
 

 

Margreet, Anke en Laurent van der Tol leggen hun steentje bij.  
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Berg bouwstenen groeit 
voor monument van hoop 
Breng een steen met een per-

soonlijke en hoopvolle bood-

schap naar de kerk aan de 

Bouwstraat in Ommen. Die op-

roep blijkt niet aan dovenmans-

oren gericht. 

Pieter Steenbergen 

Ornmen 

De oproep is afkomstig van drie be-
trokken predikanten van de her-
vormde en gereformeerde kerk in 
het Vechtstadje. Zij gaven zondag 
samen met burgemeester Hans 
Vroomen de aftrap van het project. 
Centrale boodschap: hoop. 

In bange dagen, zou je kunnen 
toevoegen, want het project hangt 
nadrukkelijk samen met de corona-
crisis. Zo dienen de verzamelde ste-
nen als bouwsteen voor een monu-
ment van de hoop, een latere herin-
nering aan deze bijzondere periode. 

Rond een uur of vijf op tweede 
paasdag ligt er al een aardige verza-
meling voor de entree van de gere-
formeerde kerk aan de Bouwstraat. 
Andrea Oldewening en Matthieu 
Stevelink zijn met hun tweeling Lise 
en Mirthe ter plaatse om drie stenen 
neer te leggen. „Wat we erop 
hebben geschreven? Geloof, hoop, 
liefde", lacht Oldewening. 

Kerkgenoten Laurent en Mar-
greet van der Tol hebben samen hun 
dochter Anke drie stenen neer-
gelegd, allemaal voorzien van een 
eigen gedachte. Laurent koos voor 
het toepasselijke You'll Never Walk 

Alone, een voetbalhymne die vooral  

aan Liverpool en Feyenoord wordt 
gelinkt. Zijn vrouw Margreet 
schreef 'Geen paniek, Jezus leeft' 
en hun dochter 'Hou vol, je bent 
niet alleen'. 

„Mooi om op deze manier hoop 
met elkaar te delen", verklaart Mar-
greet hun medewerking aan het 
project. Zij benadrukt met haar 
boodschap het leven na de dood en 
hoopt op die manier mensen die in 
deze dagen de dood in de ogen kij-
ken een hart onder de riem te ste-
ken. „Dit is een periode die we ons 
over veertig jaar nog zullen herin-
neren", voegt Laurent daaraan toe. 
Hij pleit dan ook voor een centrale 
en goed zichtbare plek, als locatie 
voor het monument van de hoop. 

Dat is van latere zorg, zegt predi-
kant Hans Baart. Hij toont zich te-
vreden over de oogst tot dusver. 
„Aan de teksten zie je dat overwe-
gend gelovige mensen gehoor heb-
ben gegeven aan onze oproep. Ik 
hoop dat deze zichtbare verzame-
ling aanstekelijk werkt, zodat ook 
niet-kerkelijke Ommenaren hun 
steentje bijdragen." 

De stenen liggen voor de entree, 
omdat de kerk vanwege de corona-
maatregelen niet meer in gebruik is. 
„Iedereen houdt nu afstand van el-
kaar en dit is iets wat je samen doet. 
We moeten namelijk niet alleen li-
chamelijk overeind blijven, maar 
ook geestelijk. Pal staan voor elkaar 
en het moreel hoog houden. Nie-
mand gooit er ook zomaar iets op, 
de stenen zijn goed schoongemaakt 
en allemaal mooi beschreven." 


