in de unieke film van Herman Finkers het Twentse
‘kuieren’ tegen in de betekenis van praten. Hier in Ommen en
omstreken heeft ‘kuieren’ die betekenis niet volgens één van
ons, maar eigenlijk krijgt de dienst wel die dubbele betekenis:
lopen en praten/luisteren. We delen in De Kern ons geloof,
onze gedachten en onze vragen.
We doen dat naar aanleiding van het thema voor deze
avonddienst in de tijd naar Pasen, namelijk de intrigerende
woorden die Jezus aan het kruis spreekt: ‘Ik verzeker je: nog
vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Ze klinken bekend,
maar hoe blij worden we er eigenlijk van? Want laten we eerlijk
zijn: als Jezus dit zegt tegen de moordenaar van je naaste, dan
voelt dit bijzonder onrechtvaardig. Genoeg gespreksstof, lijkt
me. Van harte welkom!
Op 15 maart mag in Witharen voorgaan. Daar gaan we ook aan
tafel, maar dan aan de Tafel van de Heer: brood en wijn mogen
we ontvangen om te delen. Er is een tafelgebed uitgekomen
ter gelegenheid van de 75e sterfdag van Diettrich Bonhoeffer
(9 april). Misschien is dat iets voor deze dienst:
https://www.raadvankerken.nl/files/2020/01/Bonhoeffer2020-tafelgebed-WD-compleet.pdf

Open brief rabbijn Jacobs
Op mijn open brief aan rabbijn Jacobs heb ik diverse reacties
gekregen: verreweg de meesten betuigden bijval, allen waren
constructief. Ik wil graag iedereen bedanken voor de moeite
van reageren. Het valt me op dat we als kerk best veel vragen
hebben rondom begrippen als ‘beloofd land’ en ‘uitverkoren
volk’. Volgend seizoen hoop ik in het kader van Vorming daar
een gespreksgroep over aan te bieden. Wie het boek dat we
kunnen bespreken alvast wil lezen: Walter Brueggemann,
Uitverkoren volk? Brueggemann is een beroemd
oudtestamenticus en zeer betrokken bij kerk en het MiddenOostenconflict.
Iedereen mijn hartelijke groeten!
Ds. Hans Baart

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker:


Jubilea

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

Pastoraat

Op 20 maart vieren dhr. en mw. Rietberg-Vos (Klaproosstraat
47, 7731 WD) dat ze elkaar vijftig jaar geleden trouw
beloofden. Via deze weg onze hartelijke gelukwensen!

Het verdriet wat soms ingrijpend achter voordeuren aanwezig
is, zonder dat iemand er weet van heeft, is soms
hartverscheurend. Het mag een troost zijn dat de Heer van ons
leven er weet van heeft en met oneindige ontferming naar ons
kijkt.

Dopen
Op zondag Beloken Pasen (19 april) kan er weer gedoopt
worden vanuit wijk 2. Dat kan om pasgeboren kinderen gaan,
maar natuurlijk ook om grotere kinderen of volwassenen als je
nog niet eerder gedoopt bent. Denk er maar eens over na.
Er is al een dopeling voor 19 april. Maar misschien zijn er nog
meer kandidaten voor de doop. Graag even bericht via mail of
telefoon. Dan hebben we samen voldoende tijd om de dienst
voor te bereiden.

Catechisatie
Het was de laatste catechisatieavonden merkbaar dat het
voorjaar weer in de lucht hangt. De opkomst was aanzienlijk
minder dan in het afgelopen seizoen. We hebben met elkaar de
dienst voorbereid die zondag, 1 maart in Witharen is
gehouden. Het filmpje dat gedraaid is, is met vereende
krachten tot stand gekomen. Het is te vinden op YouTube met
de titel ‘Film over Jezus’ onder mijn naam. De combinatie van
het Kerstverhaal met het Lijdensverhaal was eigenlijk heel
mooi. Het was hier en daar ook wel een uitdaging. Het ging ook
nog even over het kerststalletje, waar binnen de catechisatie
het nodige over is gezegd. Nergens in de Bijbel staat vermeld
dat Jezus daar geboren zou zijn. In de beleving van mensen is
het een keurig opgeruimd stalletje, met vers hooi of stro en
een os en een ezel (en soms ook nog een heel klein lam) die net
uit de tobbe komen. Stalletjes zien er meestal niet zo uit…. Het
is een geromantiseerd beeld en de werkelijkheid was
waarschijnlijk heel wat gewoner. Welke vrouw zou een
hoogzwanger meisje niet binnenlaten, zeker in een tijd waarin
het naleven van de wet en gastvrijheid zo belangrijk waren. Als
later de wijzen komen staat er in Matteüs: ‘Ze gingen het huis
binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. ‘
Op 3 maart hebben we gezamenlijk het seizoen afgerond. Ik
hoop dat er iets van Gods liefde, die we mogen leren kennen in
en door het leven en sterven van Jezus, meegenomen is door
de catechisanten.
Met warme groet,
Gera Mateman

God in De Vlierlanden
Op 11 maart komen heel wat mensen uit De Vlierlanden bij
elkaar. We gaan het hebben over hoe dat is om te wonen in
zo’n nieuwe wijk, waarin iedereen hard bezig is een thuis op te
bouwen. En hoe bouw je samen aan een geloofsthuis, voor
jezelf en voor elkaar in zo’n nieuwe wijk?
Ik heb iedereen uitgenodigd met wie ik daar al eerder over van
gedachten heb gewisseld. Maar wie verder nog wil aanhaken:
je bent natuurlijk van harte welkom. Neem even contact met
me op. Voor meer info: lees Samen Groeien, pag. 13.

Op reis
Op 11 mei gaan 36 gemeenteleden op reis naar Israël,
Palestijnse Gebieden en Jordanië. Het belooft een geweldige
ervaring te worden. Dat merken we in de voorbereiding al
goed. We zijn samen naar de synagoge in Zwolle geweest, waar
we uitgebreid bijgepraat werden over het joodse leven in
Zwolle. Daarna hebben we samen de film Le fils de l’autre
gekeken, een prachtfilm over de verwisseling van een Joodse
en een Palestijnse baby. Dat ging over identiteit: wie ben je
dan, wat maakt dat je bent wie je bent en wat doen de
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’s Avonds mag ik opnieuw voorgaan, in de gezamenlijke dienst
in de Gereformeerde kerk. Dan luisteren we naar hetzelfde
Bijbelverhaal, en hoop ik hier een ‘gewone’ preek over te
houden. Al zullen we met name de tijd nemen om te bidden;
voor onszelf, voor elkaar – en natuurlijk juist ook voor mensen
die ‘geen eten’ hebben, die tekort komen.

Noord-West
Predikant:
Bereikbaar:
Coördinator:

Ds. T. Keuning
 dskeuning@pkn-ommen.nl
wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Tenslotte
We leven weer toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Altijd een
bijzondere tijd. Jezus, die op weg ging naar Jeruzalem, om zijn
leven te geven. Voor ons. Voor mij. Goed om juist de komende
weken veel aan Hem te denken, en zo onder de indruk te
komen van zijn ongekende liefde. Ik wens u een gezegende
lijdenstijd toe!
Ds. Karel Hazeleger

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

Omzien naar elkaar
Voor ieder mens die met het nodige in aanraking komt in
zijn/haar leven deze zegenwens:
Het ga je goed
Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn.
(Andries Govaart)

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


PaKaN!
Activiteitenagenda

Opleiding Contextueel Pastoraat
In het kader van mijn opleiding Contextueel Pastoraat ben ik
18 en 19 maart vanwege een studie-tweedaagse niet aanwezig
of bereikbaar. Indien nodig kunt u die dagen contact opnemen
met de coördinator van Noord-West.
Ds. T. Keuning

Bereikbaar:
Coördinator:

Maart
08

10er dienst om 09.30 uur in De Kern

April
19

10er dienst om 09.30 uur in De Kern

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos.
8 maart ‘Stinkend jaloers’
Op deze zondag om 10.00 uur is er een Jonge Gezinnendienst
in de Hervormde kerk. Het thema is: ‘Stinkend jaloers!’
Ben jij wel eens jaloers op je
broer/zus, vriendje of
vriendinnetje of op iemand
anders, omdat hij of zij niet iets
heeft wat jij ook wel graag had
willen hebben?
De broers van Jozef, kennen dit
gevoel in ieder geval wel. Jozef,
hun kleine broertje krijgt de
mooiste jas van hun vader en dan
heeft hij ook nog van die bijzondere dromen. Stinkend jaloers
zijn ze! In deze dienst zal ds. Karel Hazeleger voorgaan en
medewerking zal verleend worden door kinderkoor ‘Een vrolijk
geluid’. Ben jij er ook bij op zondag 8 maart?

Zuid-Oost
Predikant:

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

Ds. K.A. Hazeleger
 dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag
F. Kampman
 herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten
Zondag 8 maart hoop ik ’s morgens voor te gaan in Ommen.
We houden dan een Jonge Gezinnendienst, met als thema:
‘Stinkend Jaloers!’ We luisteren naar het verhaal van Jozef.
Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ zal een paar keer voor ons
zingen. We hopen op een mooie dienst, allereerst voor de
kinderen, maar vervolgens natuurlijk voor iedereen!
Woensdag 11 maart is het Biddag. Ik mag dan ’s morgens
voorgaan in Witharen. De kinderen van basisschool De Triangel
werken mee aan de dienst. Kind op Maandag besteedt in de
week van Biddag aandacht aan het verhaal van de vijf broden
en de twee vissen, Matteüs 14:13-21. Dat leek de school en mij
een mooi verhaal voor de dienst. Het thema is: ‘Geen eten’.
Het gaat over Jezus. Hij zorgt voor eten voor een hele grote
groep mensen. Maar het gaat ook over ons. Wat doen wij als
andere mensen geen eten hebben?

10er Dienst verhuist naar De Kern!
Na ruim anderhalf jaar te hebben genoten van de ruimte in Joy
Bookcafé, gaan we met de 10er dienst verhuizen naar de
bovenverdieping van De Kern, omdat Joy helaas gaat sluiten.
Zondag 8 maart zijn alle tieners die naar het voortgezet
onderwijs gaan dus welkom in De Kern! We beginnen gewoon
om 09.30 uur met ontbijt. Wij zorgen voor de broodjes en jullie
mogen iets lekkers voor op de broodjes meenemen.
Om 10.00 uur starten we met de dienst, met dit keer als
thema: ‘Waardevol’. We sluiten rond 11.00 uur af met drinken
en wat lekkers.
Niels en Janneke Jansen, Marleen Dunnewind,
Melanie Hogenkamp en Margreet van der Tol
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Voelt u zich geroepen of weet u iemand die hiervoor geschikt
zou zijn, wilt u dat ons dan laten weten.
Jan Meulenkamp geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl.

Kubus

Giften
Voor de Kerstattentie
€ 10,00 via mw. Joke Schonewille.

Via deze weg willen we iedereen bedanken die, op welke
manier dan ook, heeft bijgedragen aan de mooie opbrengst van
€ 1.813,00 tijdens de pannenkoekenactie op zaterdag
22 februari. Het was een mooie dag, mede dankzij de
hoeveelheid hulp van verschillende kanten. Bedankt daarvoor!
Volgende actie: We hopen jullie, met jullie auto, weer te zien
op de autowasdag op zaterdag 9 mei a.s.! Schrijven jullie dit
vast in de agenda?
Mocht je ons willen ondersteunen in één van de acties dan
horen we dat graag! Dat kan via de mail
 kubusactie@gmail.com.
Ferdinand, Ellen, Jan, René en Karin van de Kubus

Hartelijk dank

Hervormde gemeente
10 maart H.V.D. Zuid/Oost
Vergadering in het Hervormd Centrum, aanvang: 13.30 uur.
12 maart 1960-2020, jubileum 60-jarig bestaan
ouderenmiddagen
Deze donderdag om 14.30 uur is er in het Hervormd Centrum
een ouderenmiddag voor alle belangstellenden. Deze middag
staat in het teken van het 60-jarig bestaan, dat we graag met u
allen willen vieren. Ds. Karel Hazeleger, Willemien Gerritsen en
Alex Schuurman verlenen hun medewerking. Het wordt vast
gezellig, laat u verrassen. We hopen u allen te mogen
begroeten. Heeft u geen vervoer bel dan met de
fam. Geertman en zij zorgt ervoor dat u wordt opgehaald.
De Ouderencommissie

Plaatselijk kerknieuws
Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

5 april afscheid Annie Makkinga
Zoals al aangekondigd stopt Annie Makkinga met haar
werkzaamheden op het kerkelijk bureau. Dit afscheid kan en
mag niet onopgemerkt voorbijgaan. U wordt allen op zondag
5 april 2020 na de morgendienst uitgenodigd in ons Hervormd
Centrum om onder het genot van de kop
koffie/thee/ranja/hapje & drankje Annie Makkinga de hand te
drukken.
R.W. Stobbelaar, voorzitter CVK

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
16-02 Dhr. W. Otten
23-02 Mw. Reinds
Witharen gebouw Irene
09-02 Mw. Hamhuis-Vos
16-02 Mw. H. Noordegraaf-Veurink

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.

Hervormde gemeente
01-03 Mw. S. Vos-Postma
Mw. J. Boezelman-Runhart

Collecten

Vinkenbuurt
16-02 Dhr. E. Haaijema
23-02 Dhr. H. Kippers

Gereformeerde kerk
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Bij deze wil ik u de eindstand bekendmaken van de actie
Kerkbalans 2020. Met 1283 enveloppen is er € 356.211,96
toegezegd wat een uitstekend resultaat is. Met ons allen
hebben we 3% meer opgebracht t.o.v. 2019. We willen bij
dezen eenieder die hieraan heeft bijgedragen hartelijk
bedanken.

16-02
Kerk
Ommen
€ 144,70
Vinkenbuurt
48,80
Kerk Vinkenbuurt
40,40

Diaconie
€ 176,30
54,20

Kerk.geb.
€ 125,02

23-02
Kerk
Ommen
€ 167,05
Vinkenbuurt
28,45
Kerk Vinkenbuurt
33,05

Diaconie
€ 173,40
34,40

Kerk.geb.
€ 129,30

Zendingsbussen Ommen februari € 291,91

Giften
Voor de kerk
€ 20,00 via bezoekmedew. dhr. M. Hemstede
€ 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

N.a.v. de vacature voor een koster/beheerder is er, na overleg
met het personeel, een advertentie geplaatst in diverse
regionale kranten; we hopen op veel reacties.
Samen met 2 personeelsleden is er een sollicitatiecommissie
samengesteld en hopen we de juiste persoon te vinden die Lex
gaat opvolgen.

Voor de jonge kerk
€ 20,00 via het kerkelijk bureau
Voor de diaconie
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
H.V.D. Wijk Noord-Oost
€ 5,00 en 4x € 10,00

Omdat onze (interim)penningmeester er op termijn mee wil
stoppen, zijn we opnieuw op zoek naar een penningmeester.

Hartelijk dank
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11 maart Jaarvergadering
Andries Heidema,
Commissaris der
Koning in Overijssel
spreekt op de Jaarvergadering van de KBO-PCOB
Ommen over ‘de avonturen van de Overijsselse
Commissaris der Koning’.
Hoe laat: 13.45 uur.
Waar: De Kern
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom!

Vorming
Alpha cursus
Alpha weekend
Vrijdag 13 en zaterdag 14 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 en houden?
We vragen voorbede voor de deelenemers 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 gaat werken!
Bedankt alvast voor uw/jouw gebed!
Namens het Alpha team
Fred en Ina

13 maart Christenvrouw afd. Ommen e.o
Dan hopen wij weer bijeen te komen in het Herv. Centrum.
Spreker is mw. Femmie Stam. Het onderwerp is ‘Leprazending’.
De bijeenkomst begint om 09.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
14 maart om 20.00 uur ‘Passie Pasen Samenzang’
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld.
Ad Huetink bespeelt het Monarke orgel.
2 April Kerk & Israël
We zijn 2020 weer goed van start gegaan op 23 januari, met
een volle zaal en als spreker ds. Oscar Lohuis. Hij heeft o.a.
gesproken over de plaats van Israël in de heilsgeschiedenis.
Veel mensen menen dat de rol van Israël is uitgespeeld, dat de
Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. De zgn.
‘vervangingstheologie’ die leert dat in de Here Jezus alle
beloften van God aan Israël vervuld zijn en dat sindsdien de
uitverkiezing van Israël als Gods verbondsvolk over is gegaan
op de Kerk.
Een theologie die helaas ook vandaag nog aangehangen wordt,
met name ook door christenen in het Midden Oosten maar ook
nog in Europa en die een vruchtbare grond is voor
antisemitisme en antizionisme. Maar de vervangingstheologie
gaat volkomen voorbij aan wat de Bijbel ons vertelt over de
eeuwige trouw van God die gelukkig nooit terug komt op zijn
woorden. Leest u bv. in de brief van Paulus aan de Romeinen,
hoofdstuk 11: 25 t/m 32.
Israël is en blijft Gods volk, en dat is niet alleen voor Israël,
maar ook voor ons en voor de hele wereld een groot geluk.
Want de roeping van Israël was vanaf het begin gericht op het
heil voor álle volken! In Gen. 12: 3 lezen we dat God tegen
Abraham, de aartsvader van Israël, zegt: ”Ik zal zegenen wie u
zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken; en in u zullen alle
geslachten van de aardbodem gezegend worden. (in de Nieuwe
Bijbelvertaling van 2004 is dit vers anders, en naar mijn mening
verkeerd, vertaald).
Israël heeft dus vanaf het begin een taak en een roeping gehad
van God voor de hele wereld, een roeping die zij met vallen en
opstaan hebben vervuld (net zoals de Kerk) en waarvoor het
vaak heel erg heeft moeten lijden. Maar we mogen weten dat
Israël eens hersteld zal zijn en dat de vele profetieën die dat
beloven (lees bv. Jesaja 66 vers 7 t/m 23) eens waarheid zullen
worden. Niet vaag, geestelijk, ergens in de hemel, maar op
aarde, in het land dat God hun gegeven heeft.
Na deze interessante en inspirerende lezing was er nog wat tijd
voor vragen, waar goed gebruik van werd gemaakt. Ds. Lohuis
kreeg nog een flesje wijn uit de kraam van Israëlproducten mee
en de avond werd zoals gewoonlijk afgesloten, onder
begeleiding van Johan Dul op de gitaar, met het zingen van lied
868: ‘Lof zij de Heer met de heerlijkste Naam van zijn namen.
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen!

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
6 maart groen geloven/geloven in de praktijk
Deze vrijdagavond wordt verzorgd door Jeroen Sytsma,
predikant te Zwolle-Zuid. ‘Groen geloven’, wat is dat? Wat
heeft de Bijbel te zeggen over schepsel zijn? Hoe kan de Bijbel
ons inspireren om ‘christen zijn’ en ‘leven in Gods schepping’
aan elkaar te verbinden? De laatste jaren is hier veel meer
aandacht voor gekomen. Steeds duidelijker wordt dat de
schepping in grote nood is. Van Noord- tot Zuidpool, van
hooggelegen gletsjers tot diepe oceanen, overal is de
kapotmakende invloed van de mens merkbaar. Wat vraagt
deze scheppingsnood van ons geloof, gebed en levensstijl?
Jeroen Sytsma, oud-Ommenaar, is predikant van de
Koningskerk in Zwolle, vogelaar en zero-waste’er. Voor 2019
besloot hij als goed voornemen om minder afval te
produceren. Zero Waste. Dit voornemen bleek levens
veranderend. Jeroen komt vertellen over theologie en praktijk,
over God en de grutto, over zijn prullenbak én over zijn hart.
Vrijdag 6 maart in Het Baken, Trompstraat 2, Ommen
Inloop vanaf 19.30 uur. Lezing: 20.00 uur.
Iedereen is hartelijk welkom! Collecte voor de onkosten.
Werkgroep Duurzaamheid GKV Ommen

En dan nog even een vooruitblik op de volgende avond van
Kerk en Israël, nl. donderdagavond 2 april. Dan komt de
journaliste Els van Diggele spreken o.a. over de verhoudingen
tussen de Palestijnen onderling (zij schreef daarover het boek
‘Wij haten elkaar meer dan de Joden’, zeer de moeite van het
lezen waard) en over de berichtgeving in de media over de
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situatie in het Midden Oosten, met name Israël en de
Palestijnen.
Mevrouw van Diggele heeft jaren in Israël en ook in de
Palestijnse gebieden gewoond en weet dus wel een beetje wat
daar gaande is. Als journaliste vindt zij dat
‘nieuwsconsumenten’ recht hebben op volkomen neutrale en
feitelijke informatie van de media, zonder partij te kiezen. En
dat doet zij dan ook niet. Zij is ook niet voor of tegen Israël of
de Palestijnen, en ze is zeer ontevreden over de berichtgeving
in de media die volglens haar partijdig en alles behalve neutraal
is! Ook dit belooft, op een heel andere manier, weer een
belangwekkende avond te worden dus noteert u/je de datum
vast in uw agenda: Donderdag 2 april, 19.30 uur in de Fontein
te Dedemsvaart. Iedereen welkom!
En u kunt natuurlijk altijd bellen met:
Gerbrig Arends, Gerrit Jan Vrieling of Johan en Liesbeth Dul.
Met een hartelijke groet van de commissie Kerk & Israël!

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 20 maart.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 10 maart 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
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 12 maart van 18.45 – 19.30 uur

6 april Zing en luister Matthäus Passion
Het Sallands Bachkoor zingt in de
Grote Kerk in Dalfsen alle
koordelen van Bachs bekendste
passie. Kent u deze delen dan bent u van harte uitgenodigd die
mee te zingen. U kunt ook komen luisteren en de, veelal
bekende, koralen meezingen. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Leendert Runia en wordt begeleid op de vleugel en
op het orgel. Aanvang 19.30 uur Grote Kerk Dalfsen

Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
℡ 452593
Mw. H. Jaspers-van Duren
℡ 452293
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene
Kerkblad Kerkvensters

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?

: NL21 RABO 0348 9043 12
: NL24 INGB 0000 8631 79
: NL78 RABO 0348 9003 76
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL03 RABO 0348 9003 68
: NL30 RABO 0373 7427 46

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

Gebedspunten
Laten we bidden dat we telkens weer rust zullen
nemen om Gods stem in ons hart te kunnen verstaan.
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 ziekzijn. Bid om
Gods kracht, doorzettingsvermogen en herstel.
Laten we bidden dat de Heilige Geest ons de weg zal
wijzen in de Bijbel en dat we de Bijbel accepteren als
onfeilbaar Woord van God, waar we niets aan zullen
toevoegen en niets uit zullen weglaten.
Laten we God danken dat we weer mogen toeleven
naar het Paasfeest, waarop we mogen vieren dat Jezus
de weg tot God heeft vrijgemaakt door voor onze
zonden te sterven.
Laten we bidden dat er nieuwe leiding mag worden
gevonden voor de jeugdclub ‘N-joy.
Laten we bidden dat de Alpha cursus tot een
geweldige zegen zal zijn voor de deelnemers en de
leiding.
Laten we bidden om bescherming voor Joden die
buiten Israël leven nu er steeds meer sprake van
antisemitisme is op veel plekken in de wereld (met
name in Europa en Amerika).

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Website
PKN gemeenten Ommen:

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@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
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl
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℡ 451206

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma, di en do:
09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Wo en vr:
09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag:
Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag:
09.30-11.00 uur
Zaterdag:
Koffie-inloop 09.30-10.30 uur
Zondag:
Voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.

De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de
Gereformeerde kerk.

Familieberichten en posters
Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:

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

Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten

Collectebonnen verkoop
In De Kern (betaling contant, NB geen muntgeld) op de
volgende dinsdagen: 7 apr, 12 mei, 2 jun,
1 sep, 6 okt, 3 nov en 8 dec van 19.00-20.00 uur.
In de maanden juli en augustus is er geen verkoop in De Kern.

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

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

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

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
06-26214064
℡ b.g.g. 0523-851469
 witharen@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
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. A.A. Makkinga
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl
Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.
Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
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