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Op Weg naar Pasen 
 

 
Collectedoel Stille Week 2023  

 
‘Samen eten van de gezamenlijke kerken in Ommen’ 

 

Het jaarthema van Kerk in Actie is dit jaar Samen aan tafel. Als Werkgroep Rondom Pasen hebben wij 

gezocht naar een collectedoel wat daarbij past. Zo is dit jaar de bestemming van de collectes, in de 

stille week, heel dicht bij “huis” gevonden. Namelijk het project van samen eten van de gezamenlijke 

kerken in Ommen. 

 

Dit project loopt sinds januari 2014. Volgend jaar dus 10 jarig jubileum!! 

Drie enthousiaste mensen zijn begonnen met koken voor mensen die graag samen willen eten. 

De eerste keren werd er nog gedeeltelijk thuis gekookt. Door een eenvoudig menu klaar te maken 

konden de eerste 35 gasten zich tegoed doen aan een heerlijke maaltijd. 

 

1 keer in de maand werd er gekookt, voor de gasten die zich hadden opgegeven. 

Dat werden al snel 60 gasten. Van alle kerken in Ommen, maar ook niet kerkelijke  gasten zijn 

welkom!! Doordat deze groep gasten snel groeide zijn er twee  kookgroepen ontstaan, het is 

momenteel heel erg gewoon dat er 80 tot 90 mensen komen eten. Er wordt in de professionele 

keuken van de Kern gekookt!!  

Per kookgroep zijn er ongeveer 8 vrijwilligers aanwezig. De mensen kijken er naar uit om 1 maal per 

maand samen te eten, het is gezellig, je zit met meerderen aan tafel en dus niet alleen, ook oudere 

echtparen vinden het gezellig, ze ontmoeten 

leeftijd genoten en nieuwe mensen die ze niet 

kennen.  

 

Doordat de prijs van de maaltijd laag is 

gehouden kunnen mensen met een kleine 

beurs ook komen eten, mensen die het niet 

kunnen betalen, hoeven ook niet te betalen. Nu 

is bij deze energie crisis  de prijs van de maaltijd 

wel wat verhoogd. 

 

 

De gelden van de collectes krijgen daarmee een 

goede bestemming. Uw bijdrage wordt van 

harte aanbevolen!  
 
 
 
 
 

Namens de Werkgroep Rondom Pasen wensen wij u gezegende 
diensten en Paasdagen toe! 
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Op Weg naar Pasen  
De diensten in de Stille week 

 
Maandag 3 april 

 

19.30 uur, Pastoor André Monninkhof en ds. Wim Hoorn. 

Vesperviering vanuit de Rooms Katholieke Brigittakerk.   

 

Witte Donderdag 6 april 

 

19.30 uur, Ds. Henry Dorgelo. 

Avondmaalsviering vanuit de Hervormde Kerk.  

 

Goede Vrijdag 7 april 

 

15.00 uur Kruiswegstatie vanuit de Rooms Katholieke Kerk. 

19.30 uur, Markus Passion  vanuit de Gereformeerde Kerk.  

Tevens diensten in de andere kerken. 

 

Stille Zaterdag 8 april 

 

21.00 uur, Ds. Wim Hoorn. 

Paaswake vanuit Het Baken.  

 

Paasjubel Zondag 9 april 

 

8.00 uur, Ds. Kest Jelsma.  

Paasjubel vanaf Begraafplaats Laarmanshoek. 

 

Paasontbijt Zondag 9 april 

 

8.45 uur. Paasontbijt in de Kern.  

 

Aansluitend kunt u het paasevangelie horen in de diverse kerken. 

De diensten op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn ook te volgen via  

 

www.kerkomroep.nl  
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Goede Vrijdag, 7 april 2023 
Gereformeerde Kerk, Bouwstraat Ommen 

Tijdstip: 19.30 uur 

 

Componist: Jacob de Haan 

Uitgevoerd door Soli Deo Gloria,  

Baritons, Mezzosopranen en een verteller 

 

Collecte doel: Samen Eten 

 

 Markus Passion 
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Collecte doel: 


