
 

 

OMMEN - Op zondag 14 november wordt om 11.30 uur de 
Tuin van Hoop bij de Gereformeerde kerk van Ommen aan de 

Bouwstraat geopend. 

Open i ng  Tu i n  van  Hoop  i s  s ymboo l  va n  hoop  i n  b r ede  z i n  
 

In de tuin zijn de 550 stenen 

verwerkt die na Pasen vorig jaar 

bij de deur van de kerk zijn neer-

gelegd. De eerste stenen werden 

door de PKN predikanten 

neergelegd na de gezamenlijke 

dienst op Pasen. Burgemeester 

Hans Vroomen legde als eerste 

burger toen ook een steen. In de 

tijd daarna volgden honderden 

Ommenaren. Degenen die daar 

hun steen neerlegden verwoord-

den met een op de steen geschre-

ven tekst iets van hun hoop. Die 

hoop toen betrof met name de 

hoop dat er ook een tijd ná de 

coronacrisis .zou komen. De 

Tuin van Hoop betreft ook nog 

steeds die hoop, maar is tevens 
symbool van hoop in bredere 
zin. Een van de elementen is de 
bloem die zijn weg zoekt dwars 
door de steen heen. De hoop 
wordt in de tuin ook gesymboli-
seerd door planten die de vorm 
en de kleuren van de regenboog 
hebben. Deze en andere sym-
boliek wordt toegelicht op een 
informatiebord. 

Onthulling 

Een ander informatiebord toont 

een foto van de stenen zoals die 

eerder bij de ingang van de kerk 

lagen. Op dit bord staat ook een 

QR code die gescand kan wor- 

den en leidt naar nog veel meer 

informatie Zoals persberichten, 

foto's en de mogelijkheid een 

reactie te geven. Het eerste bord 

wordt door één van de leden van 

de werkgroep en medeontwerper 

van de tuin, Wim Menzo, ont-

huld. Het tweede bord wordt 

door burgemeester Hans Vroo-

men onthuld. Dan is er nog een 

kunstwerk dat zijn plaats krijgt 

aan de bovenkant van de Tuin. 

Dit wordt onthuld door twee 

kinderen die hun opa verloren 

aan corona. Bij de Tuin staan 

twee anderhalve meter bankjes 

die verwijzen naar het afstand 

nemen van elkaar tijdens de 

coronaperiode. Belangstellenden 

zijn welkom, maar de opening 

wordt ook rechtstreeks door 

Vechtdal TV uitgezonden. 

 


