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Meditatie

Leesrooster
Za

Pauze
‘Vermoeid en belast? Ik geef je pauze’, aldus het Grieks in
Mat.11:28. Jezus’ woorden klonken aan het begin van de
zomervakantie in de onlineviering vanuit Junne. Inmiddels is de
zomervakantie bijna voorbij en de eersten zijn alweer aan de
slag. Zijn daarmee de woorden van Jezus ook voorbij?
Ik herhaal een stukje uit de preek van toen en dan mag u zelf
oordelen: zijn dit goede woorden voor een vakantie of
misschien nog betere woorden voor het gewone leven erna?
‘Toen ik ooit overspannen was, moest ik leren om pauzes te
nemen tijdens mijn werk. Dat deed ik nooit en dat schijnt
slecht te zijn voor je hersenen. Die herstellen daardoor te
weinig’.
Maar het was ook slecht voor mijn ziel. Want wie alsmaar door
raast, verleert te luisteren. En wie niet luistert, kan niet de
goede woorden spreken. En als de goede woorden niet meer in
je opkomen, sterf je van binnen af.
Stilte, rust, een echte pauze, ze maken je weer ontvankelijk.
Het kan weer binnenkomen: creativiteit, humor, relativering,
het verhaal van een ander.
Oók kan weer binnenkomen het zachte fluisteren van God, dat
gemakkelijk weggedrukt wordt door onze prikkels en lawaai,
door onze strakke focus op wat moet, door ons vastgeroest
zitten aan beeldschermpjes.
We overschreeuwen gemakkelijk zijn stem met onze drukte en
gedoe. En dan gaan we mokken dat God er niet is. Maar Hij laat
zich vaak zomaar vinden: in de stilte en rust.
‘Ik geef jullie rust’, zegt Jezus. Hij gunt ons pauze. Wat gunnen
we onszelf?’
Daarom gun ik ons, dat we ons ook na de vakantie niet gek
laten maken door wat moet en zal: niet privé, niet in je werk en
zeker niet in de kerk, want die mag een vindplaats van genade
zijn. Mag er in ons leven geregeld pauze zijn om bij te komen
van wat ons vermoeit en belast. Misschien sta je gewoon een
moment in je achtertuin met plezier te kijken naar de vroege
morgenzon; misschien wandel je langs de Vecht; misschien
geniet je even van een kop verse koffie in je stille huis;
misschien neem je elke dag een kwartier stilte bij een kaars.
Mogen we in die stilte de rust vinden, die ons gegeven wordt.
En mogen we er God vinden, die de profeet Elia niet ontmoette
in onweer en ander lawaaiig natuurgeweld, maar in het zachte
suizen van de wind.
Ds. Hans Baart

8 aug. Matteüs 15:1-20

Lippendienst
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9 aug.
10 aug.
11 aug.
12 aug.
13 aug.
14 aug.
15 aug.

Psalm 29
Exodus 26:1-14
Exodus 26:15-37
Exodus 27:1-8
Exodus 27:9-21
Psalm 45:1-8
Psalm 45:9-18

Natuurgeweld
Heilige tent
Precisiewerk
Altaarstuk
Afgeschermde ruimte
Gedicht voor de koning …
… en de prinses
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16 aug.
17 aug.
18 aug.
19 aug.
20 aug.
21 aug.
22 aug.

Exodus 28:1-14
Exodus 28:15-30
Exodus 28:31-43
Psalm 17
Exodus 29:1-14
Exodus 29:15-30
Exodus 29:31-37

Kledingvoorschrift
Op het hart gedragen
Maatwerk
Is Davids gebed ook jouw
Ingewijd
Bloedserieus
Verzoening is niet goedkoop

Zo
Ma
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Wo
Do
Vr

23 aug.
24 aug.
25 aug.
26 aug.
27 aug.
28 aug.

Exodus 29:38-46
Psalm 138
Matteüs 15:21-39
Matteüs 16:1-12
Matteüs 16:13-28
Matteüs 17:1-8

Gezonde lucht
Recht uit het hart
Hondenbrood en
Raak niet onder invloed
Rotsvast geloof
Top-ervaring

Inhoudsopgave
Kerkdiensten
Bij de diensten
Wijkberichten
Wijk 1
Wijk 2
Kerkelijk werker
Noord-West
Zuid-Oost
PaKaN! jongerenwerker
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters
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Kerkdiensten
Collecten

Zondag 9 augustus

Gereformeerde kerk

Hervormde gemeente
Ommen

10.00 uur:

Ds. K. Jelsma

Deze dienst is te volgen bij voorkeur via Youtube/Vimeo.
Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen,
https://www.pkn-ommen.nl/. En ook via www.kerkomroep.nl

Zondag 16 augustus

10.00 uur:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

16 augustus
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

KiA Rwanda en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

23 augustus
Ommen en Witharen:

Gereformeerde kerk
Ommen

9 augustus
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Hervormde gemeente

Ds. T. Keuning

Deze dienst is te volgen bij voorkeur via Youtube/Vimeo.
Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen,
https://www.pkn-ommen.nl/. En ook via www.kerkomroep.nl

Zondag 23 augustus
Hervormde gemeente
Ommen

10.00 uur:

Algemeen Christelijke Doelen
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

Ds. J.T. Baart

9 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

16 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie KiA Rwanda en Kerk
Beeld en Geluid / zending

23 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Deze dienst is te volgen bij voorkeur via Youtube/Vimeo.
Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen,
https://www.pkn-ommen.nl/. En ook via www.kerkomroep.nl

Wijkberichten

Bij de diensten

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

16 augustus Diaconiecollecte Kerk in Rwanda
Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van
de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Rwanda is een klein maar
dichtbevolkt land in Oost-Afrika met een zeer jonge bevolking.
Het land is volop in ontwikkeling. De kerk helpt jongeren en
arme gemeenteleden om meer inkomsten te krijgen. Jongeren
leren een eigen bedrijf opzetten en worden ook getraind in
allerlei leiderschapscursussen, die ze direct kunnen toepassen
in hun kerk. Landbouwtrainingen en spaargroepen verbeteren
het leven van veel mensen. De wat oudere generatie heeft nog
veel last van de genocide die daar in 1994 plaatsvond. In de
kerk leren daders en slachtoffers met elkaar praten. Zo is de
Rwandese kerk een plek van hoop, hulp en verzoening. Samen
zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Rwanda. Door uw
bijdrage aan deze collecte kan de Rwandese kerk jongeren,
armen en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven.
Geeft u ook?
Gereformeerde Diaconie:
NL77RABO0348904371 of via GIVT app.
Hervormde Diaconie :
NL46RABO0348904347 of via Kerkgeld app.
(zie ook website PKN Ommen)
De diaconieën

Dhr. L. Grondman
Mw. J.J. Smit-Volkerink
Dhr. D. Knegt
Dhr. A.J. Meijerman
Mw. G.J. Klein-Schoemaker
Mw. B. Kramer-Horsman
Dhr. M. Hemstede
Mw. G.J. Poortier
Mw. K. Vowinkel-de Jong
Mw. J. van der Linde-van Dorth
Dhr. H. Deen
Dhr. G. Siemeling
Dhr. H. Veldhuis
Dhr. C. de Gier
Dhr. A.G. Petter
Mw. W. Timmerman-v.d. Hoek
Dhr. G.H. Katgert
Mw. J.H. Reinds-Oostijen
Mw. G. Schottert-Timmerman
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.
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Dat vertrouwen wens ik u allen toe. Ons leven is in God
geborgen.

Wijk 1
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Overlijden

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


Hoewel ds. Kest Jelsma (vanwege mijn vakantie) de pastorale
zorg op zich heeft genomen nadat mw. M. Visscher-Visscher
overleed, wil ik ook vanaf deze plaats de familie sterkte wensen
met deze lege plaats in hun midden. Ze was er als moeder en
oma altijd. En ze was er in alle helderheid van geest. We
geloven dat zij ook nu, na haar overlijden, in Gods hand
geborgen is. Moge dat tot troost zijn als het gemis wordt
gevoeld.
Met warme groet,
Gera Mateman

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

In memoriam Margje Visscher-Visscher

Op donderdag 23 juli overleed Margje Visscher-Visscher. Ze
werd 102 jaar. Sinds 14 juni 1994 was ze weduwe van Gerard
Visscher. De afscheidsdienst was op 28 juli. Na de dienst werd
zij begraven op begraafplaats Laarmanshoek. In onze gebeden
gedenken we haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. In
een volgende Kerkvensters volgt een uitgebreider in
memoriam.

Noord-West

In memoriam Henk van der Veen

Predikant:

Op vrijdag 24 juli overleed onverwacht in zijn slaap
Henk van der Veen. Hij werd 68 jaar. De afscheidsdienst was op
29 juli. Aansluitend was de begrafenis op de
Natuurbegraafplaats in Arriën. In onze gebeden gedenken we
zijn vrouw Alice, de kinderen en kleinkinderen. In een volgende
Kerkvensters volgt een uitgebreider in memoriam.

Bereikbaar:
Coördinator:

Ds. Tabitha Keuning had vakantie, maar inmiddels is zij weer
aan het werk. Fijn dat ze ook na de zomervakantie weer bij ons
actief is. In deze vacante periode is het prettig om een eigen
aanspreekpunt te hebben, waardoor bepaalde zaken ook
doorgang kunnen vinden. Al is dat laatste natuurlijk wel
beïnvloed door covid 19.

Op 15 augustus is het 40 jaar geleden dat Gerard Rozendal en
Maaike Pruim elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen
van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Vakantie

In augustus ben ik afwezig. In dringende gevallen nemen de
collega’s waar.
Ds. Kest Jelsma

Ontmoeting op het kerkplein te Vinkenbuurt

Vanaf zondag 16 augustus is er weer voor drie weken de
gelegenheid om samen koffie te drinken op het kerkplein in
Vinkenbuurt. In de zomerperiode kerken we de laatste paar
jaar ook een aantal weken samen met Witharen. Dat is nu niet
mogelijk, maar samen koffiedrinken kan wel. We willen de
kerkgangers van gebouw Irene dan ook van harte uitnodigen
om samen met ons koffie te drinken op het kerkplein op
zondag 16, 23 of 30 augustus. Aan iedereen die komt
koffiedrinken vragen we de richtlijnen van het RIVM te volgen:
1,5 meter afstand houden, thuis naar het toilet, handen
wassen voor je weggaat en bij klachten blijf je thuis.
Het is de bedoeling dat je je vooraf aanmeldt. Ook dat hoort bij
het protocol. Dit kan voor 16 en 30 augustus bij Janny
Schaapman en voor 23 augustus bij Bertha
vinkenbuurt@pkn-ommen.nl.
Aanmelden kan tot zaterdagsmiddags 15.00 uur. Bij regen of
kou kunnen we uitwijken naar binnen, maar niet met zo heel
veel mensen. We hopen dus op drie mooie zondagen met allen
die zich betrokken voelen bij kerk Vinkenbuurt. Tot ziens!.
Vriendelijke groeten,
Janny Schaapman

Wijk 2

Scriba:



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



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

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

Vakantie predikant

Jubileum

Predikant:

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

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

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
 gmateman@pkn-ommen.nl

Pastoraat

Zuid-Oost

Wees niet bezorgd, als zorgen je omringen.
Breng ze bij God. Hij zal er in voorzien.
Vraag maar gerust om heel gewone dingen.
Méér dan je vraagt, ontvang je bovendien.

Predikant:
Bereikbaar:

Wees niet bezorgd over de dag van morgen,
maar geef ook déze dag maar in Zijn hand.
En weet: je leven is in Hem geborgen.
Hij leidt je veilig naar ’t beloofde land.
(Jelly Verwaal)

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

Rond de erediensten

Gezamenlijke berichten

De komende zondagen ga ik niet voor in de eigen gemeente. Ik
hoop van harte dat u onze online diensten blijft volgen en zich
door de diensten steeds opnieuw gezegend zult weten!

Vooraankondiging online reserveren kerkdiensten
Op 13 juli hebben een afvaardiging van het College van
Kerkrentmeesters (CvK) van de Hervormde gemeente en
Gereformeerde kerk, gesproken over het online reserveren van
kerkdiensten.
We hebben een presentatie gehad over verschillende online
reserveringssystemen. Afgesproken is om voor zowel de
Hervormde gemeente als Gereformeerde kerk, hetzelfde
reserveringssysteem te hanteren. Het systeem dat gehanteerd
gaat worden heet Kerktijd.nl.
Dit is een systeem, waarbij een ieder zich t.z.t. kan aanmelden
via de PKN Ommen site en het reserveringssysteem zal deze
aanmeldingen verzamelen. Uiteraard is het wel wenselijk, dat
een ieder zich aanmeldt bij de kerk, waar hij of zij lid van is.
Vervolgens zal het systeem u een dienst toewijzen. In het
protocol van beide gemeenten is aangegeven, hoeveel mensen
er maximaal per dienst kunnen worden toegelaten, gelet op
uiteraard de regels van het RIVM.
Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u hiervan per email
een bevestiging en een uitnodiging voor de dienst, waarvoor u
digitaal bent uitgenodigd. Deze uitnodiging dient u dan binnen
24 uur te accepteren. Doet u dit niet, dan vervalt uw
aanmelding en zal het systeem een ander uitnodigen, die zich
heeft aangemeld.

Huwelijk

Zaterdag 29 augustus hopen Jurgen Bremmer en Mélonie
Pouwels te gaan trouwen. De kerkelijke inzegening is om 15.15
uur in de kerk in IJhorst-de Wijk. In principe is iedereen
welkom, maar vanwege de coronamaatregelen is het wel
wenselijk dat wie wil komen zich van tevoren even opgeeft. Dat
kan bij mij. We wensen Jurgen en Mélonie samen met hun
zoontje Vince een hele mooie dag toe. En dat ze met vreugde
mogen leven uit de zegen van God, die ze in de trouwdienst
mogen ontvangen!

Vakantie

Zoals ook in het vorige kerkblad gemeld: heb ik vakantie. Indien
pastoraal contact gewenst is, kunt u contact opnemen met één
van de coördinatoren. Zij zorgen voor vervanging. De pastorie
blijft tijdens mijn vakantie bewoond.
Ik wens u nogmaals ondanks alles een goede zomerperiode
toe, onder de zegenende handen van de hemelse Vader. Bij
Hem is vrede en rust!
Ds. Karel Hazeleger

Waarom dit reserveringssysteem?
Meerdere gemeenten hebben goede ervaringen met dit
systeem. Het is eenvoudig voor de gebruiker en beheerder en
het is een ‘eerlijk’ systeem, waarbij zoveel mogelijk wordt
geprobeerd om iedereen die zich opgeeft, even vaak uit te
nodigen en te plaatsen in de t.z.t. te houden diensten.
Tenslotte is er ook rekening gehouden met gemeenteleden, die
niet in de gelegenheid zijn zich per email aan te melden. Er zal
t.z.t. een telefoonnummer komen, waarbij u zich ook per
telefoon kunt aanmelden, maar dit is in het uiterste geval. Het
verzoek zal zijn om de aanmeldingen online te doen, desnoods
met behulp van mensen, die bereid zijn u te hiermee te helpen.
Verdere informatie over wanneer men van het online
reserveringssysteem gebruik kan maken en wanneer en hoe
laat de diensten zijn, zullen in de week van 11 augustus
gepubliceerd worden. Daarom is ons verzoek om onze
internetsite en Kerkvensters goed in de gaten te houden.
Wij wensen u allen gezondheid en bovenal Gods zegen toe.
Rijk Stobbelaar, voorzitter CvK Hervormde gemeente
Jan Lodewijk, voorzitter CvK Gereformeerde kerk

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:

Dhr. T. Abbes

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

Bloemengroet

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

De Website in corona tijd
Hoe was het voor corona uitbrak
Medio vorig jaar heeft de gezamenlijke website van de
Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk een flinke
opknapbeurt gehad en werden nieuwe redactieleden
gevonden om de website goed gevuld te krijgen en te houden
met actuele informatie. De redactie was dit voorjaar nog bezig
om de website binnen de vele groepen en geledingen van
beide kerken onder de aandacht te brengen toen de
coronacrisis uitbrak.

Witharen gebouw Irene
12-07 Dhr. Hamhuis
19-07 Dhr. B. Groen
Hervormde gemeente
12-07 Dhr. en mw. H. de Lange-Bokxem
Dhr. en mw. D. Hoekstra-van den Berg
19-07 Fam. Schreur
Dhr. Lamsveld
26-07 Mw. J. Bekedam-van Panhuis
Mw. A. Venema-Oldenhuis
03-08 Dhr. en mw. Heuver
Mw. W. Terwel

Wat er veranderde
Er bleek een grote behoefte aan snelle informatieverspreiding
en de interval en voorbereidingstijd van Kerkvensters was te
groot. De website was dus het geschikte platform om
informatie te verspreiden. Met een inlegvel in Kerkvensters
werden alle gemeenteleden gewezen op de website, waar die
te vinden is ( www.pkn-ommen.nl) en dat langs deze weg
actuele informatie zou worden verspreid.
Gemeenteberichten werden en worden zo veel mogelijk
gedeeld, maar in goed overleg met predikanten en
kerkenraden werd besloten geen overlijdens- of geboorteberichten via de website te delen.

Vinkenbuurt
12-07 Mw. H. van Spijker
26-07 Mw. G. Hendriks
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De redactie is met vele onderwerpen bezig geweest, zo hebben
we geprobeerd om u zo goed mogelijk te informeren over het
digitaal collecteren, het coronabeleid en hebben we het
150 Psalmen project aandacht gegeven. Maar ook het
‘steentjes van hoop project’ en de inloopkerk (de Brigittakerk).
En niet te vergeten de link naar de landelijke PKN-site, een
website waar nog steeds veel informatie op divers gebied te
vinden is. Zo zijn er nog wel meer items die u op de website
kon en kunt volgen. Maar een paar items willen we nog even
naar voren halen:
- Bemoedigingen: De predikanten kwamen heel snel met het
initiatief om met een dagelijkse bemoediging de mensen een
hart onder de riem te steken en op afstand toch
verbondenheid met elkaar te voelen. De eerste bemoediging is
al van 16 maart!!
Tijdens de vakantietijd is de frequentie terug gebracht naar
tweemaal per week. De vele mooie teksten zijn op de website
nog steeds terug te lezen, onder het tabje Bemoediging >
‘eerdere bemoedigingen’.
- Kerkdiensten: De kerkdiensten werden natuurlijk al via
Kerkomroep uitgezonden en zijn daar terug te kijken.
Maar de capaciteit van Kerkomroep is beperkt en heel
Nederland zocht nu mogelijkheden voor digitale diensten. Na
een technische voorbereidingsperiode werd 22 maart gestart
met het opnemen van kerkdiensten in een verder lege kerk,
afwisselend in de Hervormde of de Gereformeerde kerk. Een
mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de predikanten,
beamerteams en kosters. Via de website werd (en wordt) de
dienst in de loop van de zaterdagmiddag beschikbaar gesteld
om te downloaden, op verschillende manieren. Door deze
spreiding werden/worden knelpunten voorkomen.
Ook de samenwerking met de Kindernevendienst werd steeds
beter. Tekeningen en werkjes werden op tijd aangeboden en
konden vaak al voor het weekeind op de site staan. De
liturgieën konden ook tijdig op de site worden geplaatst, als
handreiking naar de kijkers. Ook het aanbod van PaKaN! kon
goed worden ondersteund.
- Sociale media: In de afgelopen tijd is een voorzichtige start
gemaakt op sociale media, zo heeft de website een apart
facebook venster. Op deze wijze tracht de redactie een zo
breed mogelijk ‘publiek’ te bereiken.
- Cijfers: Voor de corona uitbraak had de website maandelijks
zo’n 2.300 unieke bezoekers, die in de loop van de maand zo’n
7.300 maal op de website kwamen.
Dit was in april en mei gestegen tot zo’n 3.400 unieke
bezoekers, die per maand zo’n 14.000 (!) bezoekjes aan de
website brachten. In de vakantietijd lopen de cijfers weer wat
terug, maar we hebben veel mensen kunnen bereiken,
informeren en bemoedigen.

Gereformeerde kerk
Nieuwe ambtsdragers in Ommen en Witharen
In verband met de bevestiging van ambtsdragers in Ommen
worden onderstaande kandidaten vermeld.
De Kleine Kerkenraad stelt deze personen voor om te
benoemen als ouderling, diaken of contactpersoon.
Nieuw:
Ambtsdrager-ouderlingen:
Mw. J. van der Heide-Dijkstra (scriba wijk 1)
Dhr. R. Timmerman
Mw. H. van Beesten-Nijkamp
Dhr. Joh. van Lenthe
Mw. N. van Lenthe-Jonkers
Ambtsdrager-diaken:
Dhr. G. Wermink
Dhr. D. Getkate
Contactpersonen:
Dhr. H. Welink
Mw. W. Wassens
Dhr. J. Doedens
Verlengingen met 1 jaar:
Ouderlingen:
Dhr. P. Pierik
Mw. J. Breteler
Mw. M. Schippers-Dijk (jeugdouderling)
Dhr. J. Heijink (voorzitter wijk 2)
Mw. J. Schonewille
Diakenen:
Dhr. L. Noordegraaf
Mw. H. Groen
Mw. J. Hogenkamp
Aftredende ambtsdragers en contactpersonen:
Ouderlingen:
Dhr. G. Lennips (scriba wijk 1)
Dhr. H. Martens
Mw. R. Martens
Dhr. H. Kroon
Dhr. J.J. Schippers
Diakenen:
Dhr. J. Meijer
Dhr. J. Tjerkstra

De website in de komende tijd:
De aankondiging staat al op de site, in de loop van augustus
wordt waarschijnlijk gestart met het digitaal boeken van een
plaatsje voor een ‘echte’ kerkdienst. Die daarnaast
ongetwijfeld ook digitaal te volgen zal zijn.
We hopen dat de vele activiteiten in beide gemeentes, die in
maart zo abrupt zijn stilgevallen, weer voorzichtig opgestart
worden. Dan kan de agenda op de website, die nu nog zo leeg
is, weer gevuld worden.
Daarvoor nog een laatste oproep aan allen, die zich bezig
houden met een activiteit binnen één van de gemeenten:
De website van PKN Ommen is van u en voor u en is geen
concurrent van Kerkvensters, maar een aanvulling op de
communicatie van beide gemeenten!
Wilt u informatie delen / verspreiden: mail het naar
info@pkn-ommen.nl en u vindt het terug op de, op uw
website.
De website redactie.

Contactpersonen:
Mw. H. Salomons
Mw. J. de Lange
Mw. G. Turkstra
Indien uiterlijk 16 augustus 2020 geen wettige bezwaren tegen
deze benoemingen, schriftelijk en ondertekend, worden
ontvangen bij de algemeen scriba, zal de bevestiging D.V. op
zondag 27 september plaats vinden.
Aly Buiter-Kleinjan, alg. scriba

Giften

Voor de kerk
€ 5,00 en € 20,00 vanwege gemiste collectes via
mw. G. Mateman
€ 20,00 via een ouderling.
Voor de diaconie
€ 5,00 vanwege gemiste collectes via mw. G. Mateman
Hartelijk dank
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H.V.D. Zuid/Oost
We hopen op dinsdag 8 september weer bij elkaar te komen in
het Hervormd Centrum (grote zaal boven). Aanvang 13.30 uur.

Hervormde gemeente

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.

Ontmoeting met koffie op het kerkplein
Samen naar de kerk gaan zit er bij ons nog niet in. Echter elkaar
ontmoeten kan op veel plekken al wel weer. In de buitenlucht
lijkt dit het veiligst. We willen daarom de gelegenheid bieden
om elkaar weer te ontmoeten, buiten, op het kerkplein bij de
Hervormde kerk. Zondag 9 en 16 augustus ‘na de dienst’, vanaf
11.15 uur is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

Giften

Voor de kerk
€ 19,00 voor de collecte via de collecte app
€ 227,50 voor de collecte via de bank

Richtlijnen / Protocol
Bij de kerk is een protocol voor ontmoeten. Belangrijk daarbij is
dat de aanwezigen geregistreerd worden. Dit vergemakkelijkt
een eventueel contactonderzoek. Om deel te nemen aan de
koffieochtend moet je je dus van tevoren opgeven. Dan weten
we gelijk hoeveel koffie er gezet moet worden en wie er
komen. We vragen je de richtlijnen van het RIVM te volgen:
1,5 meter afstand houden, thuis naar het toilet en handen
wassen voor je weggaat en bij klachten blijf je thuis. Bij regen
gaat het gewoon buiten door.
Aanmelden kan bij Jennie Beniers:
Op dit moment van schrijven zijn we nog bezig met de
organisatie. Op de website volgt eventueel nadere informatie.
We denken nog na over het maximum aantal deelnemers dat
we kunnen hanteren, maar we hopen dat iedereen die zich
aanmeldt kan komen. Aanmelden kan tot en met zaterdag
15.00 uur.

Voor de bloemen
€ 20.00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot
Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 10.00 via fam. Runhart

Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
Cursus theologische vorming gemeenteleden
Op zoek naar verdieping? Voor iedereen die meer wil leren
over God, geloof, Bijbel en kerk is er de cursus Theologische
Vorming Gemeenteleden (TVG), met locaties in Gouda,
Harderwijk en Rijssen.
In deze cursus zul je meer leren over de Bijbel en belijdenissen,
persoonlijke geloofsvragen verwerken, ethische en
dogmatische vragen doordenken, toegerust worden voor
dienst aan de gemeente.
Iets voor jou? Ga naar www.cursustvg.nl en meldje aan bij de
secretaris van de locatie naar keuze,dan ontvang je een
inschrijfformulier!Inschrijven kan tot eind augustus.
Meer informatie: www.cursustvg.nl

Stil moment in de kerk
Veel mensen zouden ook gewoon wel eens even weer in de
kerk willen zitten. Dat kan. De ontmoeting is buiten, maar de
kerk gaat wel open voor een stil moment. Bij slecht weer is het
dus niet zo dat we in de kerk gaan koffiedrinken. De
ontmoeting is buiten. Maar even in de kerk zitten behoort tot
de mogelijkheden.
We hopen op mooie ontmoetingen.
Vanuit de organisatie vriendelijke groet en tot ziens!
Jennie Beniers, Geke Vogelzang, Janny Schaapman
Beroepingswerk
Zoals is vermeld in Kerkvensters van 26 juni, zijn er ten aanzien
van het beroepingswerk voor een nieuwe predikant stappen
gezet. Inmiddels is op 4 juli de beroepingscommissie
geïnstalleerd in een bijeenkomst waar van de zijde van de
kerkenraad de voorzitter, scriba en ds. Hazeleger aanwezig
waren.
De commissie bestaat uit: Arie van der Snel (voorzitter), Wilma
Ekkelkamp, Peter ’t Jong, Janny Schaapman, Aly van den Berg,
Stefan Wermink en Arjan Veurink. Vanuit de Gereformeerde
kerk is Frans Dijkstra bereid gevonden.
De commissie heeft kort gezegd als opdracht meegekregen om
op zoek te gaan naar een predikant die voldoet aan het door de
kerkenraad vastgestelde profiel en te komen met een
unanieme voordracht naar de kerkenraad.
De commissie gaat regelmatig de kerkenraad informeren over
de voortgang. Naar aanleiding van onze oproep in Kerkvensters
hebben wij van meerdere gemeenteleden namen ontvangen
van predikanten, die benaderd zouden kunnen worden. Onze
dank daarvoor! Alle voorgedragen suggesties zijn doorgegeven
aan de beroepingscommissie.
Als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen we u via
Kerkvensters inlichten.
Namens de kerkenraad,
Koos van den Beukel, scriba

Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we God danken dat we mogen genieten van
alles wat Hij heeft geschapen. Laten we bidden dat we
mensen hiermee mogen bemoedigen, die het mooie
nu even niet ervaren.
Laten we in deze onzekere tijd bidden om Gods
ontferming over ons en over de hele wereld m.b.t. de
coronacrisis.
Laten we bidden voor mensen die financieel in de
problemen zijn gekomen door de coronacrisis en hier
spanning en onrust van ondervinden.
Laten we Gods zegen vragen voor de leerlingen en
leerkrachten in het nieuwe schooljaar dat binnenkort
begint. Dat kinderen en jongeren zich mogen
ontwikkelen zoals God hen heeft bedoeld.
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Gereformeerde kerk

Laten we God danken dat we Hem mogen leren
kennen door het lezen van de bijbel en gebed, door de
kracht van de Heilige Geest.
Laten we bidden dat we prioriteit zullen geven aan
Gods wil en plan voor onze gemeente en er daarbij op
zullen vertrouwen dat God in (financiële) middelen zal
voorzien.
Laten we bidden dat we liefdevol met elkaar om zullen
gaan en geen broeders en zusters uit het oog zullen
verliezen.
Laten we bidden om Gods ontferming voor Israël,
waar het op dit moment weer erg onrustig is.
Laten we bidden dat mensen Gods nabijheid en kracht
mogen ervaren als zorgen, gemis of ziekte het leven
beheersen.

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/ 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
 451206
Koster-beheerder:
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
7 dagen 24 uur per dag via email.

Kerkelijke adressen etc.

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

Inleveren kopij kerkblad

Hervormde gemeente

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 28 augustus.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 18 augustus 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

Kerkenraad
Praeses:
Dhr. M. Dunnewind
1ste Scriba: Dhr. J. van den Beukel
 herv-scriba@pkn-ommen.nl
Hervormde Diaconie
Commissie bijstand : 06-45289143
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Eindredactie Kerkvensters
Bereikbaar via  kerkvensters@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

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

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

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

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

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
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
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Troost

Familieberichten en posters

Zij had verdriet
haar zoontje zag haar tranen
hij kwam dichtbij haar staan
hij doorzag haar tranen:
zij was dood

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

Mama
huil maar niet:
zij woont nu dichtbij God
en –
God woont in ons hart
dus heel dichtbij
in ons hart
woont nu
tante Nel met God
heel dichtbij

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

De woorden streelden
troostend haar gezicht
en droogden
traan voor traan

Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen

06-26214064
 b.g.g. 0523-851469
 witharen@pkn-ommen.nl

Haar zoontje liep weer weg
en ging verder met zijn spel

Oeke Kruythof

H. Laurentius
Kerkelijke schatbewaarder
Laurentius leefde in de derde eeuw, tijdens de
christenvervolgingen, in Rome. Geboren in Spanje komt hij als
christen in Rome wonen en vervult daar het kerkelijk ambt van
diaken. Zo beheert hij onder meer het geld dat voor de armen
bestemd is. Als de toenmalige paus Sixtus II tegen de keizerlijke
wet in de catacomben de mis opdraagt wordt hij met enkele
diakens ter dood gebracht. Met Laurentius te doden wacht
keizer Valerianus nog even want hij wil eerst de kerkelijke
rijkdommen incasseren.
Laurentius verdeelt in de hem toegemeten tijd alle geld onder
de armen. Hij keert met lege handen maar met een grote groep
armen terug naar de keizer en zegt wijzend naar de menigte:
daar zijn de schatten van de kerk. Laurentius wordt
veroordeeld tot de marteldood en sterft op een rooster boven
het vuur. Vandaar dat deze heilige in de regel met een rooster
in zijn hand wordt afgebeeld.
Laurentius ligt samen met de eerste diaken uit de christelijke
geschiedenis, de heilige Stefanus, begraven in Rome. Hij is de
beschermheilige van armen en de patroon van allen die met
vuur werken zoals bakkers, brandweerlieden en koks.
Bron: RedactieService juli-augustus 2020
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Kleurplaat: Jij bent Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen (Mat 16,13-20)
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