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Meditatie

Leesrooster
Kruisdragen - maar hoe

Za

1 mei Psalm 136

Eeuwig duurt zijn

Het lijkt mosterd na de maaltijd: ná Goede Vrijdag en vooral ná
Pasen over kruisdragen te schrijven. Het is verdraaid nog an toe
bijna Pinksteren!
Toch is de Geest van Pinksteren geen andere dan de Geest die
op Jezus neer zweefde bij zijn doop. Ze gaf Hem de kracht en
motivatie uit God om zijn weg te gaan: zijn kruis dragend.
Daarnaast is het gewoon onze werkelijkheid, dat we nog steeds
kruizen te torsen hebben, totdat Jezus’ overwinning op de
dood niet meer eenmalig is. En daarbij komt: Jezus roept
diverse keren zijn volgelingen op het kruis op te nemen.
Kruisdragen dus, ook ná Pasen. Maar hoe doe je dat, als jou
iets treft? Draag je dat kruis dan met woede, boosheid,
verbetenheid of juist met gelatenheid? Zo deed Jezus het niet:
niet boos, niet verbeten, niet gelaten. Eerder met vertrouwen.
Of misschien beter gezegd: met zich toevertrouwen. We weten
drommels goed aan Wie…
We dragen sinds meer dan een jaar allemaal het vermoeiende
kruis van corona. Sommigen extreem: ze zijn vreselijk ziek
geweest, nog altijd niet fit, of hebben zelfs iemand verloren!
Anderen hadden gelukkig milde klachten. De meesten van ons
-ik zelf ook- zijn vooral beperkt in hun vrijheid van werken en
leven.
Hoe dragen we dat kruis? Zuchtend, berustend, ontwijkend of
juist boos? Ik houd mezelf voor om het mijne vooral vrolijk te
dragen. Anders dan wie lichamelijk, economisch of sociaal
ernstig geraakt is, ben ik voor veel gespaard. En ik ben de enige
bepaald niet.
Maar er zit nog een diepere laag in: het kruis heeft per definitie
iets van vreugde. Dat klinkt dwaas, dus haak nu niet af: ik
bedoel dit niet kwetsend naar wie écht wat te dragen heeft.
Integendeel! Juist in de gemeente des opgestanen Heren heb ik
zo vaak mee mogen maken, wat een moois er rond een kruis
zomaar opbloeit wat anders nooit was gebeurd - of nooit was
gezien. Soms worden de mooiste zinnen van het leven gezegd
op -jawel!- het sterfbed. Is dat geen wonder?
Ik hoop, wanneer mij ooit een echt zwaar kruis opgelegd
wordt, dat ik mijn vrolijkheid niet definitief verlies; dat ik met
nieuwe ogen kan zien. Ik hoop dat ik dan niet vergeet dat ik
nooit de enige ben met een kruis; er zijn vele anderen - er is die
Ene Ander. Ik hoop van harte dat je hier iets van herkent voor
je eigen leven nu.
Ds. Hans Baart
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Ezechiël 37:1-14
Ezechiël 37:15-28
Psalm 116
Ezechiël 38:1-13
Ezechiël 38:14-23
Ezechiël 39:1-16
Ezechiël 39:17-29

Nieuw leven
Het goede hout
Banden van de dood
Waarschuwing
Overdonderend
Ontwapening
Ommekeer
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Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13
Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33
1 Johannes 4:1-10
1 Johannes 4:11-21

Toespraak van Jozua
Geschiedenisles
Maak een keuze
Eindelijk begraven
Echt of vals?
God is liefde
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Kerkdiensten
Zondag 2 mei

Zondag 9 mei

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

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

Ommen
Ds. J.H. Adriaanse, Hellendoorn
Willemien Gerritsen
Dhr. R. Stobbelaar
Alle groepen
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Dhr. G. Beniers
Mw. J. Beniers

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

Prop. mw. G. Agterhuis, Hattem
Frans Dijkstra
Dhr. J. v.d. Beukel
Alle groepen
www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Dhr. J. Nijzink
Mw. J. Scheppink

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

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

Ommen
Ds. K. Jelsma, doopdienst
Lydia Volkerink
Dhr. J. Heijink
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

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

Ds. mw. M. Develing,
Nieuwleusen
Gerrit Hilberink
Dhr. S. Satter
Alle groepen
www.kerkomroep.nl

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Hervormde gemeente
Vinkenbuurt Samen kerk
09.30 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Dienst door de buurtschap
(zie ook bericht onder Bij de diensten)

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

Ds. T. de Ruijter, Dronten
Frans Dijkstra
Mw. G. Dunnewind-Olsman
Alle groepen
www.kerkomroep.nl
Dhr. J. van Duren

Witharen Samen kerk
09.30 uur:
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Dienst door de buurtschap
Zie Vinkenbuurt

De kerkgangers van kerk Vinkenbuurt en gebouw Irene kunnen
zich opgeven via  bij hermavanbeesten@hotmail.com.
Als u zich opgeeft komt u op de lijst en vervolgens krijgt u op
een later moment bericht over het startpunt en uw starttijd.
Een werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen en hoopt
op deze manier toch weer iets van samen gemeente zijn te
bieden.
Commissie Dienst door de buurtschap

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

Hervormde gemeente
2 mei Deurcollecte Jeugdwerk

Gereformeerde kerk:

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

9 mei Collecte Kerk in Actie-Noodhulp (Libanon) 2021
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en
onder meer terecht gekomen in de buurlanden
Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven
daar in extreme armoede en proberen zo goed
en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op
te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen
werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk
in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale
families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar
personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor
zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
De diaconieën

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk
van de Protestantse Kerk. Kinderen en jongeren hebben een
plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken
die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren
en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een
vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt
materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de
kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien,
geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten
impact hebben.
Geef in de collecte en steun het jeugdwerk van de Protestantse
Kerk om gemeenten te helpen een thuisplek voor jongeren te
zijn. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Hervormde diaconie

9 mei Interactieve Online Dienst
Zoek jij meer verbondenheid binnen de kerk? Heb jij er
behoefte aan om anderen te ontmoeten rond om het geloof?
Helaas blijft dit lastig met de huidige maatregelen, maar wij
hebben een prima plan B! Op 9 mei wordt er opnieuw een
interactieve onlinedienst georganiseerd. In deze dienst zoeken
we via Microsoft Teams verbinding met elkaar en met God.
Door samen te komen en met elkaar in gesprek te gaan over
het thema van de dienst kunnen we elkaar toch ontmoeten. De
ervaring van de eerste dienst heeft ons geleerd dat dit een
waardevolle manier van kerk zijn is in deze tijd.
Maar hoe werkt dat dan?
Je geeft je op via  AtEleven@pkn-ommen.nl, daarop krijg je
voor de dienst een link voor de Teams meeting doorgestuurd.
Op 9 mei kan je vanaf 11.15 uur via de link bij de dienst komen.
In de meeting komen we eerst samen met een inleiding en een
lied. Na de introductie van het thema gaan we uiteen in
groepjes om met elkaar in gesprek te gaan. Het verdelen in
groepjes gaat geheel vanzelf, je hoeft hier zelf niets voor te
doen. Na een leuk gesprek aan de hand van vragen of een
stelling komen alle groepjes weer samen voor een
gezamenlijke afsluiting.
Voor wie?
Voor iedereen die behoefte heeft aan meer contact en zin
heeft om met elkaar over het geloof te praten, jong en oud!
Geef je snel op bij  AtEleven@pkn-ommen.nl en doe mee op
zondag 9 mei om 11.15 uur.

Collecten
2 mei
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
9 mei
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
J.P. kerk als thuisplek voor
jongeren / zending
Diaconie KiA Werelddiaconaat
Syrische vluchtelingen Libanon
en Kerk
Bloemenfonds / zending

Kinderoppas
Geen

Gereformeerde kerk
Collecten

13 mei Kerkdienst door de buurtschap
Voor de kerkgangers van Witharen en Vinkenbuurt is er op
Hemelvaartsdag een kerkdienst. Deze dienst is in de
buitenlucht.
Vanaf het vertrekpunt wordt er met de auto een route gevolgd.
Onderweg worden dan de verschillende onderdelen van de
dienst aangeboden.
Votum en groet, zang, gebed, schriftlezing, overdenking,
collecte en zegen. De bedoeling is natuurlijk dat deze viering
coronaproof is. Iedereen kan dan ook in de auto blijven zitten.
Voor de kinderen zullen er onderweg ook opdrachten zijn.
Omdat er vrijwilligers onderweg in touw zijn, is het
noodzakelijk te weten hoeveel mensen er mee doen.
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2 mei
Ommen:
Ommen uitgangen:

Jeugdwerk en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

9 mei
Ommen:
Ommen uitgangen:

KIA Noodhulp en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

13 mei
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Wijkberichten

Zuid-Oost

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

Predikant:
Bereikbaar:
Coördinator:

Mw. F. Welleweerd-Winters
Mw. H. Grotemarsink-Hekman
Mw. B. van Lenthe-van de Hoek
Mw. J. Boschman-ten Broeke
Mw. G.H. Slotman-Grootens
Dhr. J. Mensink
Mw. J. van Tol-van Beesten
Dhr. K.G. Lamsvelt
Dhr. M. Hemstede
Mw. S. Emmink-de Bruin,
Mw. A.T. Brouwer
Mw. H. Oldeman-Vugteveen
Dhr. E. Timmerman
Dhr. A.J. van Beesten
Dhr. G. Ekkelkamp
Dhr. J. Lenters
Dhr. J. Makkinga
Mw. E. Minkjan-Grootemarsink
Mw. B. Bos-Rozendal
Dhr. H. Marsman
Dhr. H. van Elburg
Mw. J.H. Troost-Sirach
Dhr. W. Terpstra

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

Rond de erediensten
De komende twee zondagen ga ik niet voor in eigen gemeente.
Dat komt net zo uit, o.a. vanwege vakantie. Op
Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, hoop ik wel voor te gaan.
Volgens het preekrooster zou ik een gezamenlijke dienst leiden
in Witharen. Er zijn plannen om hier een drive-through-dienst
van te maken, voor Witharen-Vinkenbuurt. Meer informatie
elders in dit kerkblad.

Ons voorgegaan
Maandag 12 april is overleden op de leeftijd van 92 jaar:
Lambertus Engberts, Bob. Bob was een zorgzame en sociale
man. In de loop van zijn leven was hij wat vervreemd van kerk
en geloof. Daarom had hij al eerder aangegeven na zijn
overlijden geen kerkelijke uitvaart te willen. Die wens heeft de
familie uiteraard gerespecteerd. Op zaterdag 17 april hebben
ze hun man, vader, opa en overgrootvader begraven op de
Natuurbegraafplaats Hoogengraven.
We wensen allen die in Bob Engberts een geliefde hebben
verloren veel sterkte toe. Daarbij denken we met name aan zijn
vrouw, Adrie. We wensen haar kracht toe om verder te kunnen
en troost uit dankbare herinneringen.

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

Beroep
Wat ging het opeens snel! De kerkenraad heeft een beroep
uitgebracht op ds. Henry Dorgelo en die heeft het beroep
inmiddels ook al aangenomen. Zo is ondanks de nodige
vertraging vanwege corona het beroepingswerk uiteindelijk
heel voorspoedig verlopen. Daar kunnen we alleen maar
dankbaar voor zijn! Alle waardering ook voor de
beroepingscommissie, die buitengewoon zorgvuldig en
enthousiast haar werk heeft gedaan. Zelf zie ik uit naar de
samenwerking met Henry Dorgelo. De contacten tot nu toe zijn
buitengewoon goed. Mooi om straks samen de gemeente te
mogen dienen!

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

Vakantie

Pastoraat

In mei heb ik vakantie. Ik ben blij dat collega Hans Tiggelaar mij
vervangt. Mochten er in Zuid-Oost in deze periode
bijzonderheden zijn, dan kunt u contact opnemen met onze
coördinator, Ferdinand Kampman.

Langzaam maar zeker hoor je, wanneer je contact hebt met de
mensen, weer wat hoop voor de toekomst, zeker bij de
ouderen. De angst voor het Covid-19 virus is niet meer zo
aanwezig als wel is geweest. De reden: veel mensen zijn al
gevaccineerd en voelen zich nu beschermd. Sommigen hebben
van de prik wat meer last gehad dan anderen, maar over het
algemeen werd het niet als erg ervaren. En nu maar hopen en
bidden dat het vaccin ook bescherming biedt tegen de
mutaties die optreden in het virus. Het vaccin kan dan wel
bescherming bieden, maar we moeten altijd beseffen: onze
levens zijn in Gods hand.
Ieder die nog behandelingen ondergaat, onderzoeken moet
laten verrichten, herstellend is Gods zegen toegewenst.
Wanneer er sprake is van ziekenhuisopname -of anders
ernstige ziekte of problemen- zou het op prijs gesteld worden
daarvan in kennis te worden gesteld. Schroom niet te bellen of
te mailen...
Ds. Hans Tiggelaar

Tenslotte
We zijn op weg naar Hemelvaart. Rond Hemelvaart kan je
zomaar worden overvallen door een gevoel van eenzaamheid.
Zeker in deze voor veel mensen toch al zo eenzame tijd. Alsof
Jezus je nu ook al in de steek laat. Was Hij maar gebleven…
Juist daarom een paar regels van Lied 663:
‘Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen.’
Wat een troost! Zelfs als je er soms even niks van merkt.
Vanwege corona. Vanwege andere dingen. Want wat maken
sommige mensen veel mee… Toch. Jezus laat ons niet alleen.
De liefde die Hem kenmerkte toen Hij op aarde was. Die is nog
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altijd om ons heen. Wat u op dit moment ook bezighoudt. Ik
wens u toe dat u iets van die liefde mag merken.
Ds. Karel Hazeleger

Wijk 2
Predikant:

Wijk 1



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



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

Scriba:
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


Pasen in de Vlierlanden
Op 1e en 2e Paasdag hing er bij 31 huizen
in de wijk De Vlierlanden een paasei
achter het raam. Op dit paasei stond
een letter en een cijfer. Kinderen uit de
wijk konden op een speciaal formulier
deze letters in de goede volgorde zetten
en ontdekten daarmee de
paasboodschap: ‘Hosanna, Jezus leeft,
Hij is opgestaan’.
Er kon een knutselpakket aangevraagd worden bij de
organisatie om een palmpasenstok te maken. De kinderen
konden deze meenemen tijdens de speurtocht en op die
manier aan alle mensen in de Vlierlanden laten zien hoe mooi
hun palmpasenstok geworden was.
Heel veel kinderen hebben samen met hun ouders de
paaseieren gezocht en hadden de versierde stok meegenomen.
Ze zagen er allemaal prachtig uit. Het knutselen van de
palmpasenstok werd mogelijk gemaakt door sponsoring van AH
Ommen en bakkerij Ten Brinke.
Voor de volwassenen was er op Stille Zaterdag een paasquiz
georganiseerd waarin vragen over het jaar 2020 en Pasen aan
bod kwamen. De quiz werd door ds. Hans Baart geleid en van
commentaar voorzien. Het was een leuke gelegenheid om
elkaar op die manier via Teams te ontmoeten en de onderlinge
strijd aan te gaan.
Het was fijn om op deze manier iets voor de bewoners van De
Vlierlanden te organiseren, om elkaar als christenen te
ontmoeten en om de boodschap ‘Jezus is opgestaan’ te laten
doorklinken in De Vlierlanden. Bovendien heeft het leuke
(nieuwe) contacten en ontmoetingen opgeleverd.
Hans Baart, Marleen Dunnewind, Mathijs Veldman,
Anita van Lenthe, Minella Bessels

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

In memoriam
Op maandagavond 12 april overleed dhr. Bert Hoekman.
Samen met zijn vrouw Gerda woonde hij in Witharen. Hij werd
58 jaar. Hij was al geruime tijd ziek, maar toch kwam zijn einde
onverwacht vroeg. Fijn was dat zowel Gerda als de kinderen
tijdens zijn overlijden aanwezig waren. De afscheidsdienst was
op maandag 19 april, in besloten kring, in het ontvangsthuis
van de Natuurbegraafplaats 'Hoogengraven' in Arriën.
Aansluitend werd Bert begeleid naar het door hem zelf
uitgezochte plekje om daar begraven te worden. In onze
gebeden gedenken wij zijn vrouw, de kinderen en
kleinkinderen. In een volgende Kerkvensters volgt een
uitgebreider in memoriam door de familie.

Geboorte
Op 14 april is Duuk geboren. Duuk is de zoon van Marinda en
Fedor Hendriks en het broertje van Romy. Duuk is een maand
te vroeg geboren, maar na een paar dagen ziekenhuis konden
moeder en zoon naar huis en alles is goed! We feliciteren hen
van harte met hun zoon en broertje!

Doop
De doop werd al een paar keer uitgesteld, maar nu hopen we
de definitieve datum te hebben vastgesteld. Op 2 mei hopen
we de doop te bedienen aan Benjamin Bosch en Carlijn Diana
Nauta. Benjamin is de zoon van Linda en Alfred Bosch en het
broertje van Joaz. Carlijn is de dochter van Natasja en Martin
Nauta en het zusje van Amber. Voor het eerst komen we weer
met 30 mensen bijeen in de kerk. De aanwezigen zijn de
doopouders en hun naaste familie.

Tuin van Hoop
‘Doen we nog wat met de stenen voor de Gereformeerde
kerk?’ Die vraag wordt ons als voorgangers wel eens gesteld.
We zijn er zelfs rond de zomervakantie intensief mee bezig
geweest: we hadden gemeenteleden gevraagd om ontwerpen
in te sturen (waarvoor nogmaals dank!), we hebben met de
burgerlijke gemeente overlegd en met de burgemeester een
geschikte plaats voor een monument uitgekozen, we hebben
om de tafel gezeten met iemand die veel van kunst afweet en
we hebben scholen benaderd. En toch lukte het allemaal niet.
Maar sinds een tijdje hebben we de draad weer opgepakt en
nu gaat het veel beter. De ideeën hebben zich ondertussen
doorontwikkeld. Het hele proces heeft geleid tot het
achterlaten van plannen voor een zwaar monument. We zijn
uitgekomen bij een nieuw, fris idee: de Tuin van Hoop.
Vóór de Gereformeerde kerk bij de vlaggenmast hopen we een
stukje tuin vrij te maken om de stenen van hoop in te kunnen
‘zaaien’. Door slim te beplanten kunnen we er een dynamisch
monument van maken: de hoop groeit en bloeit dan elk
voorjaar weer om de stenen heen. Dat kan met bollen die elk
jaar weer bloeien, maar ook met andere planten erbij. Dit idee
is ook enthousiast ontvangen door Ruud Jongbloed als
beheerder en ons CvK.
De grote vraag is: wie vindt het leuk om mee te doen? We
hebben de hulp van diverse mensen nodig.

Huwelijk
Meer dan een jaar moesten ze geduld hebben: Gerrie Kuipers
en Herman Dijk. Voor de wet zijn ze al op 17 februari vorig jaar
getrouwd. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk was
gepland op 13 maart 2020. Dat was op het moment dat de
avond daarvoor ons land en ook ons kerkelijk leven met een
schok tot stilstand kwam. In besloten kring met het toegestane
aantal mensen hopen wij dat de inzegening nu wel kan
doorgaan op vrijdag 7 mei om 15.00 uur in de kerk aan de
Bouwstraat. Ook vanaf deze plaats wensen wij het paar een
mooie dag en viering toe en bovenal Gods zegen in hun
huwelijk.

Vakantie
Alvast maar even een vooraankondiging. In mei/juni ben ik
vanwege vakantie afwezig. Collega Hans Baart zal dan voor mij
waarnemen.
Ds. Kest Jelsma
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A) Zo zouden we graag drie gemeenteleden hebben met kijk op
tuinaanleg en gevoel voor kunst en symboliek. Samen met een
hovenier en iemand van ons wordt het idee omgezet in een
fraai plan: hoe leggen we de stenen precies neer en hoe
beplanten we dan? Wat voor verhaal gaat deze tuin vertellen?
B) Verder zouden we graag wat mensen hebben die het leuk
vinden om zo’n tuin aan te leggen: met de handen in de aarde
dus.
C) En we hebben als derde groep een paar mensen nodig, die
wel een paar jaar voor zo’n tuin willen zorgen. De tuin moet
onderhoudsvriendelijk worden, maar heeft wel wat liefde en
aandacht nodig door het jaar heen.
Wie zin krijgt om mee te doen, kan zich opgeven bij één van de
drie vaste predikanten. Wij zullen uit jullie waarschijnlijk een
keuze moeten maken en daarna gaan we samen aan de slag.
Natuurlijk maakt het niet uit of je Hervormd of Gereformeerd
bent.
Iets anders is, dat deze PKN-tuin wel wat geld zal kosten.
Goede planten zijn niet gratis en er moet wel een bordje bij
zoals bij elk monument van de gemeente. We gaan dus op zoek
naar sponsoring. Hoe en wat weten we nu nog niet goed en we
hebben daar ook weinig ervaring mee. Als iemand daar nog
mee kan helpen, is hij/zij meer dan welkom!
Mede namens de collega’s Karel Hazeleger en Kest Jelsma,
Hans Baart

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

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Hervormde gemeente
18-04 Dhr. Ronhaar
Mw. Pasman
Vinkenbuurt
11-04 Gertjan Schuttert
18-04 Dick Reurink
Witharen gebouw Irene
04-04 Dhr. en mw. Jaspers
11-04 Dhr. en mw. H. Paarhuis

Dopen
In mei hopen we het dopen weer op te kunnen pakken: met
alle beperkingen van dien, maar toch. Voor wijk 2 zijn er al vier
aanmeldingen die we over twee keer zullen moeten spreiden:
naar verwachting met Pinksteren en op 13 juni. Maar mocht je
een doop willen aanvragen: laat je niet tegenhouden door het
wachtlijstje en neem maar even contact met me op om te
kijken wat op korte of langere termijn mogelijk is.

Hervormde gemeente
Collectegeld en giften Hervormde diaconie in het eerste
kwartaal 2021
Nu het eerste kwartaal van 2021 voorbij is, een kwartaal
waarin we nog steeds als gevolg van de pandemie de
kerkdiensten niet konden bijwonen, is het tijd om even kort
verslag te doen van wat we in de eerste 3 maanden via de bank
aan collectes en giften mochten ontvangen. Via de rekening bij
de Rabobank ontvingen we in totaal € 2.238,00 aan
collectegelden en giften. Via de app werd € 161,00
overgemaakt. In totaal dus € 2.399,00.
Het is de bedoeling dat het collectegeld, voor zover door
gever/geefster geen specifiek doel is aangegeven, te verdelen
over de collectes zoals die in het eerste kwartaal zijn
opgenomen in het collecterooster. Dit collecterooster is in een
eerder stadium door de kerkenraad goedgekeurd en
vastgesteld.
Mede dankzij uw bijdragen hebben we o.a. met Pasen
gezinnen in Ommen, die op- of onder het bestaansminimum
leven, kunnen verrassen met een paasontbijt en met een
waardebon voor een beetje extra. Daarmee laten we merken,
hoe gering misschien ook, dat we naar ze omzien en bereid zijn
om hen te helpen in hun moeilijke levensomstandigheden.
Graag zijn wij als diaconie de helper waar geen andere helpers
meer zijn. Met uw bijdragen maakt u dat mogelijk. Wij zijn blij
en dankbaar voor alle steun in de vorm van giften en bijdragen
in de collectes. U maakt het mogelijk dat wij in deze crisistijd
onze diaconale taak kunnen blijven vervullen. Dank allen voor
uw hulp.
K. van Hulst,
Penningmeester Hervormde diaconie

In verbondenheid
Wie kaartjes wil sturen (altijd mooi!) kan te rade gaan in de
vorige Kerkvensters. Ik heb voor deze editie geen aanvullende
informatie of nieuwe namen te noemen.

Pop-ups in coronatijd V – ‘Vrolijk je kruis dragen’
De coronapop-up van deze keer vind je terug als meditatie op
het voorblad.
Met hartelijke groeten vanaf de Fuut,
ds. Hans Baart

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

PaKaN!
Examens!
Binnenkort breekt er voor onze jongeren een spannende
periode aan: De eindexamens! Als PaKaN! willen we deze
harde werkers graag een kleine oppepper bezorgen.
Daarom onze oproep om naam en adres van komende
eindexamenkandidaten door te geven.
Dit kan via  pakan@pkn-ommen.nl
(Graag vóór vrijdag 7 mei).

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.

PaKaN! wenst alle kandidaten via deze weg alvast veel succes
met de voorbereidingen!!
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Kerkenraad Hervormde gemeente
Predikant
Zondag 11 april is afgekondigd dat de kerkenraad voornemens
was een beroep uit te brengen op ds. Henry Dorgelo. Zondag
18 april is, namens de kerkenraad, door de ouderling van dienst
aangegeven dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de
gevolgde beroepingsprocedure.
Op maandag 19 april is aan ds. Henry Dorgelo persoonlijk de
beroepingsbrief overhandigd. We zijn blij en dankbaar dat we
woensdag 21 april 2021 bericht van ds. Henry Dorgelo mochten
ontvangen waarin hij aangeeft dat hij het beroep naar Ommen
aanvaardt. Onze dank geldt ook de beroepingscommissie, die
uiterst zorgvuldig te werk is gegaan en unaniem een predikant
heeft voor mogen dragen die door de kerkenraad ook unaniem
is overgenomen.
Vanaf medio september 2021 zal ds. Dorgelo bij ons aan de
slag gaan. Over de exacte datum van intrede wordt nog overleg
gevoerd met ds. Dorgelo en met de kerkenraden van
Hardenberg/Heemse en Kloosterhaar/Sibculo. Hierover zult u
op een later moment worden geïnformeerd. Henry Dorgelo zal
zichzelf op een later moment nader voorstellen in een uitgave
van Kerkvensters.

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Hervormde
gemeente

Giften
Voor de kerk
€ 12,50 via ds. Hazeleger
2x € 20,00 via ds. Hazeleger
€ 103,00 via de app
€ 494,00 voor de collecte via de bank
Voor de diaconie
€ 12,50 via ds. Hazeleger
€ 73,00 via de collecte app
Voor de bloemen Kerk Vinkenbuurt
€ 15,00 via J. Hulst-Wind
Hartelijk dank

Gereformeerde kerk

Kerkdiensten
Het is al een hele tijd geleden dat het mogelijk was om bij de
kerkdienst fysiek aanwezig te zijn. Nu het kabinet lichte
versoepelingen doorvoert, vraagt u zich wellicht af wanneer
het weer mogelijk wordt om naar de kerk te gaan. In de
kerkenraad hebben we hier ook over gesproken. Het blijft een
moeilijk te beantwoorden vraag. Vandaag, 22 april, lees ik
bijvoorbeeld een bericht dat er weer 9648 nieuwe
coronagevallen zijn. Het hoogste aantal sinds 7 januari 2021!
Waar doe je dan als kerk goed aan?
De kerkenraad heeft besloten om de richtlijnen van het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) te volgen.
Concreet betekent dit dat we geen fysieke bijeenkomsten
houden zolang de besmettingscijfers in Nederland daartoe
aanleiding geven. En dat is nu nog het geval. We houden de
ontwikkelingen en de richtlijnen van het CIO nauwlettend in de
gaten en mocht het nodig zijn dan zullen we de ontstane
situatie opnieuw bekijken en waar nodig bijsturen.
Voor nu betekent dit concreet dat wordt geadviseerd de
diensten online te blijven volgen. Daarnaast worden voorlopig
nog geen diensten in de Vinkenbuurt en nog geen
avonddiensten gehouden. We zouden dat heel graag anders
zien maar de omstandigheden laten het nu (nog) niet toe.

Vergaderingen
10 mei Moderamen Kleine Kerkenraad
17 mei Kleine Kerkenraad
31 mei College van Kerkrentmeesters
31 mei Diaconie
Nieuwe ambtsdragers in Ommen en Witharen
In verband met de bevestiging van ambtsdragers op 16 mei
2021 in Ommen en Witharen worden onderstaande
kandidaten vermeld. De Kleine Kerkenraad stelt deze personen
voor om te benoemen als ouderling, diaken of contactpersoon.
Nieuwe ambtsdragers en contactpersonen
Ouderling:
Dhr. G. Warner, (voorzitter KK)
Mw. A. Pasjes-Vrielink, (penningmeester CvK)
Mw. H. van Beesten-Nijkamp, (wijk 1)
Dhr. en mw. Post-Halma, (wijk 1)
Mw. G. van Es, (wijk 2)
Diaken:
Dhr. G. Wermink, (wijk 1)
Verlenging met 1 jaar

Bijzondere omstandigheden
Voor gemeenteleden voor wie het niet mogelijk is de diensten
online te volgen en/of voor gemeenteleden die hele goede
en/of dringende redenen hebben om toch naar de kerk te
komen, blijft er de mogelijkheid om de dienst in de kerk mee te
beleven. Het maximum aantal gemeenteleden dat hier per
dienst gebruik van kan maken is 30. Indien u besloten heeft
gebruik te maken van deze mogelijkheid, dient u zichzelf voor
elke dienst van de Hervormde gemeente waar u naartoe wilt
gaan opnieuw aan te melden. Dit aanmelden kan door een mail
te sturen naar de beheerders van het reserveringssysteem
(reserveren@pkn-ommen.nl) of door dinsdagmorgen te bellen
met het Kerkelijk Bureau (0529-451338) of door het klikken op
de button ‘aanmelden’ op de startpagina van de site van PKN
Ommen. Kortom, u bent zelf verantwoordelijk voor de
afweging van uw keuze of u al dan niet fysiek naar de kerk wilt
gaan en als u hier inderdaad gebruik van wilt maken, dient u
daartoe zelf actie te ondernemen.
Daarnaast zullen er bijvoorbeeld bij gelegenheid van een
doopdienst, naast de doopouders, een zeer beperkt aantal
familieleden de dienst fysiek in de kerk kunnen meemaken.
Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd weer naar de kerk
maar laten we ons vertrouwen op God vestigen in deze
moeilijke en lastige tijd.

Ouderling:
Dhr. J. Slotman, (wijk 1)
Mw. R. Hoekman-van Lenthe, (wijk 1)
Dhr. S. Satter, (wijk 2)
Dhr. G. Tent, (wijk 2)
Dhr. Joh. v.d. Linde, (wijk 2)
Dhr. J. Heijink, (wijk 2)
Diaken:
Dhr. L. Noordegraaf, (wijk 1)
Dhr. en mw. Wermink-Hogenkamp, (wijk 1)
Mw. J. Hogenkamp-Grootemarsink, (wijk 1)
Dhr. F. IJzebrink, (gaat wel door als penningmeester diaconie)
Nieuwe contactpersonen:
Mw. G. van Elburg-Hallink, (wijk 1)
Mw. G.M. Westerhout, (wijk 1)
Mw. W. Wassens-Veurink, (wijk 1)
Dhr. H. Tip, (wijk 2)
Mw. J. Petter-Bloemberg, (wijk 2)
Dhr. J. Winters, (wijk 1)
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Verkoop schilderijen
Er is weer een bedrag overgemaakt van € 145,00 voor het
begrotingstekort. Kopers hartelijk dank.
Remmelt Wassens

Aftredende ambtsdragers en contactpersonen
Ouderling:
Dhr. J. Schinkelshoek, (voorzitter KK)
Dhr. F. Dijkstra
Mw. B. Boeyinga-Oostwoud, (CvK)
Dhr. B. Pierik, (wijk 1)
Dhr. J. Wermink, (wijk 1)
Mw. M. Schipper-Dijk, (wijk 1)
Dhr. H. Kroon, (wijk 1)
Mw. J. Koning-Wolsleger, (wijk 1)
Mw. L. v.d. Linde-Weenink, (wijk 2)
Dhr. en mw. Dunnewind-Olsman, (wijk 2)
Mw. J. Schonewille-Gelderman, (wijk 2)

Collecten
Maart
Gelden die binnengekomen zijn op de diaconierekening
Collecte diaconie
Giften diaconie
GIVT APP algemeen
Diverse doelen
Kerk

Diaken:
Dhr. A. Meijer, (wijk 1)
Mw. G. Schuurhuis-Godeke, (wijk 2)
Dhr. en mw. Melenboer-Valk, (wijk 2)
Mw. H. Groen-Fransen, (wijk 2)
Dhr. J. Veneberg, (wijk 2)

€ 623,00
€ 606,34
€ 1.217,30
€ 272,50
€ 100,00

Giften
Voor gebouw Irene in Witharen
€ 9,00 ontvangen via een contactpersoon
Hartelijk dank

Contactpersoon:
Mw. H. Makkinga-Bril, (wijk 1)
Mw. B.G. v.d. Veen-Breugem, (wijk 1)
Mw. J. van Eldik, (wijk 1)
Mw. M. van Eldik, (wijk 1)
Mw. M.E.J. Post-Halma, (wijk 1)
Mw. C.W. Kroon, (wijk 1)
Mw. J.H.J. Baarslag-Dunnewind, (wijk 1)
Mw. J. Veurink-Altena, (wijk 1)

Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we God danken voor de talenten die we van Hem
hebben gekregen en bidden dat we deze talenten, met
hulp van de Heilige Geest, zullen inzetten voor de opbouw
van Gods Koninkrijk.
Laten we bidden om Gods leiding in ons leven en dat we
ons dagelijks zullen afvragen wat God van ons vraagt om te
doen.
Laten we bidden voor iedereen die te maken heeft met de
negatieve gevolgen van het coronavirus. Om Gods
nabijheid, moed en vrede voor alle zieke en eenzame
mensen en voor de mensen die in financiële problemen
zitten.
Laten we ook bidden voor de mensen in arme landen,
waar de coronacrisis zorgt voor nog meer armoede en
honger. Bid dat er hulp zal worden geboden door de
rijkere landen.
Laten we God danken dat we op 4 en 5 mei weer stil
mogen staan bij de vrijheid waarin we in Nederland mogen
leven, ondanks de beperkende coronamaatregelen.
Laten we bidden voor alle landen waarin mensen niet in
vrijheid kunnen leven, omdat er oorlog is, of omdat de
leiders vrijheden inperken.
Laten we God danken voor het vele werk dat wordt
verricht door onze predikanten, jeugdwerker en de vele
vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeente. Laten we
Gods leiding en zegen vragen voor hun werk.

Indien uiterlijk 6 mei 2021 geen wettelijke bezwaren tegen
deze benoemingen, schriftelijk en ondertekend, worden
ontvangen bij de algemeen scriba, zal de bevestiging D.V.
plaats vinden op zondag 16 mei 2021.
Indien er, in deze tussen liggende periode, nieuwe namen van
te bevestigen ambtsdragers binnen komen, zullen deze via de
afkondiging en beamer op de zondagochtend worden
genoemd.
A. Buiter, alg. scriba
Kerkelijk werker
Eind vorig jaar is Gera Mateman gestopt als kerkelijk werker
met als opdracht het ouderenpastoraat in de
verzorgingstehuizen. Sinds november / december vorig jaar
nemen ds. Hans Baart en ds. Kest Jelsma dit waar.
Binnen de Kleine Kerkenraad was al afgesproken dat er gezocht
moest worden naar een meer definitieve oplossing. Eind vorig
jaar, begin dit jaar heeft ds. Hans Baart een eerder
uitgesproken verlangen om korter te gaan werken voorgelegd
ter besluitvorming aan de Kleine Kerkenraad. De ambtsdragers
binnen de Kleine Kerkenraad hebben met dit verzoek
ingestemd waardoor ds. Hans Baart per een nader te bepalen
datum 80% zal gaan werken. Concreet betekent één en ander
vier werkdagen per week beschikbaar (welke dat worden is nog
niet bepaald). De financiële besparing die dit oplevert schept
ruimte voor aanstelling van een kerkelijk werker voor 10 uur
per week (dit in overleg met de landelijke kerk, PKN).
Bovenstaande zaken zijn gedeeld met alle ambtsdragers en nu
is het moment daar om u als gemeenteleden hierover te
informeren. Binnenkort wordt een advertentie geplaatst en
gaan vier ambtsdragers, betrokken bij het (ouderen)pastoraat,
aan de slag om een kerkelijk werker voor onze gemeente aan
te trekken. Mochten er van uw kant suggesties zijn voor een
kerkelijk werk(st)er dan willen wij u vragen de namen door te
geven aan onze scriba, mw. Aly Buiter  geref-scriba-kk@pknommen.nl.
Johan Schinkelshoek, voorzitter

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.
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 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkelijke adressen etc.

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

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 14 mei.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 4 mei voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail
bij:
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 463928
 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

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.

Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928

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.

IBAN Banknummers
Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Coll. van Kerkrentm.
: NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon
: NL46 RABO 0348 9043 47
Kerkblad Kerkvensters
: NL26 RABO 0373 7266 19
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

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@pkn-ommen.nl
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 (zie hierboven), dan komt u niet voor niets.
7 dagen 24 uur per dag via email.

Geref. kerk

Gebouw Irene
Contactgegevens:
 witharen@pkn-ommen.nl

www.pkn-ommen.nl
 info@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 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
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Familieberichten en posters
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
℡
 witharen@pkn-ommen.nl
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Jezus zei: ‘Ik ben de ware wijnstok. En mijn Vader is de wijnbouwer’ (Joh. 15:1)
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