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Meditatie

Leesrooster

Ieder zijn eigen gaven (n.a.v. Rom. 12: 6 e.v.)

Za

17 april Ezechiël 34:1-10

Wie is de goede herder?

Het is Pasen geweest. We hebben het feest van de opstanding
van onze Heer en Heiland Jezus Christus gevierd. Veel mensen
zijn weer overgegaan tot de orde van de dag, weer vervallen in
het oude ritme van het dagelijks leven, voor zover dat in de
coronatijd mogelijk is. Paulus leert ons dat we met Christus zijn
opgestaan tot een nieuw leven. Hij roept op niet bij het oude
leven te blijven, niet onszelf aan te passen aan de wereld, maar
de gezindheid te vernieuwen om daardoor te ontdekken wat
God van ons wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.
Vaak denken mensen dat zij dat niet kunnen. Dat zij geen
gaven hebben ontvangen waarmee zij zich kunnen inzetten
voor God, in zijn dienst. Maar ieder mens heeft gaven gekregen
zich in te zetten voor God. Ieder op zijn eigen manier.
Ik las daar ergens een mooi voorbeeld van. Enkele dieren
besloten een school voor voortgezet onderwijs op te richten,
waarin zij bekwaamheden wilden leren verbeteren.
Er werden vakken aangeboden als zwemmen, lopen, klimmen
en vliegen. De eend was een uitgesproken zwemmer en vliegen
kon hij ook. In de andere vakken ontbrak het aan
vaardigheden. Dus studeerde de eend lopen en klimmen. Hij
dacht dat hij dat voor de oude dag nodig zou kunnen hebben.
Maar door al het studeren werden de zwemkwaliteiten steeds
minder, omdat het veel van zijn krachten vroeg en ook het
vliegen werd er niet beter op. De haas was een uitsproken
loper. Maar hij studeerde zo hard op het zwemmen en
klimmen, dat hij op zijn beroemde snelheid moest inboeten.
De eekhoorn was de beste bij het klimmen, maar omdat hij
wilde leren vliegen kwam hij klimtraining te kort en kreeg
daarvoor zelfs een onvoldoende. De adelaar verloor zijn kracht
om te zweven omdat hij zich vastgebeten had in zijn
zwemoefeningen. Door zijn natte veren kon hij niet meer
opstijgen. Hij kon niet meer over de bergtoppen zweven en de
wereld van bovenaf bekijken. Ieder van de dieren had zijn
eigen gaven en kwaliteiten, maar omdat ze vonden dat
anderen betere kwaliteiten hadden dan zij, wilden zij die ook.
Zo gaat het ons mensen vaak ook. Wij willen vaak ook kunnen
wat een ander kan, doen wat een ander doet, zonder daarbij te
letten op waar we zelf goed in zijn. God heeft ons ieder onze
eigen gaven geschonken en Hij verwacht van ons dat we die
gebruiken in zijn dienst. We leven tussen Pasen en Pinksteren.
Tussen het feest van de Opstanding en het feest van de Geest.
Het zijn herdenkingsfeesten. God heeft zijn Geest al uitgestort.
Vervolg pag. 2
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Ezechiël 34:11-22
Ezechiël 34:23-30
Psalm 100
1 Johannes 1:1-10
1 Johannes 2:1-11
1 Johannes 2:12-17
1 Johannes 2:18-29

Zoekende liefde
Herderlijke zorg
Oproep
God is licht
God is vergevend
God is er altijd
God is rechtvaardig
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1 Johannes 3:1-10
1 Johannes 3:11-24
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Ezechiël 36:1-15
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Ezechiël 36:29-38
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Kerkdiensten
Zondag 18 april

Bij de diensten
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Hervormde gemeente

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:

Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Online:
Gastheren:

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Dhr. M. Dunnewind
Alle groepen
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Dhr. A. Schuurman
Dhr. J. Kroon

Gereformeerde kerk:

Hervormde gemeente

Gereformeerde kerk

Collecten

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

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

Ds. J. Schipper, Dalfsen
Riekus Hamberg
Dhr. J. Slotman
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

18 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

25 april
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Werkgroep Albanië en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas
Geen kinderoppas

Zondag 25 april

Gereformeerde kerk
Collecten

Hervormde gemeente
Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Online:
Gastdames:

Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst
Riekus Hamberg
Mw. W. Ekkelkamp
Alle groepen
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Mw. R. van Lenthe
Mw. J. Hofmeijer

18 april
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:

Kerkrentmeesters en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

25 april
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:

Werkgroep Albanië en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Vervolg meditatie

Vinkenbuurt (onder voorbehoud)
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart
Klaasje Hemstede
Mw. M. Hierink

Die Geest wil ons helpen onze gaven te gebruiken wanneer we
Hem daarom vragen.
Laten we doen wat we kunnen, met dat wat we hebben, op de
plaats waar we door God gesteld zijn. Dan zullen we ook in de
gemeente tot zegen zijn.
Ds. Hans Tiggelaar.

Ommen Samen kerk (onder voorbehoud)
19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Gastdame/heer:
Afgevaardigde Gk:

Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Gert Diepeveen
Dhr. G. Vogelzang
Dhr. A. Schuurman
Mw. M. Vosjan
Geen

Wijkberichten

Gereformeerde kerk

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

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

Ds. J.T. Baart
Lydia Volkerink
Dhr. J. Wermink
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

Mw. H. Bremmer-Horsman
Mw. H.C. Horsman-van Elburg
Mw. A.H. de Leeuw-Keuning
Dhr. E.R. Timmerman
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Mw. A. Meijerman-Ruiterkamp
Mw. W.A. Schottert-van Eerde
Mw. J.E. ter Telgte-Slijkhuis
Dhr. H. Huisman
Mw. L. Woudwijk-Boomsma
Dhr. M. Steen
Mw. A. Corté-Mijnheer

kindernevendienst ook bij aansluit. De ontmoeting tussen Jezus
en Petrus, na Pasen. Met die hele indringende vraag van de
Meester voor zijn leerling: ‘Heb je mij lief?’
Zondag 25 april hoop ik opnieuw voor te gaan in Ommen. We
houden dan een doopdienst. Gedoopt zullen worden:
Julia Boezelman
Bas Grotemarsink
Stef Veltink
Zoals het nu lijkt, zal het aantal gasten dat de doopdienst bij
kan wonen helaas nog steeds heel beperkt zijn. Op het
leesrooster staat voor deze zondag Johannes 10:11-16. Dit
gedeelte staat ook op het rooster van de kindernevendienst.
Het lijkt me mooi om hierbij aan te sluiten. Die bekende,
prachtige woorden van Jezus: ‘Ik ben de goede herder’. De
kinderen die 25 april worden gedoopt, mogen zijn schaapjes
zijn!

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

Noord-West
Predikant:
Bereikbaar:
Coördinator:

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

Tenslotte
Ik schrijf mijn bijdrage voor dit kerkblad de dag na Pasen.
Tweede Paasdag sneeuwde het. Vanmorgen bleek dat de
sneeuw een klein beetje was blijven liggen. Ik hoop van harte
dat meer dingen van Pasen zullen ‘blijven’. Juist in deze zware
tijd. De hoop van Pasen. Het licht van de Opgestane. Dat die
ons bij zullen blijven, en ons zullen blijven bemoedigen!
Ds. Karel Hazeleger

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

Bij de diensten
De aanloop naar Pasen in de stille week, met daarin de
diensten van de interkerkelijke werkgroep, de eigen diensten,
die door het coronavirus thuis gevolgd moesten worden, liggen
weer achter ons. We kunnen terugkijken op mooie avonden,
mooie diensten waarin we ook het Avondmaal gevierd hebben,
alles uitlopend op het grote feest van de kerk: Pasen. Het feest
van de kerk dat nieuw leven aankondigt voor ieder die in de
opgestane Heer gelooft.

Wijk 1
Predikant:

Pastoraat
*Nieuw leven was er ook bij het gezin van Reynoud en Maaike
Stegeman. Zij zijn dolblij en gelukkig met de geboorte van hun
‘stoere vent’ Bart, zoals op het geboortebericht staat. Bart
werd geboren op 11 maart 2021. Reynoud en Maaike zijn God
dankbaar dat alles goed is. We feliciteren hen van harte met de
geboorte van hun eerste kindje en wensen hen wijsheid en
kracht toe hun zoon groot te brengen.
*Nog meer felicitaties deze keer. Bij de familie J. NijzinkReinders is het D.V. feest op 24 april a.s. Zij gedenken dan dat
zij veertig jaar geleden in het huwelijk zijn getreden en zijn God
dankbaar voor al die jaren samen. Gods zegen gewenst voor al
de jaren die jullie nog samen gegund zijn.
Er zijn in de afgelopen periode ook diverse contacten geweest
met gemeenteleden die onderzoeken of (kleine) operaties
moesten ondergaan. Voor zover ik begrepen heb is dit allemaal
goed verlopen en daar zijn we dankbaar voor. Ieder die ziek is
en/of herstellend wensen we toe dat het allemaal zal verlopen
zoals verwacht en gewenst wordt. Dat ieder voor het herstel
niet zich alleen afhankelijk mag weten van de artsen, maar
bovenal van God, die ons leven in zijn hand heeft.
Ds. Hans Tiggelaar.

Bereikbaar:
Scriba:



Bereikbaar:
Coördinator:

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

Agnes
Een indrukwekkende en ontroerende aflevering van EO’s
Metterdaad was er op zaterdag 2 april te zien. Een uitzending
die helemaal in het teken stond van ons gemeentelid Agnes
Kroese en haar werk voor Dorcas in Zuid-Soedan.
Agnes schreef hierover zelf op Facebook: Ook voor EOMetterdaad is het reizen naar projectgebieden door COVID-19
lastig geworden. En dus kwamen ze tijdens mijn laatste verlof
bij mij in Nederland op bezoek om te praten over mijn werk in
Zuid-Soedan. Ik vind het wel wat spannend, met name omdat
het best een persoonlijk verhaal is geworden, waarin ook
stilgestaan wordt bij een periode in mijn leven die zwaar en
moeilijk was. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn ouders,
broer en zus en anderen om mij heen. Een periode waarvan
sommigen van jullie waarschijnlijk niets afweten, maar die mij
wel mede heeft gevormd tot de persoon die ik nu ben.
Daarnaast heeft die ervaring ook een belangrijke rol gespeeld
bij mijn besluit om naar Zuid-Soedan te gaan. Ook mijn ouders,
broer en zus komen aan het woord en vertellen hoe het voor
hen is dat ik in Zuid-Soedan woon en werk. En natuurlijk gaat
het ook over het mooie werk van Dorcas in Zuid-Soedan,
waaraan ik vol dankbaarheid een bijdrage mag leveren!
Nieuwsgierig geworden. Dorcas schreef: Onze landendirecteur
in Zuid-Soedan, Agnes Kroese, schreef als 11-jarig meisje al een
brief naar Artsen zonder Grenzen om haar hulp aan te bieden.
Dat haar kinderdroom uitkwam, mag je gerust een wonder
noemen. In haar tienerjaren ontwikkelde ze een eetstoornis,
die zo ernstig werd dat ze het niet dreigde te overleven. Maar
ze vond de kracht om deze ziekte te overwinnen en werkt nu
voor Dorcas in Zuid-Soedan. Zeer de moeite waard om de
uitzending alsnog te bekijken als je die gemist hebt:
Terugkijken kan via https://metterdaad.eo.nl/zuid-soedan
Ds. Kest Jelsma

Zuid-Oost
Predikant:

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

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

Rondom de erediensten
Zondag 18 april hoop ik voor te gaan in Ommen. We lezen
waarschijnlijk Johannes 21:15-24. Dit is het gedeelte dat op het
leesrooster staat, en waar het materiaal van de
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tegen de onvermijdelijkheid kost je vooral veel energie.
Kortom, leert deze tijd ons ook niet accepteren? Niet omdat
dat zo leuk en goed is. Maar omdat het niet anders is.
Accepteren, dat het leven niet altijd leuk en fun is. Sommigen
zeggen dat dat een zware les voor jonge mensen is: zij hebben
in grote lijnen alleen maar voorspoed meegemaakt in tijden dat
alles kon. Misschien is dat wel waar. Al hebben sommige jonge
mensen al meer meegemaakt dan ik. En ik zie ook juist veel
zestigers er moeite mee hebben, die dachten dat ze dicht bij
hun pensioen waren, waarin het grote genieten zou aanbreken.
Ze vinden er niks an.
Wellicht is er naast de woestijn met het land van belofte in het
verschiet nog een ander behulpzaam beeld in de bijbel: het
sjabbatsjaar. Eens in de zeven jaar moest het land een jaar
braak liggen. Er waren zes jaren om daarvoor te sparen. Het
zevende jaar was een soort winterslaap, waarin van alles niet
gebeurde, maar land en mens konden bijkomen en
verhoudingen werden hersteld. Zou ons jaar met corona ook
die betekenis kunnen krijgen: dat we bijkomen van alles wat er
misgroeid was, zowel in onze relatie met het milieu
(schepping?), als in onze verhoudingen tussen groepen in de
samenleving (racisme, armoede) én in onze relaties in de
privésfeer?
‘Kies dan het leven!’ staat er in Deuteronomium (30:19).
De bijbel is in één ding glashelder: het is aan onszelf, welke les
we van dit jaar leren én ernaar handelen.
Met hartelijke groeten vanaf de Fuut,
ds. Hans Baart

Wijk 2
Predikant:


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



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

Scriba:

Jubilea
Er zijn twee jubilea die opkomen uit de ledenadministratie.
Dhr. en mw. Getkate-de Groot zijn op 19 april 25 jaar
getrouwd.
Een week later hebben dhr. en mw. Holtvluwer-Brant hetzelfde
jubileum.
We gunnen jullie een mooie gedenkdag!

Pop-ups in coronatijd IV – ‘niet leuk’
Wederom dit keer een coronapop-up: theologisch getinte
gedachten die bij me opkomen bij de vraag ‘wat heeft corona
ons gebracht?’ Ik lees daarbij teksten van gemeenteleden die
mij hun gedachten sturen. Vorige keren: stilgezet worden (I),
dankbaar (II) en kwetsbaar (III). Vandaag: accepteren dat het
leven niet leuk is.
Een collega uit het noorden van het land schreef als eerste
antwoord op de vraag wat corona hem gebracht had: tijden
van dorheid en saaiheid accepteren. Hij verwees daarbij naar
Rutte, die al in een vroeg stadium eens had gezegd dat het
leven niet altijd leuk is - al is onze premier die uitspraak
wellicht alweer vergeten.
Ja, we gaan niet meer naar de kerk, er zijn als het goed, is geen
feestjes, musea zitten dicht, terrassen zijn nog gesloten,
festivals worden hooguit proefsgewijs opgestart en qua
buitenlandse vakanties is er maar een heel klein aantal mensen
dat straks een proefvakantie in Griekenland mag houden - en
dan mogen deze mensen hun resort niet eens verlaten. Lekker
dan.
Veel van de leuke dingen des levens staan stil. Mensen die hun
geld verdienen in deze sectoren zitten met de handen in hun
haar en vanmorgen stond in de krant dat een gigant als
D-Reizen omgevallen is. Je hart gaat uit naar iedereen die zijn
of haar baan verliest en naar iedereen die worstelt om
overeind te blijven.
Als mensen die genoten van deze dingen, hebben we gemerkt
hoe jammer het is dat het allemaal niet meer kan. En we
betreuren het dat er nog veel meer niet kan, vooral in de kleine
kring: het onbekommerd knuffelen bijvoorbeeld. Ik begrijp dat
een heel aantal opa’s en oma’s het wel weer doen met hun
kleinkinderen, maar of dat nou verstandig is… Zoals ik zelf ook
mijn dochter uit Den Haag een knuffel geef als lid van ons
gezin. Ik weet namelijk dat ze daar heel voorzichtig leeft. Maar
of het nou verstandig is… Meer dan ooit merken we dat het
leven schraal kan zijn, niet leuk, zelfs saai. En als je dat zo
opschrijft, merk je dat je dat natuurlijk niet wilt. Want het
leven is toch een geschenk om van te genieten!
Maar beide is kennelijk waar: het leven ís een feest en het
leven ís saai. De nadruk leggen op één van beide trekt de
werkelijkheid scheef. Denk maar aan het feest dat we net
hebben gevierd: Pasen. Mét Jezus vierden we de uittocht uit
Egypte. Het is een oerverhaal van het joods-christelijk geloof.
Maar hoe ging het eraan toe? De uittocht is feestelijk en de
doortocht door de Schelfzee wordt bezongen, met Mirjam die
het hoogste woord zingt. Maar waar leidt deze feestelijke
uittocht toe? Naar veertig jaren woestijn: droogte, schraal,
moeizaam.
Zoals deze weg van het volk Israël, zo ook ons leven. Er lijkt een
aantal vaccins te zijn: joepie, dat lost vast alles op! Maar dat
voorkomt niet dat we in een woestijntijd leven en dat dat nog
wel even duurt. Je kunt eraan willen ontsnappen, maar vechten

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

PaKaN!
Zoals u wellicht heeft vernomen hebben wij per 25 maart 2021
onze werkzaamheden voor PaKaN! per direct neergelegd. Dit
besluit hebben wij in een gesprek met een afvaardiging van
beide kerken toegelicht. Daarnaast hebben wij alle
ambtsdragers van beide kerken per e-mail op de hoogte
gebracht.
De afgelopen jaren is er een aantal vervelende situaties
geweest rondom PaKaN!. De afgelopen maanden was dit
wederom het geval, waardoor wij ons genoodzaakt zagen dit
besluit te moeten nemen. Naar onze mening was er vanuit de
Gereformeerde kerk onvoldoende steun en lagen wij al tijden
onder een vergrootglas. Wij voelden geen enkel vertrouwen,
maar enkel achterdocht en wantrouwen. Er zijn voor ons
grenzen overschreden en doorgaan was voor ons geen optie.
Dit besluit te moeten nemen, doet ons veel verdriet. Wat
hadden wij het graag anders gezien, temeer omdat de jeugd
ons ontzettend veel waard is. Wij laten het nu los, maar een
gedeelte van PaKaN! gaat gelukkig door. Wij hopen en bidden
dat er in de toekomst weer ruimte mag zijn om het jeugdwerk
op een positieve manier vorm te geven.
Wij willen iedereen die zich op welke wijze dan ook inzet voor
onze jeugd hartelijk bedanken voor de samenwerking.
Wilma Ekkelkamp, Richard Horsman
Jeske Koning, Maaike Schipper
Jan Veneberg
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mensen maken licht werk. Dat hebben we ook in het
paasweekend weer gezien! Mooi was het ook om te zien dat
best veel mensen een ontbijtje hebben besteld om een ander
hiermee te verrassen. Een vrolijke actie dus, waar veel liefde
uit spreekt! Omzien naar elkaar en verbondenheid in deze tijd,
wat doet dat goed! We hopen dat eenieder genoten heeft. We
wensen stichting Europa Kinderhulp alle goeds toe (met het
opgehaalde bedrag)!
Het Jeugddiaconaat

Beste gemeente,
Met dit bericht willen wij jullie op de hoogte brengen van onze
huidige situatie. Er is namelijk op de achtergrond veel gebeurd
in de afgelopen tijd en dat is ons allen niet in de koude kleren
gaan zitten.
PaKaN! is een commissie die activiteiten met betrekking tot het
kind- en jeugdwerk organiseert en zij valt onder beide kerken.
PaKaN! is altijd groot voorstander om samen op te trekken in
het jeugdwerk, juist omdat er in onze ogen geen verschil is.
Helaas merken wij (op bestuurlijk vlak) dat er wel degelijk een
verschil is in het ontvangen van steun en vertrouwen in PaKaN!
Vanuit de Gereformeerde kant merken wij op bestuurlijk vlak
wantrouwen en (bedoeld of onbedoeld) tegenwerking. Een
paar weken geleden was een mail met daarin gebruikte
bewoordingen en een gedane actie wat ons jeugdwerk
ondermijnt, de druppel dat wij als PaKaN!-leden op deze voet
niet verder kunnen.

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

Het is daarom tot onze grote spijt dat wij moeten mededelen
dat de drie jeugdambtsdragers die vanuit de Gereformeerde
kerk deel zijn van PaKaN! per direct hun ambt hebben
neergelegd. Dit betekent dat ze zowel hun ambt als
jeugdouderling of jeugddiaken én hun rol binnen PaKaN! niet
verder zullen uitvoeren. Twee andere leden van PaKaN!
hebben tegelijkertijd hun taken neergelegd.

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

Dat dit zo ver heeft kunnen komen is betreurenswaardig. We
vinden het jammer afscheid te moeten nemen van Jan, Maaike,
Jeske, Richard en Wilma, alle vijf gewaardeerde krachten
binnen ons team. Zij hebben zich de afgelopen jaren met veel
liefde en passie, geweldig ingezet voor het jeugdwerk binnen
PKN Ommen en we zijn hen ontzettend dankbaar voor hun
bijdrage binnen PaKaN!
Er zijn nog vier leden die doorgaan met PaKaN!. We bekijken en
zoeken hoe we het jeugdwerk en PaKaN! weer verder gaan
vormgeven samen met onze jongerenwerker Thomas.
Uiteraard zijn we daarbij ook weer afhankelijk in wat we
kunnen bereiken, van helpers en vrijwilligers die zich met ons
in blijven zetten voor de jeugd!
Wij vertrouwen erop dat er, net als wij, wordt gereflecteerd op
hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. We zullen samen aan
onze relatie moeten werken. Uiteraard hopen we in de nabije
toekomst weer te kunnen werken vanuit een goed
samenwerkingsverband tussen PaKaN!, de Hervormde
gemeente en de Gereformeerde kerk. Met én naast elkaar voor
het kind- en jeugdwerk!
PaKaN!
(bestaand uit: Ellen, Rieneke, Matthijs en Dorinda)

Hervormde gemeente
14-03 Bea Naarding
Hendrikus Poortier
21-03 Mw. Schuurman-Paarhuis
Mw. Warmelink-Wennemars
28-03 Dhr. en mw. Kamphuis
Dhr. en mw. Scholten-Grootemarsink
04-04 De woongroep van Baalderborg
11-04 Dhr. L schippers
Mw. Smith-Lubbers
Vinkenbuurt
14-03 Dhr. E. Haayema
21-03 Dhr. D. Veldman
28-03 Dhr. en mw. Stegeman
04-04 Dhr. en mw. Heusinkveld
Mw. R. Hirink
Witharen gebouw Irene
21-03 Mw. Makkinga
28-03 mw. Y. Meijer

Gezamenlijke berichten
Paasontbijt Actie voor Europa Kinderhulp
Het Jeugddiaconaat heeft op eerste Paasdag een
paasontbijtjesactie gehouden. De opbrengst van deze actie is
gegaan naar stichting Europa Kinderhulp, waar de familie
Van Marle bij betrokken is.
De actie was een enorm succes. De paasontbijtjes gingen
letterlijk als warme broodjes over de toonbank. Er zijn in totaal
bijna 350 ontbijtjes verkocht! We hebben het bijzonder mooie
bedrag van € 1.504,50 opgehaald en inmiddels aan de familie
Van Marle overhandigd voor stichting Europa Kinderhulp. Wat
een geweldig bedrag!!
Met een klein team en veel vrijwilligers hebben we in de
voorbereiding, op stille zaterdag en in de vroege ochtend op de
eerste Paasdag, hard gewerkt om uiteindelijk de ontbijtjes bij
de mensen te kunnen bezorgen! Natuurlijk hielpen ook onze
tieners hard mee en waren zij mede het gezicht van de
bezorging aan huis. Voor de kinderen was er een speciale
kinderbox. Daarbij zat ook een kleurplaat die je in kon sturen
voor een mogelijke prijs. De winnaar van de kleurplaat
wedstrijd is geworden: Stef Tip! Hij heeft zijn prijs inmiddels
ontvangen. Alle kinderen bedankt voor het meedoen!
Via deze weg nogmaals dank aan alle helpende handen. Vele

Bericht van de kerkenraden
Het jeugdwerk van beide kerken wordt vormgegeven door de
medewerkers van PaKaN! Jeugdambtsdragers, een
jongerenwerker en andere vrijwilligers zetten zich vol overgave
in voor de jeugd van de PKN Ommen. Zij zetten zich in dat de
jeugd het evangelie aangereikt krijgt conform de visie: ‘Dat
jongeren God, elkaar en zichzelf beter leren kennen. En vanuit
die relaties geloof leven, beleven en uitdragen.’ Zoals u elders
in deze Kerkvensters heeft gelezen, zijn er problemen met
PaKaN!. Dit raakt zowel de Gereformeerde kerk als de
Hervormde gemeente. Immers, beide kerken vinden het
belangrijk dat het jeugdwerk via PaKaN! doorgang kan vinden.
En het doet ons dan ook veel dat er problemen zijn ontstaan.
Als gevolg hiervan heeft een vijftal jeugdambtsdragers/leden
van PaKaN! aangegeven onvoldoende ruimte te zien om op
deze wijze door te kunnen gaan met hun werkzaamheden voor
PaKaN! en dat zij met onmiddellijke ingang stoppen.
We betreuren dit ten zeerste. Er is ongewild pijn veroorzaakt
waar dat niet had moeten gebeuren. Wat ons zeer raakt is dat
we met elkaar niet bij machte zijn geweest om de ontstane
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problemen dusdanig te benaderen waardoor er voldoende
vertrouwen zou zijn om door te gaan met het belangrijke
jeugdwerk. We bidden dat God ons de weg wil wijzen hoe we
als kerken hier mee moeten omgaan.
PaKaN! is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente. Beide zijn wij
verantwoordelijk voor het op een goede wijze ondersteunen
van PaKaN!. Binnenkort zullen we als kerken overleg voeren
over hoe we PaKaN! zo goed als mogelijk kunnen en willen
ondersteunen.
Tenslotte, we vinden het oprecht heel erg jammer dat een
aantal leden van PaKaN! geen ruimte meer zag en zich
gedwongen voelde om onmiddellijk te stoppen met hun
werkzaamheden voor PaKaN!. We willen hen en de overige
medewerkers van PaKaN! bedanken voor hun tomeloze inzet
voor de jeugd van onze kerken. En we bidden dat PaKaN!, na
alles wat er is gebeurd, toch de moed vindt om door te gaan en
tot een zegen te zijn voor de jeugd van onze beide kerken.
Johan Schinkelshoek,
voorzitter kerkenraad Gereformeerde Kerk
Marinus Dunnewind,
voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente

Opbrengsten collectes en
giften
Door te zenden collectes
en giften
Totaal baten

Kosten diaconaal quotum
Kosten beheer,
administratie, archief

Jaarrekening 2020 Diaconie Hervormde gemeente
Het College van Diakenen heeft op 1 maart jl. de jaarrekening
2020 van de diaconie goedgekeurd. Omdat wij door de
coronamaatregelen niet voor een vergadering bij elkaar
kunnen komen is deze goedkeuring digitaal tot stand gekomen.
Ook de kerkenraad heeft inmiddels op 22 maart, eveneens
digitaal, haar goedkeuring verleend aan de jaarrekening.
In onderstaand overzicht ziet u de staat van baten en lasten
over 2020. Tevens zijn in dit overzicht de begrotingscijfers en
de vergelijkende cijfers van 2019 opgenomen. Na het
cijfermatige overzicht volgt een korte toelichting op de cijfers.

Opbrengsten en baten
Opbrengsten rente en
dividenden

Rekening

Rekening

2020

2020

2019

2.100

1.556

7.049

7.500

7.756

8.596

16.750

17.889

17.753

2.765

2.619

2.765

590

120

589

423

280

361

5.325

4.251

4.392

Rentelasten en
bankkosten
Diaconaal werk
plaatselijk
Diaconaal werk regionaal
en landelijk
Diaconaal werk
wereldwijd

1.397

4.261

4.291

5.000

1.263

8.134

Door te zenden collecten
en giften

7.500

7.756

Totaal lasten

23.000

20.550

20.532

Resultaat nadelig

-6.250

-2.661

-2.779

Toelichting
Het basisprincipe van de diaconie is dat alle middelen, die in de
loop van het jaar worden ontvangen in hetzelfde jaar ook weer
mogen worden uitgedeeld aan plaatselijke, landelijke en
buitenlandse doelen. Dit basisprincipe kent enkele
uitzonderingen, waardoor het nadelig resultaat 2020 van
€ 2.661 is ontstaan. Het gevolg hiervan is, dat jaarlijks een deel
van het eigen vermogen wordt besteed. Daarbij gaat het om de
volgende zaken:
1. Per jaar worden enkele landelijk vastgestelde collectes ter
bestrijding van de gevolgen van rampen in het buitenland
verdubbeld. In 2020 zijn de collectes voor buitenlandse rampen
verdubbeld met € 1.263.
2. Samen met de Gereformeerde diaconie is besloten om
tijdens de eerste coronagolf alle thuiswonende 80-plussers te
voorzien van een ontbijt. De 80-plussers, die in de
verzorgingstehuizen wonen zijn verrast met een plak chocolade
van de wereldwinkel. Deze actie heeft € 1.398 gekost.
Voornoemde bedragen samen vormen het nadelig saldo
(€ 1.263 + € 1.398 = € 2.661) van 2020. Het nadelig resultaat
van 2020 is ten laste van de algemene reserve gekomen.

Hervormde gemeente

Begroting

8.577

Uitgaven en kosten

Beste gemeenteleden,
Al ruim een jaar bepaalt corona ons leven. Allemaal hebben we
er in meerdere of mindere mate onder geleden. Gelukkig lijkt
in Nederland het einde van de crisis langzaam maar zeker
dichterbij te komen. Steeds meer vaccinaties zorgen hopelijk
voor steeds meer vrijheid. Maar waar wij straks opgelucht
ademhalen, worden in veel landen nog steeds mensen ziek,
raken ze hun inkomen kwijt en lijden ze honger. In die landen is
er nog lang geen licht aan het eind van de tunnel.
Zo gingen er in Zuid-Afrika meer dan 2.2 ,miljoen banen
verloren, wat nog steeds tot grote problemen leidt voor
mensen zonder sociaal vangnet. Zuid-Afrika is het hardst door
corona getroffen land in Afrika met 1.5 miljoen besmettingen
en ruim 50.000 doden op 56 miljoen inwoners. Eind maart
waren er slechts 220.129 mensen gevaccineerd.
Gun anderen de vrijheid die wij zelf tegemoet gaan.
Uw hulp blijft dringend nodig. U kunt uw bijdrage overmaken
op rekening 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.
‘Coronahulp: we gaan door’.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid,
De diaconieën

Omschrijving

7.150

Enkele andere vermeldenswaardige zaken over 2020
Aan het eind van een bewogen 2020 kan worden vastgesteld,
dat ondanks de coronacrisis de inkomsten in de vorm van
collectegelden en giften op peil zijn gebleven. Zowel ten
opzichte van de begroting als ten opzichte van 2019 zijn de
totale inkomsten zelfs licht gestegen. Een groot deel van het
jaar konden in de kerk geen collectes worden gehouden, zoals
we in précorona tijd gewend waren. Na een aarzelend begin
heeft u als gemeente goed gehoor gegeven aan de wekelijkse
oproep het collectegeld en de giften via de bank en de app
over te maken. Dit maakte het mogelijk om ons diaconaal werk
te blijven verrichten. Graag wil het College van Diakenen
iedereen bedanken, die ons werk heeft ondersteund.
De ontvangen collectegelden zijn, voor zover de gever/geefster
geen specifiek doel heeft aangegeven, naar evenredigheid
verdeeld over de collectes, zoals die zijn vastgesteld in het
jaarlijks door de kerkenraad goedgekeurde collecterooster.

2.108
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Op hoofdlijnen een kort overzicht van de belangrijkste doelen
waaraan de ontvangen middelen in 2020 zijn besteed:
Diverse lokale diaconale doelen
€ 4.251
Diverse regionale- en landelijke diaconale doelen € 4.261
Diaconaal werk wereldwijd
€ 1.263
Doorzendcollectes binnen- en buitenland
€ 7.756
Verplichte afdracht PKN landelijke kerk (quotum) € 2.619

per 1 april door hen (keurig) opgeleverd. Zoals eerder
aangegeven hebben we besloten om deze te gaan verhuren.
Vanaf 1 april hebben we de pastorie dan ook verhuurd voor
een periode van 2 jaar.
We hebben afgelopen tijd de jaarrekening besproken en
opgesteld/vastgesteld. Na controle zal deze worden vermeld in
Kerkvensters.
Namens het CVK, Jan Meulenkamp

Inzage jaarrekening 2020 voor gemeenteleden
Van maandag 19 april tot en met 30 april ligt bij het kerkelijk
bureau, Pr. Julianastraat 8, tijdens de openingsuren, een
volledig exemplaar van de jaarrekening ter inzage van de
gemeente. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan wordt u,
in verband met de coronacrisis, vriendelijk doch dringend
verzocht gebruik te maken van een mondkapje en gepaste
afstand (tenminste 1,5 meter) tot de medewerkster van het
kerkelijk bureau in acht te nemen en de eventueel gegeven
aanwijzingen na te leven.
Klaas van Hulst, penningmeester diaconie

Jaarrekening 2020
Net als de Begroting 2021 kunnen wij ook de Jaarrekening 2020
van de Gereformeerde kerk Ommen (inclusief De Kern)
vanwege de coronamaatregelen niet op een gemeenteavond
toelichten/behandelen.
Daarom zal ook de Jaarrekening 2020 voor gemeenteleden ter
inzage worden gelegd in De Kern van zaterdag 17 april tot en
met zaterdag 24 april a.s.
Schriftelijke reacties/opmerkingen van uw kant over de
jaarrekening 2021 kunt u tot en met dinsdag 27 april a.s.
schriftelijk én ondertekend indienen bij onze scriba,
mw. A. Buiter-Kleinjan (Baron Van Fridaghstraat 34) onder
vermelding van uw naam en adres. U kunt eventueel ook
gebruik maken van het emailadres van onze scriba,
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl
Johan Schinkelshoek, voorzitter

Oud ijzercontainer
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten
10-03
Ommen

Kerk
€ 47,10

Diaconie
€ 13,80

Kerk. geb.
€ 16,10

21-03
Ommen

Kerk
€ 3,20

Diaconie
3,20

Kerk. geb.
5,20

Toelichting Jaarrekening 2020
Onderstaand een korte toelichting (opgesteld in overleg met
College van Kerkrentmeesters).
Het resultaat over 2020 oogt op het eerste gezicht zeer positief
(een resultaat van 1,3 mln.). Echter, dat is het gevolg van
regelgeving vanuit de landelijke kerk (PKN) dat het College van
Kerkrentmeesters in de jaarrekening over 2020 de WOZwaarde van de kerkelijke gebouwen (kerkelijk centrum
De Kern, pastorie Korhoenstraat, kosterswoning Bouwstraat
19) moet opnemen in de ‘overige baten en lasten’.
Dat geeft éénmalig een vertekend beeld omdat het nu lijkt
alsof er ruim 1,3 mln. op een rekening ter beschikking staat (en
dat is niet zo). Dit is de geschatte waarde van onze kerkelijke
gebouwen inclusief grond (dus de waarde zit in grond en
stenen). Zouden wij het resultaat ‘corrigeren’ voor het bedrag
van de WOZ-waarde dat is het resultaat over 2020 € 51.468
(positief).
Waar zitten dan de verschillen? Hoe kan het in een coronajaar
dat de rekening er relatief ‘goed uitziet’?
Afgezet tegen de rekening over 2019 én de begroting over
2020 (opgesteld in 2019 toen wij nog geen weet hadden van
corona) vallen onderstaande zaken op:
Een mooie toename van de ‘opbrengsten levend geld’
(vooral Vaste Vrijwillige Bijdrage)
Een vanwege corona veel minder gebruik van ons
kerkgebouw (en dat zien we terug in de kosten ‘kerkelijke
gebouwen’ én ‘kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten’).
Het verschil in ‘salarissen en vergoedingen’ wordt veroorzaakt
door de vacature koster (vertrek Lex Jaspers/aanstelling Ruud
Jongbloed) én een iets andere verdeling van de kosten
‘beheerder/koster’ over de kerk en De Kern.
Een bedrag/verschil afgezet tegen de begroting van in totaal
€ 77.927.
Een fors negatief resultaat van De Kern (als gevolg van
gemiste omzet)
Incidentele baten uit een ontvangen legaat én de actie
‘dankbaarheid 2020’.
Al met al heeft corona onze geloofsgemeenschap/kerk
financieel niet aangetast maar veel is éénmalig/incidenteel. Om
onze financiën structureel op orde te krijgen (en in de nabije
toekomst te houden) zou de opbrengst van de actie
‘dankbaarheid 2020’ structureel toegevoegd moeten worden
‘opbrengsten levend geld’. Laten wij in overleg met u maar
vooral met uw medewerking hieraan werken.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

28-03 Geen opbrengst

Giften
Voor de kerk
€ 750,00 voor de collecte via de bank
€ 49,00 via de app voor de kerk.
€ 12,00 via mw. A. van der Snel-Noordzij
€ 12,00 via mw. K.E. Grootemarsink-Hekman
Voor de diaconie
€ 44,00 via de collecte app
€ 14,00 via mw. M. Reurink
Voor de bloemen
2x € 10,00 via mw. R. Willems-Boezelman
Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 10,00 via fam. Runhart
Voor ZWO
€ 7,20 via het kerkelijk bureau
Hartelijk dank

Gereformeerde kerk
PaKaN!
Elders in Kerkvensters leest u een bericht van PaKaN!.
De Kleine Kerkenraad kan nu hier nog geen reactie op geven,
maar wil u wel laten weten dat er aandacht wordt besteed aan
de ontstane situatie en hoopt er in het volgend Kerkvensters
op terug te komen.
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters.
Bij dezen willen we u de officiële stand doorgeven van de actie
Kerkbalans 2021.
Er is € 366.113,88 toegezegd waar we u zeer dankbaar voor
zijn. Zoals bekend is de fam. Baart verhuisd en is de pastorie
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Begroting
2020

Rekening
2020

Rekening
2019

€ 14.884

€ 14.765

€ 16.445

€ 2.336

€ 3.608

€ 3.010

€362.679

€404.110

€377.777

€379.899

€422.483

€397.232

Kosten kerkelijke
gebouwen excl.
afschrijvingen
Pastoraat incl. diaconaal
pastoraat
Kosten kerkdiensten en
kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen
aan andere organen
Salarissen en
vergoedingen
Kosten beheer,
administratie en archief
Rentelasten/bankkosten

€ 28.311

€ 21.514

€ 35.826

€214.745

€214.120

€224.772

€ 58.510

€ 20.741

€ 59.912

€ 22.821

€ 24.394

€ 24.735

€ 53.800

€ 20.439

€ 58.703

€ 36.909

€ 34.663

€ 39.383

€ 1.600

€ 1.719

€ 2.011

Totaal Lasten

€416.696

€337.590

€445.342

Operationeel resultaat

€ -36.797

€ 84.893

€ -48.110

baten - opbrengsten
resultaat De Kern
baten - opbrengsten
resultaat Kerkvensters
incidentele baten ontvangen legaat
incidentele baten - actie
‘dankbaarheid 2020’
incidentele baten herwaardering
gebouwen WOZ
incidentele baten verkoop Pastorie
Baten en Lasten

€ 8.011

€ -58.020

€ 7.134

€ 8.011

€1.313.573

€312.137

Resultaat verslagjaar

€ -28.786

€1.398.466

€264.027

€ 25.000

€ 25.000

€ -10.000

€ 10.000

€ -

€ 15.000

€ 35.000

€ -28.786

€1.383.466

€299.027

Gebedspunten

Opbrengsten en baten
Opbrengsten
onroerende zaken
Opbrengsten uit rente,
dividend en beleggingen
Opbrengsten levend
geld
Totaal Baten

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?

Uitgaven en Kosten

Gebedspunten
Laten we bidden dat we ons niet zullen laten leiden
door angst of onzekerheid, maar door Gods liefde die
overwint en overwonnen heeft.
Laten we bidden om Gods ontferming voor alle zieke
mensen en voor de mensen die door corona langer op
een operatie of behandeling moeten wachten. Bid om
kracht en moed om het vol te houden.
Laten we God danken dat Hij nabij is te midden van
alle zorgen, moeilijkheden en eenzaamheid.
Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor het
jeugdwerk in de gemeente.
Laten we bidden voor alle vervolgde christenen. Bid
om kracht van God om vol te houden tegen de
verdrukking in.
Laten we in deze verwarde wereld bidden om
onderscheidingsvermogen, om te gaan in het spoor
van wat Jezus ons leert en heeft voorgeleefd.
Laten we bidden voor ons Koningshuis. Bid om Gods
zegen en leiding bij alles wat ze doen voor ons land.
Laten we God danken voor alles wat buiten weer
groeit en bloeit. Dank God voor de natuur waarvan we
mogen genieten.

Overige baten en lasten

Toevoegingen voorz.
Dakreparatie De Kern
Toevoegingen voorz.
Jeugdwerker
Totaal mutaties
‘toevoegingen’
Resultaat naar
Algemene reserve

€

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.

595

€ 10.000
€
29.000
€1.331.998

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad

€305.003

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 30april.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 27 april 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. 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
IBAN Banknummers
Hervormde gemeente
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Gereformeerde kerk

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
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

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
Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed
 dekern@pkn-ommen.nl
De Kern is, vanwege de coronaperikelen meer gesloten dan u
gewend bent. Indien u De Kern wilt bezoeken, neem dan eerst
even contact op (nummer zie hierboven), dan komt u niet voor
niets.
7 dagen 24 uur per dag bereikbaar via email.

Geref. kerk

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

Gebouw Irene
Contactgegevens:
 witharen@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. M. Dunnewind
1ste Scriba: Dhr. J. van den Beukel
 herv-scriba@pkn-ommen.nl

Collectebonnen
Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de
Hervormde kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand ℡: 06-45289143
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. W. Schuurman-Jaspers
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Gedicht en advertentie

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

Gebed
Heer,
Maak mij tot een instrument van uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar haat is,
Eenheid waar mensen verdeeld zijn,
Vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
Geloof aan wie twijfelt,
Laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij,
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken,
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen,
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten,
niet zozeer om zelf bemind te worden

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.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.
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als te beminnen,
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
Amen.
Franciscus van Assisi

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
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

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
06-18153015
 witharen@pkn-ommen.nl
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