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AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’. Ze schrok
hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de
engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult
zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en
Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David
geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen
einde komen’.
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man
gehad’. De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal
je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon
van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is
nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God
is niets onmogelijk’. Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’.
Daarna liet de engel haar weer alleen.

GLORIA IN EXCELSIS DEO
‘Waar kan ik het nou toch gelaten hebben?’ roept Angelina vertwijfeld uit. Ze pakt haar tasje, rommelt erin, maar
vindt niet wat ze zoekt. Ten einde raad pakt ze het ding aan de zijkanten beet en houdt het ondersteboven. Een
stortvloed aan rommel rolt de straat op. Ze bukt zich, en begint alles op te rapen: kam, flesje water,
vleugelherstelset…Die laatste moet ze trouwens dringend aanvullen, denkt ze, terwijl ze al haar spullen in haar
tas propt, waardoor deze nog onordelijker wordt dan hij al was.
Als alle spullen weer opgeraapt zijn, heeft ze nog steeds niet gevonden wat ze zocht. Ze voelt de paniek in haar
keel. Het is de bladmuziek voor de uitvoering. Die heel belangrijke uitvoering, waarvoor iedereen al maanden in
de weer is. Het moet een heel bijzonder concert worden, uniek in zijn soort. Nog nooit eerder heeft zo’n concert
plaatsgevonden. Dat heeft de dirigent tenminste gezegd. En daarom moet alles perfect zijn.
Maar of het concert nu bijzonder is of niet, voor Angelina is het sowieso een belangrijke gebeurtenis. Het is haar
eerste uitvoering. Jarenlang heeft ze iedereen aan het hoofd gezeurd over hoe goed ze kan zingen en hoe graag
ze wel niet deel wil uitmaken van dit koor. En eindelijk, na talloze zanglessen en een slopende auditie, is het
zover. Ze mag meedoen in het grootste engelenkoor dat er bestaat. Mits ze haar tekst kent natuurlijk.
De tekst die ze nu kwijt is en die ze ook maar niet kan onthouden, want het lied dat gezongen moet worden, is in
het Latijn en dat is nooit Angelina’s sterkste vak geweest. De stress knijpt haar keel nog verder dicht.
vervolg pagina 23
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Meditatie

Leesrooster

‘Komt allen tezamen’ (bij Liedboek Lied 477:1)

Za

19 dec. Psalm 132

Vaste woon- en

Ik vind het één van de mooiste Kerstliederen. Ik mag een
Kerstdienst altijd graag met dit lied beginnen.
Dit jaar weet ik nog niet of ik dat doe. Direct al die eerste regel.
Het heeft op dit moment iets confronterends. Er mogen maar
30 mensen naar de kerk – de rest zit thuis. Veel Kerstvieringen
gaan niet door. Zelfs in ons eigen huis kunnen we maar een
paar mensen ontvangen. Konden we maar met z’n allen
samenkomen…

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

20 dec.
21 dec.
22 dec.
23 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.

Jesaja 51:1-8
Jesaja 51:9-16
Jesaja 51:17-23
Jesaja 52:1-6
Psalm 2
Jesaja 52:7-12
Jesaja 52:13-15

Vastigheid
Je wachter zal niet
Bescherming
Bevrijding
Volken trekken samen
Goed nieuws
Sprakeloos

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

27 dec.
28 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.
1 jan.
2 jan.

Jesaja 53:1-6
Jesaja 53:7-12
Jesaja 54:1-5
Jesaja 54:6-10
Jesaja 54:11-17
Psalm 8
Genesis 11:10-32

Opvallend
Herder als schaap
Vruchtbaar
Grenzeloze liefde
Steengoed
Kijk naar de sterren
Halverwege

Dan wordt het opeens anders. Dat kunnen we wel! In
gedachten, in onze verbeelding. Naar Betlehem gaan! Is dat ten
diepste niet waar het met Kerst om gaat? Ik heb wel eens het
gevoel dat alle romantiek die wij erbij bedacht hebben, er ook
voor kan zorgen dat we met Kerst helemaal niet in Betlehem
komen. We worden volledig in beslag genomen door al die
andere dingen. Zou Kerst dit jaar niet ook een kans kunnen
zijn? Nu veel van die romantiek wegvalt. Dat we ons richten op
waar het nou echt om gaat. Dat we naar Betlehem gaan…

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

3 jan.
4 jan.
5 jan.
6 jan.
7 jan.
8 jan.

Genesis 12:1-9
Genesis 12:10-20
Genesis 13:1-18
Genesis 14:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-11

Vertreksein
Vertrouwenscrisis
Uit elkaar
Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde

‘Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.’

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

‘Jubelend van vreugde’.
Daar zit het volgende probleem. We kunnen niet eens zingen.
Kerst zonder samenzang. Het heeft iets kaals…
‘Komt nu, o komt nu naar Betlehem!’

Inhoudsopgave

Wat zien we dan in Betlehem? Het Kindje in de kribbe. En we
horen uit de mond van engelen dat Hij meer is dan een gewoon
kind. Hij staat zelfs boven de engelen. Hij is de Zoon van God
zelf. Die naar ons toe kwam om ons te redden van angst,
onzekerheid, zorgen, zonde, ziekte en dood. Wat een wonder…
‘Komt, laten wij aanbidden, die koning.’
Ja, wat kunnen we anders? Dat kan ook in je eentje voor het
beeldscherm. Dat kan terwijl je je geliefden zo mist. Het kan
zelfs terwijl je ziek op bed ligt. Knielen voor het Kindje in de
kribbe. Hij is de Zoon van God. Hij belichaamt hoop. Ik heb
Hem hoog. Ik heb Hem lief. Ik wil nooit meer zonder Hem. Is
dat niet Kerst?
Ds. Karel Hazeleger
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4
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
13
15
16
16
16
17
18

Kerkdiensten
Vinkenbuurt

Zondag 20 december 4e Advent

20.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

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

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Mw. M. Hierink
Geen

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag

Ds. J.T. Baart
Riekus Hamberg
Dhr. J. v.d. Linde
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

Gereformeerde kerk
Ommen

Witharen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Mw. G. Mateman
Lydia Volkerink
?

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

Ds. J.T. Baart
Lydia Volkerink
Mw. H. Meulenkamp-Wermink
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

11.15 uur:

Ds. J.T. Baart, prikkelarme
kerkdienst in De Kern
Lydia Volkerink
Dhr. J. Schinkelshoek
www.kerkomroep.nl

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

Ds. W. Kaljouw, Nijverdal
Frans Dijkstra
Dhr. J. van den Beukel
Alle groepen
www.kerkomroep.nl
Dhr. W. ten Kate
Dhr. D. Zandman

Organist:
Ouderling van dienst:
Online:

Witharen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. K. Jelsma
Frans Dijkstra
Dhr. / mw. Koning

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

Hervormde gemeente

Ds. J. Kooistra, Dwingeloo
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman

Ommen
09.00 uur:

Geen
Organist:
Ouderling van dienst:
Online:
Gastdame/-heer:

Donderdag 24 december Kerstavond

Ds. G.A. Trouwborst,
Nieuwleusen
Gert Diepeveen
Mw. G. Timmerman
www.kerkomroep.nl
Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland

Gereformeerde kerk
Ommen
Ommen
21.30 uur:
Online:

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

Taakgroep Eredienst
www.kerkomroep.nl

Witharen
19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. W. den Braber
Klaas Schaap
?

Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
Gert Diepeveen
Dhr. M. Dunnewind
Alle groepen
www.kerkomroep.nl
Mw. M. Hekman
Dhr. B. van der Vegt

Vinkenbuurt
Hervormde gemeente

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

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

Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
Riekus Hamberg
Mw. G. Timmerman
www.kerkomroep.nl
Mw. M. Hekman
Mw. A. Pot

23.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Online:
Gastdame/-heer:

Ds. K.A. Hazeleger
Riekus Hamberg
Dhr. G. Vogelzang
www.kerkomroep.nl
Dhr. J. Vosjan
Mw. M. Vosjan
4

Ds. K.A. Hazeleger
Klaasje Hemstede
Mw. J. Schaapman
Geen

Gezamenlijke dienst Vinkenbuurt / Witharen

Zaterdag 2e Kerstdag

19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst /
Tienerdienst:
Afgevaardigde Gk:

Hervormde gemeente
Ommen Samen kerk
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Online:
Gastdame/-heer:
Afgevaardigde Gk:

Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut
Riekus Hamberg
Dhr. R. Stobbelaar
www.kerkomroep.nl
Mw. J. Hofmeijer
Dhr. W. ten Kate
?

Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Willemien Gerritsen
Mw. M. Hierink
Geen
Dhr. / mw. V.d. Bent

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag
Gereformeerde kerk
Ommen Samen Kerk
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Online:

Zondag 27 december

Ds. J.T. Baart
Klaas Schaap
Dhr. B. Pierik
www.kerkomroep.nl

Gereformeerde kerk

Zondag 3 januari

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

Ds. K.A. Hazeleger
Klaas Schaap
Dhr. J. Wermink
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

Ommen

Ds. J.T. Baart
Freddy Bruins
Dhr. / mw. Koning

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

Gereformeerde kerk

Witharen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Hervormde gemeente

Witharen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

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

Ds. K. Jelsma
Frans Dijkstra
Dhr. D. Zandman
Alle groepen
www.kerkomroep.nl
Dhr. H. Veurink
Mw. J. Veurink-Dogger

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst /
Tienerdienst:

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

Mw. H.J. Dekker-Averesch
Vriezenveen
Margriet Hierink
Mw. M. Hierink

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

Hervormde gemeente

Ds. L.M. Aangeenbrug
Hellendoorn
Klaasje Hemstede
Mw. J. Schaapman
Geen

Ommen Samen kerk
19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Gastdames:

Ommen Samen Kerk

Afgevaardigde Gk:

Ds. K.A. Hazeleger
Lydia Volkerink
Mw. W. Ekkelkamp
Alle groepen
www.kerkomroep.nl
Mw. P. de Jonge
Dhr. J. Kroon

Vinkenbuurt
Geen

Donderdag 31 december Oudejaarsdag

16.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Online:
Gastdame/-heer:

Ds. mw. R. Dekker, Vriezenveen
Klaas Schaap
?

Hervormde gemeente

Vinkenbuurt
10.00 uur:

Ds. K. Jelsma
Frans Dijkstra
Dhr. S. Satter
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Mw. A. v.d. Snel
www.kerkomroep.nl
Dhr. G. Beniers
Mw .J. Beniers
Mw. G. Horsman-Slot

Afgevaardigde Gk:
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Ds. G. Rohaan, Bergentheim
Willemien Gerritsen
Dhr. J. van den Beukel
Mw. J. Dankelman
Mw. J. Hofmeijer
?

Gereformeerde kerk

Bij de diensten

Collecten

Vervoer naar kerk
Kerkgangers die geen vervoer naar de
kerk kunnen krijgen en toch graag de
diensten willen bijwonen kunnen
contact opnemen met:

Gereformeerde kerk:

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

Adventsproject Kindernevendienst Hervormde en
Gereformeerde kerk
Het beste nieuws
Tijdens deze adventsperiode hebben we samen gekeken naar
het goede nieuws. Journalist Simon Schreefloos en meneer
Tuur gingen met ons op zoek. Het is bijna zover: kerst komt
eraan! Met kerst vieren we het goede nieuws voor de hele
wereld. Jezus brengt licht en vrede.
Dit doen we tijdens de kindernevendienst. Ook online kun jij
het goede nieuws volgen. Vier jij het licht van kerst met ons
mee? We wensen je een fijne kerstvakantie toe.
20 december 4e adventzondag
Wat een geschenk! (Lukas 1:26-38)
De engel Gabriël verschijnt aan Maria en vertelt dat ze een
kindje krijgt dat ze Jezus moet noemen, Gods zoon. De engel
vertelt ook dat de oude Elisabet een kindje krijgt.

20 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

24 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Project commissie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

25 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Kinderen in de knel en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

27 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

1 januari
Ommen:
Ommen uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

3 januari
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

Kinderoppas
25 december Kerst
Vandaag is het kerstfeest en gaat het over de geboorte van
Jezus. Hij wordt geboren in een stal en krijgt meteen al veel
bezoek.
Vrolijk kerstfeest!
Namens de kindernevendienst van de
Hervormde en Gereformeerde kerk

Ommen
20 december:
25 december:
27 december:
3 januari:

25 en 26 december Collecte
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te
weinig eten... Zo wachten duizenden
bange kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen op de winter die
komt. De situatie in de
vluchtelingenkampen is mensonwaardig.
Veel mensen bivakkeren noodgedwongen
in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die
wegwaaien als er veel wind staat.
Medische zorg is er nauwelijks, ook niet
voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is
geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is
veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in
Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen
ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze
informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van
documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten
het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar
een betere plek.
Op 25 en 26 december collecteren we voor deze kinderen en
hun ouders. Van harte aanbevolen!
ZWO-commissie

Witharen
20 december:
25 december:
27 december:
3 januari:

Marloes Kassies, Aniek Welink
Karin Doldersum
Anne Lotte Heijink
Muriël van Marle
Monique Welink
Julia Dunnewind
Marijke van Harten
Hetty Landeweerd
Jeannet Hogenkamp
Yvonne Meijer
Jeannet Kelder

Hervormde gemeente
24 december Collecte voor het Inloophuis
In het Kerstevangelie horen we dat er voor Jozef en Maria geen
plek is in de herberg. De diaconiecollecte van de Hervormde
diensten op Kerstavond is bestemd voor een plek in Ommen
die juist wel gastvrij wil zijn, namelijk het Inloophuis. We
bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Collecten
20 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

24 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie het Inloophuis Ommen
Kerkelijke gebouwen / zending

25 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
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Diaconie
KiA Kinderen in de Knel en Kerk
Kerstpakketten Jonge Kerk /
Zending

26 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie
KiA Kinderen in de Knel en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Wijk 1
Predikant:

27 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Bereikbaar:

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

Scriba:
31 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
3 januari
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:


Diaconie en Kerk
Oudejaarscollecte / zending

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

In memoriam
Op 5 december overleed mw. Gerda van de Poppe. Ze woonde
in Stadshaghen maar het laatste half jaar verbleef ze
achtereenvolgens in het ziekenhuis, in Clara Feyoena Heem in
Heemse en de laatste weken in Oldenhaghen. Daar overleed ze
op 92-jarige leeftijd. Op 10 december namen we afscheid van
haar in een dienst in de Gereformeerde kerk. Daarna werd ze
begraven op begraafplaats Laarmanshoek. In onze gebeden
gedenken we haar zussen en met name zus Betsy die erg bij
haar betrokken was en haar vriendinnen in Stadshaghen. In
een volgende Kerkvensters verschijnt een uitgebreider in
memoriam.

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas
Ommen en Vinkenbuurt
Er is geen kinderoppas.

Wijkberichten

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

Jaarlijks aan het begin van Advent worden wij als voorgangers
door een anonieme ‘pelgrim’ verrast met een mooie bos
bloemen. Ook dit jaar weer! Mede namens mijn collega’s
hartelijk dank!

Open kerk

Mw. G. Weenink-Oegema
Mw. W. ten Cate-Grooters
Mw. G. Dragt-Willems
Mw. G.R. Warner-Beekhuis
Dhr. W. Steen
Dhr. J.G. Zwiers
Mw. J. Nijhuis-Veurink
Dhr. W.A. van Ree
Dhr. G.W. Roddenhof
Mw. W. Verboom-de Boer
Dhr. H. Lammerink
Mw. T. Wignand-Bosma
Dhr. G.J. Paarhuis
Mw. G.H. van der Linde-Winters
Mw. G.M. Martens-Muis
Mw. A. van der Meulen-Sliekers
Mw. J. Stegeman-Morrenhof
Dhr. B.J. Bremmer
Mw. J. de Jager-Schuurman
Mw. E.A. Borger-Boonstra
Dhr. O. Huising
Mw. F. Spijker-Boerman
Mw. G.A. Huiskes-Beltman
Mw. H.L. Schoemaker-Stoeten
Mw. N.J. Stegeman-Veldman
Dhr. A. Slotman
Mw. L. Streefland-v.d. Maas
Dhr. P. van Harten
Mw. D.J. Huisman-de Lange,
Dhr. J.W. Roozeboom
Mw. H.J. Paarhuis-Fokkert
Mw. J. Olsman-Welink

Ook op de dinsdagavonden 22 en 29 december is de kerk van
19.00-21.00 uur geopend voor hen die gewoon een poosje in
de kerk willen zitten. Welkom!

Kerstavond
Nog steeds kunt u versierde kerstballen etc. inleveren in de
Kern! Ook kunt u zichzelf nog als kerstengel opgeven om op
kerstavond een tiental adressen te bezoeken (mét een
engelenmondkapje!) en mensen te verrassen met een kerstbal
of andere kerstversiering.
Misschien wel goed om even te melden dat als u (als oudere)
doorgaans ’s avonds niet reageert als er bij u wordt aangebeld
dat u de kans loopt op kerstavond tussen 18.00 en 20.00 een
kerstengel te missen…
Zie verder het bericht elders in Kerkvensters.

Dienst op 1e kerstdag in Witharen
Elke zondag ervaren we de beperkingen met betrekking tot de
kerkdienst inzake zingen en ontmoeten. Met Kerst worden we
hier wellicht nog meer mee geconfronteerd. In Witharen is het
ook niet mogelijk qua ruimte om zoals in Ommen een
zanggroep mee te laten werken. Mijn intentie is daarom om
een zanggroepje op locatie enkele kerstliederen te laten zingen
en daar een filmopname van te maken die in de kerstdienst
getoond kan worden. Ook in Witharen zijn er mensen die sinds
het begin van de coronacrisis niet naar de kerk zijn geweest.
Om iets van verbondenheid te ervaren wil ik een aantal van
hen bezoeken waarbij ze voor de camera iets over Kerst 2020
mogen zeggen. Ook deze opnames worden in de kerkdienst op
1e kerstdag vertoond. Omdat we beperkt zijn in het aantal
kerkgangers zullen veel mensen uit Witharen de opgenomen
filmpjes niet kunnen zien. Daarom worden ze op of direct na
Kerst op YouTube gezet zodat iedereen die dit wil ze kan
bekijken. De titel zal wel zoiets worden als ‘Kerst Witharen
2020’. Op de website van onze Kerk en via mijn persoonlijke
Facebookpagina zal ik tegen die tijd vermelden wat de exacte
link is.

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

Op 27 december mag ik in Witharen voorgaan: Simeon en
Hanna komen voorbij. Een prachtig intiem verhaal waar oud en
jong elkaar ontmoeten: ze kunnen niet zonder elkaar.
Op 1 januari mag ik in Ommen het nieuwe jaar inluiden. Ik denk
dat ik na zoveel diensten dat vorm ga geven in een
morgengebed. Maar misschien houdt de inspiratie tot preken
schrijven nog niet op…

World Servants Ommen nemen koude duik! Graag vraag ik
even aandacht voor de 10 jongeren uit Ommen die samen de
World Servants vormen. Al anderhalf jaar voeren ze acties om
de werkvakantie van 3 weken in de komende zomer in
Oeganda te bekostigen. Ze gaan daar aan een kleuterschool
bouwen! We konden een goede start maken in januari met de
snertactie, bomen planten, mestactie en niet te vergeten de
ontbijtactie rond moederdag. Helaas zat er daarna veel tegen
wat het actie voeren betreft. Mooie acties konden op het
laatste moment niet doorgaan. Aanstaande zaterdag 19
december is de volgende actie. De jongeren nemen een duik in
natuurwater...! De locatie kan niet worden doorgegeven omdat
het dan een evenement wordt, wat niet mag vanwege corona.
Wat zou het fijn zijn om deze jongeren een hart onder de riem
te steken en hen te sponsoren! Dit ook om de motivatie hoog
te houden. Via onderstaande link wijst alles zich vanzelf!
https://www.worldservants.nl/sponsoren?groep=2021-179

Jubilea
Op 30 december hopen dhr. en mw. De Lange-Willems te
vieren dat ze 50 jaar geleden ‘ja’ zeiden tegen elkaar.
Alvast van harte!

De eigen kerk open
Weet u nog: elke dinsdagavond in december is de kerk open
voor wie even wil binnenlopen: 19.00-21.00 uur.

Kerstavond in heel Ommen
Ook dit keer staat onder Gezamenlijke Berichten de laatste
informatie over de kerstengelenactie op kerstavond. Het gaat
goed met de aanmeldingen en qua engelen naderen we de
helft van wat nodig is: dus doe vooral mee! Dan wordt het een
kerstnacht om nooit te vergeten.

Corona
Aanvankelijk leek corona nog ver weg, maar de laatste weken
hoor ik heel vaak dat gemeenteleden besmet zijn geraakt.
Gelukkig meestal zonder dat mensen erg ziek worden. Hoewel
ook dat helaas soms het geval is, zelfs soms heel ernstig.
Daarnaast zijn er mensen die milde klachten hebben en/of in
quarantaine moeten. Ik weet van meerdere gezinnen waarbij
één van de gezinsleden besmet is en het gevolgen heeft voor
het hele gezin. 10 dagen gedwongen binnenblijven valt niet
mee. Ook hoor ik dat mensen weliswaar milde klachten
hebben, maar daarnaast langere tijd met vermoeidheid te
maken hebben. Laten we toch vooral allemaal erg voorzichtig
blijven. Allen die besmet zijn, in thuisisolatie verblijven of te
maken hebben met langer aanhoudende klachten en ook zij bij
wie de veerkracht er uit is of sociaal gezien erg hebben moeten
inleveren, bid ik kracht, beterschap en geduld toe!
Ds. K. Jelsma

Kerst in De Vlierlanden
De kerstdagen zijn in De Vlierlanden helemaal bijzonder.
Tweeëntwintig (!) huishoudens beelden een scène van het
kerstverhaal uit in hun tuin of voorkamerraam. Deelnemende
huizen zijn te herkennen aan een lichtgevende ster met een
nummer erin dat de route aangeeft. Ook is bij elk deelnemend
huis een QR-code met de telefoon te scannen: dan vertellen de
bewoners of anderen het verhaal van de scène die uitgebeeld
wordt.
De landelijke kerk heeft dit idee inmiddels ook opgepakt – of
het tegelijkertijd bedacht, wie zal het zeggen. Daar wordt het
kerstverhaal in acht scènes verdeeld: wij hebben er maar liefst
22! Alles is van kerstavond tot en met zondag te zien.
Download van www.pkn-ommen.nl de routekaart en print hem
uit (leuk voor de kinderen: afvinken!). De route begint bij de
fam. Ruijs.
Mocht je gaan kijken en de route lopen: houd de coronaregels
in acht. Dus afstand houden, op je beurt wachten als er
mensen voor je staan te kijken en niet samenscholen: dat is
ieders eigen verantwoordelijkheid! Dan is het volledig
coronaproof en toegestaan door de gemeente Ommen.
Namens het voorbereidende team (een prachtig stel!): Marion
Willems, Wilma van Dalen, Karla en André Schutte, Mariska
Herbert, Matthijs Steen, Simone Hogenkamp en ikzelf.

Wijk 2
Predikant:


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



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

Scriba:

Bij de diensten
Veel groeten en bijzonder goede feestdagen gewenst!
ds. Hans Baart

Op 20 december is het de vierde zondag van Advent. De
aankondiging van de geboorte door Gabriël aan Maria staat op
het leesrooster. Maria vertrouwt zich toe aan zijn woorden.
Maar niet omdat ze zo’n doetje is!
Op kerstavond 24 december is de kerstnacht heel bijzonder.
Vanuit de kerk aan de Bouwstraat zwermen Hervormde en
Gereformeerde engelen Ommen in om licht en blijdschap te
verspreiden, na hele korte vieringen. Vanaf ongeveer 18.30 uur
kan het meegevierd worden via kerkomroep.nl. Vooral kijken!
Dit maak je niet vaak mee!
Op 25 december verzorgen we een online kerstdienst voor
elkaar, waar ook gewoon 30 gemeenteleden bij aanwezig
kunnen zijn. Het is een hele uitdaging – we hopen dat we
elkaar hiermee een goede kerstdienst kunnen geven.
Aansluitend (11.15 uur) is er een prikkelarme kerkdienst voor
mensen die de gewone kerkdienst vaak te druk vinden of
ronduit last krijgen van teveel impulsen. En bij kerst zijn er vaak
zoveel impulsen! Hier dus niet.
Deze prikkelarme, korte kerstdienst wordt gehouden in
De Kern en is vrij toegankelijk. Opgave is natuurlijk wel nodig.
Lees meer hierover onder het algemene nieuws.

Noord-West
Predikant:
Bereikbaar:
Coördinator:

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

Pastoraat
We leven in deze periode in de donkere dagen voor kerst.
Dagen waarin bij mensen eenzaamheid kan toeslaan, waar
gemis aan geliefden ons verdrietig kan maken. In de afgelopen
periode moesten we afscheid nemen van Marjolein Meulink.
Ze mocht slechts 55 jaar oud worden. Ze was ziek en overleed
op 3 december. We hebben haar op
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8 december, na een dankdienst voor haar leven naar haar
laatste rustplaats gebracht op de natuurbegraafplaats in
Arriën. Zij laat drie jongens na. Wij bidden of de Heer hen wil
bijstaan, nu zij zonder vader en moeder verder moeten in dit
leven.
Er was niet alleen verdriet in de wijk. We mochten ons ook
verheugen in de geboorte van Jarnick Hendrik, zoon van
Herbert en Henrike Kippers. Op het geboortekaartje stond:
‘Een nieuw leven door God ons gegeven. Het wonder zo groot
en jij zo klein. Een kostbaar geschenk, waar we dankbaar voor
zijn’. We feliciteren Herbert en Henrike die na twee dochters
nu een zoon mochten ontvangen. En vanzelfsprekend ook onze
felicitaties voor Renske en Velieke die nu een broertje hebben.
We wensen de ouders Gods liefde toe bij de opvoeding van
hun drie kinderen.

actie van de Kerstengelen niet in de weg te zitten, begint deze
dienst een half uur later dan normaal, om 20.30 uur.
Inhoudelijk sluit de dienst ook aan bij de Kerstengelenactie. Het
thema van de dienst wordt: Geraakt door een engel. We lezen
het bekende Kerstevangelie. Naast muziek vanaf het orgel
luisteren we naar een aantal mooie Kerstliederen vanaf de
beamer. We gebruiken tijdens de dienst gewoon het Liedboek.
Na de dienst hopen we buiten op veilige afstand van elkaar
samen het Ere zij God te zingen.
Later dezelfde avond hoop ik voor te gaan in Ommen, in de
Kerstnachtdienst om 23.00 uur. Deze dienst zal hetzelfde
thema hebben als de dienst eerder op de avond in
Vinkenbuurt. Er is extra muzikale begeleiding van Yvonne
Quaedvlieg-Hemstede, op de dwarsfluit. Mooi! Ook na deze
dienst hopen we buiten op veilige afstand van elkaar samen
het Ere zij God te zingen.
Op Eerste Kerstdag mag ik opnieuw voorgaan in Vinkenbuurt.
Het thema van het Kerstproject van de kindernevendienst in
Ommen is: Het beste nieuws. Al is er in Vinkenbuurt op dit
moment geen kindernevendienst, toch lijkt dit me een mooi
thema om bij aan te sluiten. Juist in deze coronatijd kunnen we
wel wat goed nieuws gebruiken… Thema van de dienst wordt
dus: Het beste nieuws. We ontmoeten opnieuw de engel, die
vertelt dat het nieuws van de geboorte van Jezus het beste
nieuws is. Ook in deze dienst zullen we naast muziek vanaf het
orgel luisteren naar een aantal mooie Kerstliederen vanaf de
beamer. Ook nu gebruiken we weer gewoon het Liedboek.
Vervolgens ‘Derde Kerstdag’, zondag 27 december. Dan hoop ik
’s morgens voor te gaan in de Gereformeerde Kerk. Ik probeer
aan te sluiten bij het thema van de kindernevendienst. Dat
betekent dat we uit de Bijbel lezen Lucas 2:22-40. We
ontmoeten Simeon en Hanna. Waarschijnlijk zal de
verkondiging gaan over de zegen van Simeon in vers 34-35.
Simeon kondigt aan dat het kindje Jezus scheiding zal brengen
tussen de mensen. Spannend. Realistisch, ook. En wat betekent
dit voor ons?
Dan wordt het Oudejaarsdag. Ik hoop ’s middags om 16.00 uur
voor te gaan in een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk.
We kijken terug op een bewogen jaar. Een jaar dat veel
mensen misschien het liefst zo snel mogelijk zouden willen
vergeten. En wat moet je daar dan als dominee over zeggen?
Op de Bijbelkring hadden we het pas over Job. Job maakt van
alles mee. En toch houdt hij vast aan zijn geloof. Hij blijft
‘onberispelijk’, zoals God zelf van hem zegt. Dat vind ik
inspirerende woorden aan het eind van dit coronajaar. De
schriftlezing wordt dan Job 2:1-10, en de tekst een stukje van
vers 3, ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet?’
De laatste dienst de komende periode waarin ik zelf in de eigen
gemeente voor hoop te gaan is de morgendienst van 3 januari,
in Ommen. Dit is de zogeheten ‘dopelingendienst’. We noemen
nog een keer de namen van de kinderen die het afgelopen jaar
zijn gedoopt. Hun gezinnen zijn speciaal voor deze dienst
uitgenodigd. Ik denk dat we opnieuw lezen uit het boek Job, dit
keer hoofdstuk 1. In vers 5 staat dat Job geregeld een ‘offer’
brengt voor zijn kinderen. Spreekt mij wel heel erg aan. Kunnen
wij zoiets ook?

Ik heb geen berichten ontvangen van mensen die ernstig ziek
zijn. Wel hebben veel mensen hun eigen kwalen en
onhebbelijkheden. We wensen hen die ziek zijn kracht van de
Heer om te dragen wat Hij te dragen geeft. Geve God dat
behandelingen die mensen moeten ondergaan resultaat
mogen opleveren waarom gebeden wordt.
We bereiden ons voor op Kerst. Op de herdenking van de
geboorte van het Kerstkind in Bethlehem. Nog even en dan
breekt het Licht door in de duisternis. Dan mogen we
herdenken dat God zijn Zoon naar deze aarde zond om ons vrij
te kopen. Dat herdenken is veel belangrijker dan alle glitter en
glamour die de wereld ervan heeft gemaakt. Laten wij in onze
harten ruimte maken om Hem te ontvangen die als Kind uit de
hemel naar de aarde kwam om onze Heiland te willen zijn.
Ik wens u allen Gods zegen met de Kerstdagen, die we helaas
wat anders zullen moeten doorbrengen dan andere jaren. Al is
er misschien veel veranderd in dit jaar: het feit van de geboorte
van de Messias, de Redder van de wereld, blijft staan, wat er
ook gebeurt. Laten we ons daaraan vast mogen blijven houden.
We hopen, ondanks de beperkingen op mooie diensten. Zelf
hoop ik u voor te mogen gaan op Kerstavond en Eerste
Kerstdag.
Ds. Hans Tiggelaar

Pastoraal Team
Al weer een poosje geleden is haar naam afgekondigd en er zijn
geen bezwaren ingediend. Dat betekent dat Jolanda van
Beesten pastoraal medewerker bij ons wordt. We zijn blij met
deze aanvulling. Jolanda zal, als er weer mogelijkheden zijn,
gaan meedraaien in het organiseren van verbindende
activiteiten. Daarnaast zal zij ook algemene pastorale taken op
zich nemen.
We wensen Jolanda een goede tijd toe.
Janny Schaapman, voorzitter Pastoraal Team Noord-West

Zuid-Oost
Predikant:
Bereikbaar:
Coördinator:

Huwelijksjubileum

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

Op donderdag 17 december zijn/waren Wim en Wolly Visscher
50 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte met het
bereiken van deze mijlpaal. Dat alleen is al een zegen van God!
Voor de toekomst wensen we jullie samen met de kinderen en
de kleinkinderen die zegen ook van harte toe!
Ook Ronald en Renate Haveman hebben een
huwelijksjubileum. Onze eerste koster en zijn vrouw hopen op
zondag 20 december 12,5 jaar getrouwd te zijn. Ook hen willen
we van harte feliciteren. Ook hen wensen we voor de toekomst
Gods rijke zegen toe, samen met hun kinderen Aron, Esther,
Thomas en Nathan!

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

Rond de erediensten
De komende weken zijn er veel kerkdiensten. Ik hoop van harte
dat u onze diensten volgt, ofwel in de kerk, ofwel thuis. En dat
de kerkdiensten uw beleving van bijvoorbeeld Kerst en Oud en
Nieuw zullen verdiepen!
De eerstvolgende dienst waarin ik zelf in de eigen gemeente
hoop voor te gaan is op Kerstavond in Vinkenbuurt. Om de
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Overigens: het is misschien goed nog een keer te vermelden
dat we huwelijksjubilea alleen vermelden op het moment dat
ze door u zelf worden doorgegeven. Dus: mocht u het fijn
vinden dat er aandacht aan wordt besteed, geef het dan even
door, dan wordt dit geregeld!

PaKaN!

Tenslotte

In deze speciale kersteditie geen terugkoppeling van of
vooruitblik op onze activiteiten, maar een antwoord op de
vraag ‘wat betekent kerst voor jou?’

Het is en blijft een vreemde tijd. Ik wens u toch allemaal goede
en rijke Kerstdagen toe. En het licht van God dat met u
meegaat, het nieuwe jaar in!
Op Kerstavond gaan de Kerstengelen door Ommen. Misschien
komen ze ook bij u wel een kerstattentie brengen. Ik weet dat
veel mensen als het donker is de deur niet meer open doen.
Maar misschien goed om dat op Kerstavond wel te doen,
eventueel: nadat u even stiekem hebt gekeken wie er voor de
deur staat. Want een engel – die wil je niet missen!
In de maand december is de Hervormde kerk nog verschillende
keren open, voor wie het fijn vindt er even naar binnen te
lopen, eventueel om een kaarsje aan te steken, of voor een
gesprekje. Het gaat om de dinsdagavonden 22 en 29
december, van 19.00-21.00 uur, en de woensdagochtenden 23
en 30 december, van 10.00-12.00 uur. Weet u welkom!
Met ingang van januari begint de Hervormde gemeente weer
met het houden van avonddiensten. Ik hoop van harte dat veel
mensen zich aanmelden, en (vooralsnog met maximaal
30 personen tegelijk) deze diensten komen bezoeken!
Ds. Karel Hazeleger

Voor mij heeft kerst verschillende aspecten. Als eerste het
moment waarbij je even weer stilgezet wordt bij de geboorte
van Jezus. Natuurlijk ken ik het verhaal; Jezus’ komst en in
diezelfde lijn Jezus’ dood en opstanding zijn de basis van mijn
leven. Maar met kerst even beseffen dat Jezus Zijn hemelse
bestaan aflegt om als kwetsbaar mensje hier op aarde te
komen met het plan om ons te redden, is toch elk jaar weer
bijzonder. Daarnaast is kerst ook een moment voor het gezin
en de familie. Even je werk parkeren en tijd investeren in deze
mensen. En natuurlijk samen lekker eten. Koken en eten blijven
mijn hobby en met kerst kan ik dus even losgaan.
Thomas Abbes
Kerst is voor mij de geboorte van een bijzonder kind. De Zoon
van God, gekomen op aarde, zo kwetsbaar en dichtbij. Licht in
de donkere wintertijd!
Matthijs Boessenkool
Kerst is voor mij… het feest van hoop, licht, liefde! Ik vind het
zó prachtig dat God ervoor koos om één van ons te worden.
God kwam naar ons toe in een liefdevol kind. Via Jezus’ komst,
deelt Hij Zijn liefde met ons en hebben wij een voorbeeld dat
houvast geeft in een soms donkere wereld. Jezus was menselijk
en kent daardoor onze diepste strijd, maar ook ons diepste
geluk. Hierdoor hoeven wij ons nooit alleen te voelen. Jezus
loopt altijd met ons mee en draagt ons wanneer het nodig is.
Laten we die hoop, het licht en die liefde ook naar elkaar
uitstralen! Want Jezus is er voor ons allen. Hoe bemoedigend is
dat!
Dorinda Boezelman

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

Kerst en 10erwerk
Afgelopen weekend hadden we onze online bingo met de
FollowClub. Leuk om elkaar even te kunnen zien. (Via een
scherm). Toch horen we ook de roep om fysiek af te spreken.
Jammer dat we samen nog even moeten doorzetten met de
huidige maatregelen. Toch zijn we nog wel aan het kijken of het
lukt om iets met kerst te organiseren waarbij jongeren, dan wel
in kleine groepjes, en corona-proof, iets kunnen doen. Via de
app en Facebook zullen we jongeren op de hoogte brengen.
Namens alle leiding van het tienerwerk wensen we alle
jongeren en alle gezinnen hele goede dagen toe! Geniet van
wat je wel hebt i.p.v. kijken naar wat niet kan. Leven uit
dankbaarheid…
Ook willen we als 10erwerk gezamenlijk meedoen aan de
engelenactie, jongeren hebben via de app uitleg en uitnodiging
ontvangen. Hopelijk doen er velen van jullie mee om zo samen
ook om te zien naar anderen.

Kerst is voor mij een feest van hoop, door Zijn geboorte.
Door de geboorte van Jezus mogen wij weten dat er altijd hoop
is, hoe donker het soms kan zijn in de wereld of in ons leven.
Voor mij zijn Kerst en Pasen met elkaar verbonden.
De periode naar kerst toe vind ik gezellig door alle lichtjes die je
overal ziet branden, de kerstboom in huis en de vele tradities.
De kerstdagen vier ik het liefst met familie; samenzijn met de
mensen die je liefhebt. Hoewel ik het heerlijk vind om te
genieten van al het lekkers dat op tafel komt sta ik er toch
ieder jaar wel even bij stil dat dit niet het belangrijkste is in
deze tijd. Dat is en blijft de geboorte van Jezus!
Wilma Ekkelkamp

Persoonlijk berichtje
Ook ik wil jullie via deze weg allemaal hele goeie dagen
wensen! Het zal een opmerkelijke kerst worden. Hopelijk
vinden jullie allemaal een weg om van kerst 2020 iets moois te
maken én in kleinere getale stil mogen staan bij de komst van
onze Here Jezus en mogen we in navolging van de herders het
licht dat ze gezien hebben uitdragen naar mensen die we
tegenkomen. Bij het schrijven van dit stukje voor kerkblad
moest ik nog denken aan wat we tegen onze kinderen altijd
zeggen. Als we, door de maatregelen, mensen moeten missen
deze kerst is dat ook een goed teken. Als je iemand mist is dat
een teken dat je heel veel van ze houdt. Dus het gemis is een
bewijs van de liefde. Mooie gedachte toch?

Wat betekent kerst voor mij? Nogal een vraag en om eerlijk te
zijn is het bij mij niet anders dan bij velen. Mooie kerstboom,
cadeaus, lekker eten en met familie samen zijn. Wat voor
gevoel geeft het in mijn geloof? Het is natuurlijk de geboorte
van Jezus die we vieren, maar wat betekent die Jezus dan voor
mij of ons? Dan denk ik toch altijd maar aan één tekst die Jezus
zelf heeft gezegd: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Ik
zit ook weleens niet op de goede weg en twijfel ook weleens
aan de waarheid. En toch geloof ik dat hoe en wat je ook doet
je altijd terug mag komen bij Jezus en door hem heb je het
leven.
Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst en alle goeds voor
2021!
Richard Horsman

Vanuit Vriezenveen wens ik jullie allemaal goeie kerstdagen én
een goede jaarwisseling!
Thomas Abbes, jongerenwerker PaKaN!
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Kerst …
Ieder jaar opnieuw een wonder,
de adventsperiode ieder jaar opnieuw een teken van hoop.
Hoop op een betere wereld, hoop op een nieuw begin,
maar vooral uitzicht op een prachtige toekomst.

Vinkenbuurt
06-12 Zwier en Ina Stegeman

Gezamenlijke berichten
Van de redactie

Kerst, ieder jaar opnieuw een opdracht,
de adventsperiode opnieuw een tijd van omzien,
omzien naar elkaar, maar ook omzien naar de ongeziene,
omzien naar de mensen die je onderweg maar tegenkomen.

Abonnement ’Kerkvensters’
Ja, ik neem een abonnement op ’Kerkvensters’
Voorletters/Naam:

Kerst, een onbeschrijflijk en niet te bevatten cadeau,
een cadeau dat ik ieder jaar heel graag ontvang,
om het daarna met alle liefde weer uit te delen.
Jeske Koning

Adres:
Postcode/Woonplaats:

Midden in de winter is kerst voor mij het feest van licht. We
vieren de geboorte van Jezus. Zijn komst maakt de wereld
lichter. Ik vind het fijn om deze dagen samen te zijn met de
mensen om mij heen.
Maaike Schipper

☐ SEPA incasso; abonnementsprijs € 15,00
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming
aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incassoopdracht te sturen naar uw bank om het
abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan
uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie
Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze
terugboeken.
Neem binnen
weken van
na afschrijving
U laten
kunt deze
bon ook invullen
op de 8website
onze kerken
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden. Incassodatum jaarlijks rond 25 februari.

Voor mij is Kerst een bijzonder feest waar gezelligheid,
saamhorigheid en de geboorte van Jezus Christus centraal
staat. Het is een feest waar ik altijd naar uit kan kijken! De
lichtjes op straat en in de huizen, de sfeer die je om je heen
voelt, waar je ook bent. Dat wij kerst mogen vieren met al onze
dierbaren om ons heen, dat vind ik heel mooi!
Rieneke Tempelman

IBAN:

Kerst betekent voor mij in de voorbereiding vooral het besef
van de hoeveelheid lieve en mooie mensen om mij heen, maar
ook wel de druk om gezellig te zijn en het iedereen naar de zin
te maken. En hoe dichter ik bij kerst kom, hoe meer ik besef
waar kerst eigenlijk om draait. De geboorte van onze
Zaligmaker! Hij maakt Zalig!
Zalig kerstfeest, heb het goed samen, in Jezus’ naam!
Ellen Touwen

Kenmerk machtiging Hg: [Lidnr. LRP]178322021
Kenmerk machtiging Gk: [Lidnr. LRP]182122021
Naam rekeninghouder:
Datum:

Handtekening:

Dit formulier opsturen naar:
Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Incassant ID Hg: NL65ZZZ302584821940
Incassant ID Gk: NL57ZZZ411490740018

Kerst betekent voor mij: samen zijn met mensen die je liefhebt
en het besef dat de grootste Liefde is geboren voor ons
mensen.
Jan Veneberg

Voor u ligt alweer het laatste nummer van het jaar 2020. Een
bewogen jaar. De coronacrisis heeft ook effect op de inhoud
van Kerkvensters. Door het wegvallen van de kerk- en andere
diensten alsmede ook het wegvallen van diverse
samenkomsten was het kerkblad in het afgelopen jaar dunner
dan dat u van ons gewend bent.
Het themadeel is verzorgd door de redactie. Dit nummer is ook
bij de mensen bezorgd die geen abonnement op Kerkvensters
hebben. Mocht u na het lezen van dit nummer het komende
jaar Kerkvensters willen ontvangen en u bent nog geen
abonnee, vult u dan de bovenstaande bon in.

PaKaN! wenst jullie fijne feestdagen!

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

www.pkn-ommen.nl via het menu item Kerkvensters/Abonnee
service. Verder staat hier ook informatie hoe u uw kopij dient
aan te leveren, het verschijnrooster en de aangepaste digitale
versie van Kerkvensters.

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

Verschijning Kerkvensters in 2021
Hieronder treft u het verschijningsrooster van Kerkvensters aan
voor het jaar 2021. Wanneer u dit rooster uitknipt en bewaart,
dan kunt u altijd nagaan wanneer u, uw kopij moet aanleveren.
Het rooster is ook gepubliceerd op de website van onze kerken
www.pkn-ommen.nl onder Kerkvensters/verschijningsrooster.
De sluitingsdatum (deadline) is in de week van aanleveren op
dinsdag om 17.00 uur. Alle kopij die na 17.00 uur binnenkomt,
zal niet meer in dat nummer geplaatst worden. Wij verzoeken
u, uw kopij zoveel mogelijk per E-mail aan te leveren. Geef bij
uw kopij duidelijk aan waar wij uw bericht moeten plaatsen.

Witharen gebouw Irene
15-11 Herman Bouwhuis
22-11 Dhr. Janssen
29-11 Dhr. en mw. Hamhuis
Hervormde gemeente
06-12 Fam. Bessels-Wemekamp
Dhr. G. Gerrits
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kort weergeven. Op deze wijze hopen we het kerstverhaal op
een veilige wijze voor iedereen in Witharen en Vinkenbuurt
zichtbaar te maken. Onderweg is er vanwege de coronaregels
helaas geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten of om koffie
te drinken. De organisatiecommissie vraagt u allen om u aan de
verkeers- en coronaregels te houden, zodat een ieder veilig de
route kan volgen. Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen.
Commissie Kerstlichtroute Vinkenbuurt Witharen
kerstlichtroute@gmail.com

Bijv. Herv. kerk, Geref. kerk, Gezamenlijke berichten, PaKaN!
etc.
Posters dienen 5 weken van tevoren te worden ingeleverd.
De posters moeten als een Word document worden
aangeleverd, waarbij de tekst corrigeerbaar moet zijn door de
redactie. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
Er zijn 4 themanummers gepland, maar er is ruimte voor meer.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met
de redactie ( kerkvensters@pkn-ommen.nl).
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Deadline di

Verschijnt vr

29-dec
12-jan
26-jan
9-feb
23-feb
9-mrt
23-mrt
6-apr
20-apr
4-mei
18-mei
1-jun
22-jun
13-jul
3-aug
24-aug
7-sep
21-sep
5-okt
19-okt
2-nov
16-nov
30-nov
14-dec

8-jan
22-jan
5-feb
19-feb
5-mrt
19-mrt
2-apr
16-apr
30-apr
14-mei
28-mei
11-jun
2-jul
23-jul
13-aug
3-sep
17-sep
1-okt
15-okt
29-okt
12-nov
26-nov
10-dec
24-dec

Van de diaconieën: kerstpakkettenactie
Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een
kerstpakket van hun werkgever. Soms is dit een nuttig pakket,
soms ook komt het onderin de kast te liggen en denkt u: ‘Wat
moet ik daar nu mee!’
Behoort u tot deze laatste groep (of misschien ook wel tot de
eerste groep), dan willen wij u attenderen op onze actie.
In de Ommer samenleving zijn (heel) veel mensen die een extra
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Als diaconie willen
we hen graag helpen in de vorm van een kerstpakket. U kunt er
van op aan dat wij discreet met uw pakket omgaan.
Inleveren kan t/m 20 december, het mag bij onderstaande
adressen ingeleverd worden.
Namens de diaconie van de Nederlands Hervormde kerk,
Marianne Vosjan
Jan Wildeboer
Namens de diaconie van de Gereformeerde kerk,
Freek IJzebrink
Arjan Meijer

Bijzonderheden

Themanummer

Themanummer

Themanummer

Prikkels in de kerkdienst
Vorig jaar schreef ik er al eens over. Ik had mensen gesproken
die te maken hebben met NAH (niet-aangeboren hersenletsel),
enige vorm van autisme of verstandelijke beperking. Vaak is er
een prikkelovergevoeligheid. Kerkdiensten blijken dan best veel
prikkels te bevatten. En (samen) naar de kerk gaan met Kerst
zit er meestal niet in.
Prikkelarme kerkdienst
Daarom organiseren we dit jaar een prikkelarme kerstviering in
De Kern: kleinschalig, rustig en eenvoudig. De viering zal
ongeveer een half uur duren. Iedereen die de gewone
kerkdienst te druk vindt, is van harte welkom.
Wil je komen? De dienst is op 25 december om 11.15 uur in De
Kern. Vanaf 11.00 uur mag je De Kern binnenkomen.
Kom je ook?
Aanmelden is nodig vanwege corona. Er kunnen maximaal
dertig personen komen.
Aanmelden kan bij mij, ds. Hans Baart liefst via mail, maar
bellen mag ook maar ik ben niet altijd bereikbaar. Als je dat zelf
niet kunt doen, is er vast wel iemand die je wil aanmelden en
die met je meekomt.
Kun je niet komen? Kijk dan mee op kerkomroep.nl.
Ria van den Beukel, Hennie Meulenkamp, Hans Baart

Themanummer

Verhoging abonnementsprijs
Zoals u in Kerkvensters nr. 21 heeft kunnen lezen, wordt met
ingang van 1-1-2021 de abonnementsprijs verhoogd.
Betaling via automatische incasso: € 15,00
Betaling via acceptgiro: € 16,50
De redactie van Kerkvensters wenst u allen
Goede Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar

Kerstavond 2020 – laatste informatie
Voor wie het toch nog niet weet:
we hopen dat op kerstavond een
heleboel mensen blij worden
gemaakt door een menigte
engelen die door Ommen zwermt
tussen 18.00 en 20.00 uur.
Kortom: gaat tussen 18.00-20.00
uur de deurbel, vrees niet! De kans is groot dat engelen bij u
iets af willen geven – coronaproof natuurlijk.

24 t/m 27 december Kerstlichtroute Vinkenbuurt Witharen
In het buitengebied van onze gemeente, Witharen en
Vinkenbuurt, wordt met kerst het kerstverhaal buiten
uitgebeeld. Met de auto kunt u een route volgen en zo
genieten van mooi verlichte tuinen en het uitgebeelde
kerstverhaal. De route komt op de website van de kerk, maar is
ook via pijlen te volgen. U hoeft dus in principe geen
routebeschrijving mee te nemen. De route start als u vanaf de
Balkerweg de Woestenweg oprijdt. De verhaallijn is verlicht van
16.30 tot 23.00 uur. We verwachten dat het ongeveer
anderhalf uur duurt om de route te rijden. Op dit moment zijn
veel vrijwilligers bezig om voor hun stukje verhaal een Jozef en
Maria of iets anders te maken. (Er staan dus geen levende
mensen in de tuin). Ook de engelen zijn van de partij. Elke stop
laat dus op eigen wijze iets zien van het verhaal. Er zullen
tekstborden bij geplaatst worden die ook dat stukje verhaal

Engel (m/v) gezocht
We hebben tussen de 140 en 200 engelen nodig. Nu
Sinterklaas het land uit is, merken we dat de aanmeldingen
goed op gang beginnen te komen. Maar we zijn er nog niet, dus
meld je aan! Tot nog toe zijn de meeste engelen dames, dus
12

heren: dit is jullie kans! Gabriël heeft jullie het goede voorbeeld
gegeven. Iedereen kan een engel zijn: geslacht en leeftijd zijn
onbelangrijk.

niet iedereen zich vrij om hier al gebruik van te maken. We zijn
dankbaar dat we, naast het fysiek bezoeken van de
kerkdiensten, in deze tijd gebruik kunnen maken van
technische hulpmiddelen. Op deze manier kunnen we binnen
de mogelijkheden die er zijn verder bouwen aan Gods
koninkrijk.
Wat we regelmatig horen is dat het elkaar fysiek ontmoeten
wordt gemist. Wekelijks ziet menigeen uit naar het bijwonen
van een kerkdienst ook al is het met een beperkt aantal
mensen. En na eenmaal weer in de kerkbank te hebben
plaatsgenomen, is er, ondanks de anderhalve meter onderlinge
afstand, verbinding. Een knikje of een glimlach doet menigeen
zichtbaar goed.
De kerkenraden hebben met betrekking tot het houden van
kerkdiensten in de loop van de tijd een aantal besluiten
genomen. Zo besloten we in maart om alleen digitale
kerkdiensten te organiseren en de avonddiensten voorlopig op
te schorten. In de loop van het jaar hebben we besloten om
met het toegestane aantal mensen weer fysiek bij elkaar te
komen in de verschillende kerkgebouwen. Daarnaast zijn de
diensten digitaal te volgen.
Binnen de kerkenraad van de Hervormde gemeente en de
Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde kerk diende zich de
vraag aan of we weer met de avonddiensten willen gaan
beginnen. Hierover wordt door beide kerkenraden verschillend
gedacht. Er zijn allerlei redenen te bedenken om wel of geen
avonddienst te organiseren. Als kerkenraden hebben we
afgesproken dat we elkaar hierin de ruimte laten. Dit heeft erin
geresulteerd dat de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde
kerk voorlopig heeft besloten geen wekelijkse avonddiensten
meer te organiseren. Dit besluit blijft van kracht totdat de
gemeenteleden van de Gereformeerde kerk hierover zijn
gehoord, daarna volgt een definitieve beslissing. Speciale
diensten blijven wel mogelijk en daarbij moet gedacht worden
aan bijv. taizédienst (zondag 17 oktober), musical,
cantatedienst, gospelkoor (zondag 12 december), Lessons &
Carols, dienst met een koor, etc.
De kerkenraad van de Hervormde gemeente heeft besloten om
vanaf 1 januari 2021 weer avonddiensten te organiseren. Bij
deze diensten zijn de broeders en zusters van de
Gereformeerde kerk ook van harte welkom. Dit worden dus
diensten die wekelijks in de Hervormde kerk zullen worden
gehouden. Naast gastpredikanten zullen in deze diensten de
predikanten verbonden aan de Hervormde gemeente
voorgaan. Om een uitnodiging voor de morgen- of de
avonddienst te kunnen ontvangen, dient u zich vooraf te
registreren bij de beheerder van het reserveringssysteem. Ook
kunt u aangeven dat u zowel uitgenodigd wilt worden voor de
ochtend- als de avonddienst. Hoe dit precies in zijn werk gaat,
leest u in de bijdrage van de beheerders van Kerktijd elders in
deze Kerkvensters.
De kerkenraden wensen u bij voorbaat gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig 2021. Dat we mogen ervaren dat de
geboorte van Jezus licht brengt in deze donkere tijd.

Hoe ziet een engel eruit?
Je mag zelf helemaal weten hoe je je als engel wil uitdossen:
maak er maar iets gaafs van. Maar voor wie daar juist een
beetje tegenop ziet: wij leveren de basis-outfit. Dankzij een
anonieme sponsor gaan we iedereen die engel wil zijn een
MONDKAPJE meegeven dat volstrekt duidelijk maakt dat je die
avond een engel bent.
Hoe coronaproof is het?
Om 17.45 uur beginnen de minivieringen: in 10 minuten gaan
de engelen twee aan twee op pad. Veel vrijwilligers willen
hieraan meedoen. Prachtig! Andrea Oldenwening heeft
aangeboden om samen met Ruud Jongbloed de avond met
alles wat erbij komt kijken te coördineren. Top!
Per viering kunnen we 30 engelen uitzenden: elk kwartier een
nieuwe schare. Er wordt in de kerk en De Kern een
eenrichtingsverkeer gevolgd: je gaat naar binnen bij de toren
en gaat via de kerk en de grote zaal van De Kern uiteindelijk bij
de achteringang naar buiten. Dat is dus allemaal ruimschoots
volgens de regels.
Natuurlijk kom je met je eigen mondkapje op naar de kerk.
Daar krijg je het mondkapje ENGEL, dat je tijdens de actie opzet
voor de herkenbaarheid. Tweetallen van verschillende
huishoudens zorgen zelf voor voldoende afstand en na het
aanbellen sta je niet vlak voor de deur natuurlijk.
Ten slotte vragen we je om een DIENBLAD mee te nemen naar
de kerk. Je gaat op maximaal tien adressen iets moois
aanbieden. Met je dienblad kun je dat coronaproof doen:
letterlijk iets aanbieden op een presenteerblaadje.
Komen de engelen overal?
In principe zwermen de engelen door heel Ommen en de
buurtschappen. De adressen zijn aangeleverd door de
pastorale personen, die naar beste inzicht hebben bekeken wie
er in hun sectie/gebied wel een extra hart onder de riem kan
gebruiken, deze Kerst.
Instellingen en bijzondere woonvormen zijn daarbij wel een
verhaal apart. In ‘t Vlierhuis, Oldenhaghen en De Hoekstee
doet de diaconie al wat voor alle bewoners: daar hoeven de
engelen dus niet meer heen. Ook gaan ze niet naar
woonvormen die onder een organisatie zoals Saxenburg of
Baalderborg vallen. Dat is in deze tijd gewoon niet goed
haalbaar. De nadruk van deze actie ligt dus op bewoners van
Ommen die zelfstandig wonen. Ze kunnen tamelijk oud zijn,
maar ook jong en daartussen.
Alle ballen verzamelen
Natuurlijk moeten de ballen er ook komen. Is iedereen al druk
bezig om ze te versieren of om iets anders moois te maken dat
in de boom of voor het raam kan hangen?
De ballen kun je inleveren in De Kern: elke maandagavond
(19.00-21.00 uur) en elke dinsdag- en zaterdagmorgen (9.0012.00 uur). Lukt het toch niet op deze tijden, dan kun je altijd
even afspreken met De Kern wanneer je ze kunt brengen.
Namens iedereen die meedenkt en meedoet,
Karel Hazeleger, Kest Jelsma, Hans Baart (predikanten) en
Andrea Oldewening

Johan Schinkelshoek,
voorzitter kerkenraad Gereformeerde kerk
Marinus Dunnewind,
voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente

Gereformeerde kerk

Algemene/Kleine kerkenraad
Mededeling van de gezamenlijke kerkenraden
Sinds het begin van dit jaar zijn we geconfronteerd met het
coronavirus. Een virus dat impact heeft op de hele
maatschappij. Ook in de kerken hebben we hier de achter ons
liggende periode mee te maken gehad. En vandaag de dag is
dat nog het geval. We mogen immers maar met een beperkt
aantal mensen fysiek de kerkdiensten bijwonen. En ook voelt

Vergaderingen
4 januari
11 januari
18 januari
25 januari
25 januari
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Wijkraden 1 en 2
Moderamen KK
Kleine Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters
Diaconie

Begroting 2021
Van zaterdag 21 t/m zaterdag 28 november jl. lag de begroting
van de kerk voor het jaar 2021 voor gemeenteleden ter inzage
in de kerk/De Kern. Gemeenteleden kregen de gelegenheid om
t/m zaterdag 5 december schriftelijk te reageren op de
begroting. Geen enkel gemeentelid heeft gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid. De Kerkenraad heeft daarop besloten de
begroting 2021 te accorderen en naar de classis te sturen. Toch
wil ik onderstaand enkele opmerkingen plaatsen bij de
begroting 2021 zodat er begrip ontstaat voor de door ons
opgestelde begroting.
Inkomsten uit rentebaten zijn er niet meer. Alleen op de
bedrijfsspaarrekening ontvangen wij nog 0,01% rente (op
jaarbasis € 10,00).
Collecten in kerkdiensten. Hoewel al enige jaren, vanaf 2017,
gestaag dalend, hopen wij in 2021 (qua begroting), een gelijk
bedrag te mogen ontvangen als in 2020 (ook qua begroting).
2020
Aan onderhoud van ons monumentale kerkgebouw zal in 2021
meer besteed worden, circa € 7.000,00 als in 2020.
Wellicht de grootste wijziging in de begroting ten opzichte van
voorgaande jaren is dat er niet langer wordt afgeschreven op
de inventarissen van De Kern én ‘overige afschrijvingen Kerk’.
Deze post afschrijvingen is door afwaardering van de activa per
01-01-2019 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats worden
nu de werkelijk verwachte kosten en voorzieningen
opgenomen. Voor de begroting 2021 betreft dit een
voorziening van € 25.000,00 voor reparatie/ herstel van het dak
van De Kern in 2022 (waarvan de kosten geschat worden op
€ 50.000,00). Hiervan is al een post van € 25.000,00 verwerkt in
de jaarrekening van 2019.
Ook is onze kerk minder geld kwijt aan een kerkelijk werk(st)er
in verband met het ultimo november jl. stoppen van Gera
Mateman én het gezamenlijk, met de Hervormde gemeente,
dragen van de financiële lasten van een jongerenwerker.
Ook hopen en verwachten wij komend jaar minder lasten te
hebben aan kerkdiensten, catechese, contributies en kerkelijke
activiteiten (door scherper en frequenter toe te zien op
benutten van de begroting/het budget).
Het salaris van de koster/beheerder is in 2021 op een andere
manier verdeeld over lasten kerk versus lasten De Kern.
Zeventig procent van het salaris en vergoedingen voor de
koster komen in 2021 ten laste van De Kern.
Voor De Kern houden wij in 2021 rekening met een lagere
omzet maar hoewel lager ingeschat zou de werkelijkheid, als
gevolg van de duur van de pandemie, wel eens de helft (of
meer) kunnen zijn (of worden).
Eindresultaat is een begroting in 2021 die negatief is maar
ergens uitkomt op de helft van het negatieve resultaat over
2019 (en idem dito begroting 2020) tot bijna twee keer het
negatieve resultaat in de begroting 2020. Het is op dit moment,
in 2020, kijken in een glazen bol en niet bekend zijn met de
duur en invloed van het corona-virus.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

ondertekend.
Johan Schinkelshoek, voorzitter
Voor hetzelfde geld geeft u meer…….
Steun uw kerkgemeente met een periodieke gift. Waarschijnlijk
wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor
giften boven de 1% (minimaal € 60,00) en tot een maximum
van 10% van uw verzamelinkomen.
Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke
gift? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf
jaar een vast bedrag per jaar aan de kerkgemeente schenkt.
Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat
hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen
in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die
mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de
belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit
belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente,
dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat
het u meer kost. Wilt u weten wat dit voor u betekent?
Bereken dan via de Schenkcalculator op
www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u
terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De
Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de
gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost. Een
periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun
reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of
juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.
Over het algemeen is een periodieke gift interessant bij een
schenking vanaf € 150,00. Wilt u meer weten over periodieke
giften of wilt u een overeenkomst met de kerkgemeente
aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met
het College van Kerkrentmeester,  geref-secretariscvk@pkn-ommen.nl. of contactpersoon Jan Tjerkstra of vul de
overeenkomst in via www.protestantsekerk.nl/periodieke-gift
en stuur die op naar Secretariaat CvK Geref. kerk, Bouwstraat
19, Ommen.
Eindstand actie Dankbaar!
Woensdag 4 november jl. was het dankdag en dat was voor ons
de start van de actie Dankbaar! Gemeenteleden hebben een
brief ontvangen en ontzettend veel gemeenteleden hebben
gehoor gegeven aan de oproep om te doneren.
In de afgelopen weken bent u via Kerkvensters en via de
beamer/kerkdiensten op de hoogte gehouden van het alsmaar
stijgende bedrag. Nu, dinsdag 8 december, sluiten wij deze
actie af met een eindstand van ruim € 24.900,00
Zoals tot nu toe elke keer gezegd, ongelooflijk en ontzettend
dankbaar!
Johan Schinkelshoek

Collecten

Bevestiging nieuwe ambtsdrager
Eind oktober/begin november heeft een gesprek
plaatsgevonden met een door de ambtsdrager van de kleine
kerkenraad beoogde opvolger van de huidige voorzitter van de
(kleine) kerkenraad. Dit gemeentelid heeft aangegeven dit
ambt, ouderling met als bijzondere taak ‘preses (Kleine)
Kerkenraad’, te willen aanvaarden.
Het betreft Gerko Warner. Conform de kerkorde wordt u,
worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om bezwaar
aan te tekenen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of
tegen de bevestiging van Gerko Warner in het ambt van
ouderling, met als bijzondere taak ‘preses (Kleine) Kerkenraad’.
Eventuele gegronde bezwaren dienen voor maandag 28
december 2020 schriftelijk te worden ingediend bij mw. A.
Buiter, scriba van de (kleine) Kerkenraad. Een eventueel
bezwaar dient te zijn voorzien van uw naam en adres en te zijn

08-11
Diaconie
Ommen
€ 375,53
Witharen
29,20
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Kerk
€ 358,90
27,00
23,10
25,60

15-11
Diaconie
Ommen
€ 216,24
Witharen
30,30
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Kerk
€ 230,55
25,50
24,85
26,00

22-11
Diaconie
Kerk
Ommen
€ 113,64
€ 124,55
Witharen
€ 36,65
€ 18,35
Kerk. Geb. Ommen
€ 81,35
Gebouw Gebouw Irene
€ 16,60
Zendingsbakjes
€ 203,56
Bedragen inclusief givt app
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Giften

meekijken via de beamer en zodra we naar onze eigen KNDruimte gaan schakelen we live online over via whatsapp. De
dominee gaat dan verder met de reguliere dienst. De
kerkdienst begint om 11.00 uur. Meld jij je aan? We hopen
natuurlijk van wel en dat we zo met heel veel kinderen het
adventsproject kunnen gaan afsluiten. Ondanks dat we elkaar
niet allemaal fysiek kunnen zien, gaan we er toch wat moois
van maken.
Tot dan! Groetjes, Leiding KND

Voor de bloemen
3x € 30,00
Uit dankbaarheid kerk
€ 150,00
Voor de bloemen
€ 9,00 vanuit Witharen
Hartelijk dank

Investering in zonne-energie door de Hervormde gemeente
De Hervormde gemeente is sinds 29 oktober 2020 participant
in de Coöperatie Vinkenbuurt Stroomt U.A.
Er zijn ca. 70 zonnepanelen die de kerk in Vinkenbuurt, de
Hervormde kerk in Ommen, het Hervormde Centrum en het
pand Brugstraat 25 in Ommen voorzien van elektriciteit.
Dit is een interessante, winstgevende belegging omdat:
- Vinkenbuurt Stroomt koopt de panelen groot in tegen een
gereduceerd tarief;
- alle kosten voor o.a. onderhoud, verzekeringen en
uiteindelijk de afvoer van de zonnepanelen zijn inbegrepen
in de prijs;
- daarnaast wordt via het buurtinitiatief gebruik gemaakt van
de postcodegebiedregeling met als groot voordeel de
15 jaar lange vrijstelling van energiebelasting en BTW over
de zonne-energie die op onze panelen binnen het park
wordt opgewekt.
De coöperatie verkoopt de stroom en wij krijgen via deze
regeling 100% vrijstelling van energiebelasting t/m 10.000 KWH
per gebouw. Te zijner tijd zal een jaarlijkse winstdeling gegeven
worden over het aantal gekochte panelen.
Het College van Kerkrentmeesters

Hervormde gemeente
Kerstattenties Jonge kerk
Op woensdag 16 december of op de dagen daarna wordt door
de Jonge kerk ca. 400 kerstattenties bezorgd bij oudere of zieke
gemeenteleden. Wilt u dit werk ook (blijven) ondersteunen?
Uw gift in de daarvoor bestemde collecten tijdens Kerstavond
en 1e Kerstdag of op
rekeningnr. NL33 RABO 0348 904 290 (o.v.v. Kerstattenties
Jonge Kerk) wordt zeer op prijs gesteld!
Namens De Jonge Kerk,
D. Poortier en D. Stegeman
Van de ouderencommissie van de diaconie
In verband met de onzekerheden rond het coronavirus, heeft
de ouderencommissie besloten alle bijeenkomsten tot aan de
zomer van 2021 af te gelasten. Voorwaarde voor de
samenkomsten is dat elke bezoeker voldoende tegen het virus
is beschermd. Voor de commissie staat de gezondheid van de
bezoekers voorop. Mocht de situatie in het nieuwe jaar sterk
verbeteren, dan kunnen de bijeenkomsten op de
dondermiddag ook eenvoudig weer worden opgestart. Maar:
het moet wel veilig zijn. We houden u op de hoogte.
Namens de ouderencommissie,
G.J. Scheppink

Kerkenraad Hervormde gemeente
Kerst 2020 nadert snel. Tot nu toe was 2020 een bewogen jaar.
Een jaar waarin we veel dingen moesten laten maar waarin ook
nieuwe dingen een vlucht hebben genomen. Wie had aan het
begin van dit jaar kunnen denken dat de digitale wereld in ons
(kerkelijk) leven zo’n grote plaats zou gaan innemen. Wat mooi
dat ons deze mogelijkheden zijn gegeven! Toch gaat er niets
boven elkaar fysiek ontmoeten. Om deze ontmoeting mogelijk
te maken hebben we als kerkenraad naar de diensten voor de
komende Kerstdagen gekeken. Hoe kunnen we, verantwoord
en binnen de gestelde regels, zoveel mogelijk gemeenteleden
(op dit moment 30 per dienst) in de gelegenheid stellen om
met Kerst 2020 een kerkdienst bij te wonen? Om hier zoveel
mogelijk aan te kunnen voldoen heeft de kerkenraad besloten
om het aantal diensten tijdens deze dagen uit te breiden. Eén
van de regels, die daarbij in acht moet worden genomen, is dat
u zich aanmeldt bij de beheerder van Kerktijd, het
reserveringssysteem van de kerk. Na aanmelding zult u
waarschijnlijk uitgenodigd worden voor één van de
kerkdiensten. Elders in deze Kerkvensters staat weergegeven
hoe u zich kunt aanmelden. De kerkenraad hoopt dat veel
gemeenteleden van deze mogelijkheid gebruik maken.

Kerstfeest met de kindernevendienst Hervormde kerk
Hallo jongens en meisjes,
Het is bijna zover, nog een paar dagen en dan vieren we Kerst,
de geboorte van Jezus. In de afgelopen weken hebben we met
elkaar stil gestaan bij het adventsproject ‘het beste nieuws’.
Wat is het beste nieuws, voor onszelf en voor anderen in de
wereld? Na vele leuke en fijne gesprekken met elkaar kwamen
we erachter dat het beste nieuws de geboorte van Jezus is. Hoe
mooi is dat! Niet iedereen kon elke zondag aanwezig zijn in de
kerk, dat vonden wij wel heel jammer en jullie misschien ook
wel. Ook voor 1e Kerstdag geldt dat niet iedereen naar de kerk
kan komen. We mogen op dit moment maximaal 30 mensen
uitnodigen en proberen dat te doen met zoveel mogelijk
gezinnen. Hoe moeilijk en pijnlijk het ook is, we kunnen niet
iedereen persoonlijk gaan uitnodigen om de dienst bij te
wonen, hoe graag we dat ook willen en missen dus ook veel
kinderen tijdens de dienst. De gezinnen die wij uitnodigen om
de dienst fysiek bij te wonen met de kinderen worden door ons
persoonlijk benaderd.
Zit jij daar nou niet tussen en wil je wel ‘live’ meekijken met de
KND op 1e Kerstdag en zien hoe we het project gaan afsluiten?
Geef je dan op vóór 23 december via het telefoonnummer van
één van onze leiding. Je kan een (whatsapp) berichtje sturen
naar Therésia
Stobbelaar. Na je
aanmelding ontvang
je meer uitleg hoe
we het online gaan
doen. Het eerste
gedeelte van de
dienst kan je

Het overzicht van de diensten tijdens de Kerst 2020 ziet er als
volgt uit:
Vinkenbuurt
- Kerstavond, 20.30 uur
- Eerste Kerstdag, 10.00 uur
Hervormde kerk Ommen
- Kerstavond, 21.00 uur
- Kerstnacht, 23.00 uur
- Eerste Kerstdag, 09.00 uur, (dienst zonder
kindernevendienst)
- Eerste Kerstdag, 11.00 uur, (dienst met kindernevendienst)
- Tweede Kerstdag, 10.00 uur
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Digitaal
- KinderKerstfeest Tweede Kerstdag
- De diensten vanuit de Hervormde kerk zullen ook digitaal
worden uitgezonden.

H.V.D. wijk Zuid/Oost
2 x € 10,00

Ondanks dat het aantal besmettingen op het moment dat ik dit
schrijf weer toeneemt, bidden en hopen we dat we elkaar, zij
het op minimaal 1,5 meter afstand, mogen blijven ontmoeten.
Namens de kerkenraad, Marinus Dunnewind

Vorming

Hartelijk dank

7 januari Instructie groeigroepen, ds. Karel Hazeleger
We behandelen hoofdstuk 9 en 10 van het boekje over Daniël.
Iedereen van harte welkom, met name de mensen die de
bijeenkomsten mogen leiden. Vergeet niet je van tevoren even
aan te melden. We zitten in het Hervormd Centrum en
beginnen om 19.30 uur.

Aanmelden voor avonddiensten
Heeft u zich al aangemeld voor avonddiensten, dan ontvangt u
automatisch een uitnodiging. Heeft u zich nog niet aangemeld
voor avonddiensten, dan ontvangt u een mailtje van
 reserveren@pkn-ommen.nl. Als u deze mail beantwoordt
en aangeeft dat u uitgenodigd wilt worden voor
avonddiensten, zorgen wij dat de registratie in ons
reserveringssysteem wordt aangepast. Deze aanpassing kunt u
ook zelf doen, door in te loggen met uw e-mailadres op
www.kerktijd.nl. De gemeenteleden die zich telefonisch
aangemeld hebben gaan wij persoonlijk benaderen met
dezelfde vraag. Ook voor alle andere vragen, opmerkingen en
problemen die u ondervindt kunt u mailen naar
 reserveren@pkn-ommen.nl.
Beheerders Kerktijd PKN Ommen,
Herbert Kippers en Lambert van den Berg

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
30 december Oudejaarsconcert
Deze woensdag om 15.00 uur, staat de ‘Oudejaarsconcert
2020’ op het programma in de Willem Hendrik Zwart Hal,
Grensweg 17 te Lemelerveld. Everhard Zwart bespeelt het
Monarke orgel.
Reserveren: is verplicht en kan ℡ 0572-371838.
Per concert is er plek voor 30 bezoekers. Dit in verband met de
RIVM-richtlijnen.

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.

9 januari Nieuwjaarsconcert
Deze zaterdag om 15.00 uur, staat het Nieuwjaarsconcert:
‘Royal Music 2021 In’ op het programma in de Willem Hendrik
Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld.
Voor u treden op Jos Maters (orgel) en Marlon Valk (saxofoon).
Reserveren: is verplicht en kan ℡ 0572-371838.
Per concert is er plek voor 30 bezoekers. Dit in verband met de
RIVM-richtlijnen.

Collecten
22-11
Kerk
Vinkenbuurt
€ 9,35
Pastoraat binnenland 9,05

Diaconie
€ 10,60

Kerk. geb.

29-11
Ommen
Vinkenbuurt
Kerk Vinkenbuurt

Kerk
€ 45,65
10,75
13,55

Diaconie
€ 99,00
9,70

Kerk. geb.
€ 56,67

06-12
Ommen
Vinkenbuurt
Kinderen i/d knel

Kerk
€ 57,85
13,10
12,00

Diaconie
€ 52,70
13,10

Oliebollenverkoop voor stichting Ayubowan
De families Wiersma en Dijkstra verkopen oliebollen van de
warme bakker uit Ommen voor ‘hun’ gehandicaptentehuis in
Sri Lanka. De 115 bewoners hebben allemaal intensieve zorg
nodig, ze komen vaak uit zwaar verwaarloosde situaties. Nodig
zijn en blijven: rolstoelen, bedden, matrassen, fysiotherapie en
toestellen. Ook speciale voeding en medicijnen zijn duur.
Eerder al konden we helpen met een waterbron, een
generator, koelkasten, wasmachines, ventilatoren en vele
andere zaken. Sri Lanka zit in de 2e lockdown, dat maakt het
extra zwaar om de zaak draaiende te houden.
Via Stichting Ayubowan, bij velen in Ommen al bekend, wordt
het geld rechtstreeks overgemaakt. Elke cent komt daar
terecht, er is geen strijkstok!!
Wilt u oliebollen bestellen, bel of mail naar
Wiersma of Dijkstra

Kerk .geb.
€ 53,40

Giften
Voor de kerk
€ 20,00 via de app voor de kerk
€ 20,00 via dhr. D.J. Zandman voor de kerk
€ 20,00 via ds. H. Tiggelaar
€ 505,00 voor de collecte via de bank
Voor de diaconie
€ 15,00 via de collecte app
Voor de zending
Uit de collectebussen Hervormde kerk
€ 76,67 gebracht in november

Gebedspunten
Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 10,00 via fam. Heusinkveld
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?

Voor de bloemen Hervormde kerk
€ 10,00 via mw. A. Koezen
€ 10,00 via mw. J.J.J. Lanjouw
€ 20,00 via ds. K. Hazeleger
H.V.D. wijk Noord-West
2 x € 10,00
€ 20,00
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Gebedspunten
Laten we God danken voor de komst van Zijn Zoon
Jezus hier op aarde. Dank God dat Hij naar ons
toekwam om het mogelijk te maken dat wij voor altijd
dichtbij Hem mogen leven, als we in dankbaarheid
aannemen wat Jezus voor ons heeft gedaan.
Laten we bidden dat we het verlangen mogen krijgen
om Jezus te verwelkomen in ons leven.
Laten we bidden dat nu er minder kan door corona, dit
juist ruimte zal scheppen voor iedereen om de
werkelijke betekenis van Kerst te ontdekken.
Laten we God danken dat Hij ook nu naar ons omziet
in welke situatie dan ook. Dank God dat Hij er altijd
voor ons is en wat er in ons leven ook is gebeurd, dat
er bij Hem altijd een nieuw begin mogelijk is.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor alle
Kerstactiviteiten die worden georganiseerd. Dat alles
goed mag verlopen en veel mensen hierdoor
bemoedigd zullen worden en de liefde van God mogen
ervaren.
Laten we bidden dat we in gebed om mensen heen
zullen staan die het moeilijk hebben in deze tijd door
verlies, ziekte of eenzaamheid.
Laten we God danken voor alles wat we van Hem
mochten ontvangen in het afgelopen jaar en laten we
bidden om Gods zegen en leiding door de Heilige
Geest voor het nieuwe jaar.

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
Geref kerk

Website
PKN gemeenten Ommen:

Diaconie Hg

Kerk Hg

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

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende
 gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

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

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Maandag:
09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Wo en vr:
vanaf 19.00 uur
Donderdag:
09.00-13.00 uur en vanaf 19.00 uur
Zaterdag:
09.30-10.30 uur
Zondag:
Voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 8 januari.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op maandag 28 december voor 17.00 uur te zijn ingeleverd
via e-mail bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij
in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Gebouw Irene
Contactgegevens:

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: woensdag 30 december van 18.45 - 19.30 uur

 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen verkoop in 2021
In De Kern (betaling contant, NB geen muntgeld) op voorlopig
de volgende dinsdagen i.v.m. corona:
9 februari, 13 april, 1 juni, 14 september, 2 november en
7 december van 19.00 tot 20.00 uur.
Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 16 310 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel zijn 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 de
Hervormde kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

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

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

: 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
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Hervormde gemeente
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. M. Dunnewind
1ste Scriba: Dhr. J. van den Beukel
 herv-scriba@pkn-ommen.nl
Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl
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
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.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

Familieberichten en posters
Meer nog dan vorige jaren heb ik er behoefte aan u en allen
die rondom u zijn, zinvolle kerstdagen en een goed jaar
2021 te wensen. Dit alles in het geloof, dat de Heere Jezus
ons kent, ons lief heeft, ook voor wat de toekomst is.
Wij mogen van dag tot dag voortgaan en daarbij onze
naasten, ver weg en dichtbij, niet vergeten.
Op u steunt onze Hoop, o God van ons vertrouwen, zij
worden nooit beschaamd, die op Uw goedheid bouwen.
G. Tolsma
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Kinderkerstfeest Tweede Kerstdag
In 2020 lijkt ‘alles’ wel anders te gaan. Veel activiteiten
gingen niet door of vonden plaats op een andere manier.
Ook kerst komt er weer aan en de vraag blijft, hoe wordt het dit
jaar gevierd? 1 ding is in elk geval zeker, met God erbij gaat de kerstviering altijd door.
Of we dit nu wel of niet samen kunnen vieren, door God zijn we met elkaar verbonden.
Met andere woorden:

‘met U is het altijd kerst’.
Ook dit jaar vieren wij het kinderkerstfeest, deze zal niet zoals voorgaande jaren samen in de kerk zijn.
Maar wel ‘samen’ online.
Hou de Facebook en Instagram pagina van ‘kinderkoor een vrolijk geluid’ vanaf de adventsweken in de gaten.
Elke week komt hier een filmpje online, ter voorbereiding op
Tweede Kerstdag. Wat we gaan doen is nog een verassing, maar het belooft weer een leuke
dienst te worden.
Wil je hier bij zijn? Meld je dan aan voor 18 december.
Aanmelden kan via kinderkooreenvrolijkgeluid@gmail.com
Wat willen we weten: naam/ adres/ aantal kinderen
Wie weet wordt er nog wel iets leuks langsgebracht.


Waar zijn we te zien:
www.kerkomroep.nl
Hervormde kerk Ommen

Tijd: 10.00 uur online

Zijn jullie er bij?
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heeft het woord ‘rommelig’ zo’n beetje uitgevonden. Alle engelen in de hemel weten dat als ze iets vinden, het
vast en zeker van Angelina moet zijn. Er is eigenlijk altijd wat met Angelina aan de hand. Dan weer is ze iets
vergeten, het volgende moment is haar portemonnee gestolen en het is ook al meer dan eens gebeurd dat ze
met geknakte vleugels op de koorrepetitie aangekomen is. Dan was ze weer gevallen onderweg. Angelina wordt
dan ook niet voor niets de ‘gevallen engel’ genoemd, iets wat haar trouwens enorm irriteert. Vertwijfeld schudt
ze haar hoofd. Ze móét die tekst vinden, voordat oom Gabriël eraan komt.
‘Zo, gevallen engel, ben je weer eens wat kwijt?’ klinkt het ineens achter haar. Angelina draait zich om. Alsof de
duvel ermee speelt, denkt ze. Gabriël staat blinkend wit achter haar en kijkt haar met een geamuseerd gezicht
aan. Een quasi-medelijdend lachje speelt om zijn lippen. ‘toch niet die muziek voor het concert van vanavond,
hè? Je gaat het niet verpesten hoor! Het is de belangrijkste uitvoering van de hele wereldgeschiedenis. En
trouwens ook in de geschiedenis van de hemelse zaken’, voegt hij eraan toe.
Straks sluit hij me nog uit van deelname, schiet het door Angelina’s hoofd. Ze zwijgt en perst haar lippen op
elkaar. Geen sprake van, dat ik ga vertellen dat ik mijn tekst kwijt ben, denkt ze. Ik ga nog liever playbacken dan
dat ik dit belangrijke concert mis. ‘Nee’, stamelt ze, terwijl ze nog eens in haar tas rommelt en probeert te
plaatsen welk voorwerp ze nu als eerste in haar hand voelt. ‘Ik zocht, eh…, mijn stemvork!’ met een
triomfantelijk gebaar trekt ze het ding tevoorschijn. ‘Ik was hem al een tijdje kwijt, maar ik heb hem weer!’ ‘Mooi
zo!’ knikt Gabriël, terwijl hij aanstalten maakt om door te lopen. ‘We zouden toch niet willen dat je op dit eerste
concert zou falen. Het was een risico van de dirigent om jou zo kort voor dit belangrijke concert nog aan te
nemen. Maak dat ik trots op je kan zijn. Gegroet, o gevallene!’ Met die woorden vliegt Gabriël weg.
‘Wat denkt die gast wel?’ moppert Angelina boos, terwijl ze naar de concertzaal loopt. ‘Met zijn ‘leuke’ geintjes!
Ik zal eens laten zien wat ik waard ben! Desnoods improviseer ik gewoon een tweede stem en dan hoef ik mezelf
nooit meer te bewijzen. Kon ik nou maar op het eerste woord komen… het was iets met een G geloof ik’.
Voor haar doemt de concertzaal op. Het doek is nog naar beneden, maar erachter staan alle engelen netjes op
hun plek, keurig in het gelid. Zo onopvallend mogelijk probeert Angelina op haar plek in de tweede rij te glippen.
Ze is er bijna, als ze ineens de stem van de dirigent hoort. ‘Ah, Angelina, ben je daar eindelijk? We vroegen ons af
of je som weer gevallen zou zijn’. Angelina klemt haar kaken op elkaar en probeert het lachsalvo dat uit het koor
opstijgt te negeren. ‘Maar fijn dat je toch tijd hebt kunnen vinden om deze unieke uitvoering bij te wonen’, gaat
de dirigent verder. ‘Ik neem aan dat je de muziek van buiten kent?’
Opeens klinkt er een bel. Hèt teken dat de voorstelling gaat beginnen. De dirigent gaat klaarstaan en geeft het
teken dat iedereen moet gaan staan. Achter het doek hoort Angelina haar oom Gabriël al een welkomstwoord
tegen het publiek uitspreken. ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit
zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak
ligt’.
Angelina verbaast zich over de vreemde toespraak. Waarom wordt er niets gezegd over de componist? Of over
het koor? Waarom zegt hij niet dat iedereen zijn telefoon uit moet zetten
en wenst hij niemand een mooi concert toe? En wat was nou dat eerste
woord? Iets met glo…
Maar veel tijd heeft ze niet, want op een teken van de dirigent zet het
orkest het stuk in. Het doek wordt opgetrokken en voor haar ontvouwt zich
niet de concertzaal, maar een hele wereld. Ze ziet een ruig en donker
landschap, schapen en een paar herders. Angelina is verbaasd. Moet ze
voor deze mensen zingen? De muziek zwelt aan. En dan gebeurt er ineens
iets. Ze raakt betoverd. Doordat het zo anders is dan ze verwachtte, is ze haar
probleem van de verloren muziek helemaal vergeten. De dirigent geeft de
laatste maten voor de inzet aan en kijkt haar doordringend aan. En zonder erbij
na te denken, opent Angelina haar mond en zingt, samen met alle anderen, het
mooiste lied dat iemand ooit gehoord
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heeft: ‘Gloria in excelsis Deo!’
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