
 

Ommenaren kunnen een steen met een 

hoopvolle boodschap brengen naar de kerk 

in de Bouwstraat. 

I I  

We zijn 
allemaal 
mensen en we 
zitten allemaal 
in hetzelfde 
schuitje 

— Kest Jelsma 

 

Ommen werkt aan coronamonument 
 

Olger Koopman 

Ommen 

reng een steen met een 
persoonlijke hoopvolle 
boodschap naar de kerk 
aan de Bouwstraat in 
Ommen. Die oproep 
doen de protestantse 

kerken van het dorp aan alle inwoners 
van het dorp. De 'oogst' moet 
resulteren in een monument van de 
hoop, dat na de coronacrisis opgericht 
gaat worden. 

Het idee mag dan ontsproten zijn 
aan het brein van de drie predikanten 
van de gereformeerde en hervormde  
kerk, het is uitdrukkelijk een oproep 
aan iedereen. Kerkelijk of niet. „We 
willen er echt iets gemeenschappelijks 
van maken. We zijn allemaal mensen 
en we zitten allemaal in hetzelfde 
schuitje", zegt Kest Jelsma, dominee 
bij de gereformeerde kerk. 

„Maar er komt ook weer een tijd dat 
het licht gaat schijnen, en dat is wat 
we hiermee willen benadrukken. Dat 
er altijd toop is." De symboliek achter 
het idee heeft wel een christelijke 
grondslag en refereert specifiek aan 
Pasen. „De steen die voor het graf 
van Jezus gerold ging eerst over 
wanhoop, maar werd later, toen hij uit 
de dood herrees, juist een symbool 
van hoop." 

Baksteen 
Het is dus niet toevallig dat het 
steentjesproject - Stenen van Hoop 
gedoopt -juist nu uitgerold gaat wor-
den. Het idee is simpel: voor de gere-
formeerde kerk aan de Bouwstraat 
wordt een plek ingericht waar mensen 
een steen kunnen brengen. „Dat mag 
van alles zijn, een baksteen of een 
mooie steen bij je in de tuin of uit het 
bos. Wat je zelf wilt. Dat geldt 

ook voor de boodschap met een 
woord, zin of een symbool. Als het 

maar iets bemoedigends is." 
Als de perikelen rond corona achter 

de rug zijn, wordt er ergens in Om men 
een monumentje van gemaakt, zo is het 
idee. „Dat zou wel heel mooi zijn, ja. 
Alleen weten we nog niet precies hoe 
en in welke vorm. Het zou fijn zijn als 
de mensen ook daarin met ons 
meedenken", zegt Jelsma. 
• De gemeente Ommen staat in 

elk geval positief tegenover het plan 
en burgemeester Hans Vroomen gaat 
komende zaterdag zelf 'de eerste steen' 
leggen samen met de predikanten. Op 
die dag gaat ook de gezamenlijke 
dienst online die de protestantse 
kerken voor Pasen gaan opnemen. 
„Dat is feitelijk de aftrap", aldus de 
dominee. 

Het brengen van de stenen kan vanaf 
dan en duurt nog de hele coro-
naperiode, hoe lang die ook mag du-
ren. „Kom dus niet allemaal tegelijk, 
er is tijd genoeg. En houd bij het 
brengen natuurlijk de anderhalve 
meter afstand in acht." 


