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Vrijdag 15 september 2017

Meditatie

Leesrooster
Werken uit liefde

Geduldig zijn, van het goede uit willen gaan.
Niet: jaloers zijn,
geen zaak van één alleen;
niet over de rug van iemand willen gaan,
of sneren, wrokken, verbitterd raken.
Wel: vertrouwen in de ander willen hebben
in het weten dat liefde niet klein te krijgen is.
Want: als ik bewust in het gezicht van de ander kijk
dan pas zie ik, wie ik voor de ander ben;
als in een spiegel kom ik mijzelf tegen.
Zonder de spiegel van de ander
leer ik nooit volledig zien en volkomen kennen.

Za

16 sept. Exodus 31:1-18

Creativiteit

Zo
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17 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.
22 sept
23 sept

Exodus 32:1-14
Exodus 32:15-35
Exodus 33:1-11
Exodus 33:12-23
Exodus 34:1-18
Exodus 34:19-35
Galaten 5:13-26

Gaan voor goud
Vernietigend
De HEER trekt
God laat zich zien
Kopie
Verbondsregels
Vruchtbaarheid

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

24 sept.
25 sept.
26 sept.
27 sept.
28 sept.
29 sept.

Galaten 6:1-18
Matteüs 18:10-20
Matteüs 18:21-35
Matteüs 19:1-15
Matteüs 19:16-30
Matteüs 20:1-16

Draagtijd
Bereiken/aanspreken
Vergevingsgezindh.
Trouw
Rijkdom
Ter elfder ure

Inhoudsopgave

Zo blijven overeind staan
de kracht van geloof, van hoop, van liefde.
Geloof en hoop zijn lege hulzen zonder de liefde.
Alleen vanuit de kracht van de liefde
zetten geloof en hoop aan tot
keuzen in woord en daad
tot ‘werken uit liefde’.

Kerkdiensten
Bij de diensten
Wijkberichten
Wijk 1 waarneming
Wijk 2
Wijk 3
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN!
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Vorming
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters

Corry Nicolay
PKN predikant kleurrijke communicatie
Uit: Red@ctieService
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Kerkdiensten
Zondag 17 september

Zondag 24 september Startzondag

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

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

Ommen
Ds. K. Jelsma
Gert Olthof
Dhr. J. / mw. M. Schipper
Alle groepen
Dhr. en mw. J. Meulenkamp

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heer:

Ds. K. Jelsma
Frans Dijkstra
Mw. H. van Beesten-Nijkamp
Alle groepen
Dhr. G. Tent
Mw. R. Troost-Timmerman
Gezamenlijk koffiedrinken na de dienst in De Kern Ommen

Ds. M. van Sandijk, Oud Avereest
Martin Olsman
Dhr. H. Kroon
Leiding: Marinda

Witharen

Witharen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

10.00 uur:
Ds. B.T. Urgert, Elp
Organist:
Freddy Bruins
Ouderling van dienst:
Dhr. H. Kroon
Kindernevendienst:
Leiding: Trudy
Gezamenlijk koffie drinken na de dienst in De Kern Ommen

Ommen Samen kerk
17.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heren:

Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst
Willemien Gerritsen
Mw. T. Stobbelaar
Alle groepen
Dhr. J. Keizer
Mw. B. Kroon
Dhr. J. Kroon
U kunt koffiedrinken na de dienst

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heren:

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. K.A. Hazeleger
Martin Olsman
Dhr. S. Wermink
Mw. B. Kroon

Ds. R.R.J. de Bruijn
Riekus/Anneke Hamberg
Mw. E. Touwen-Tempelman
Alle groepen
Dhr. J.H. van der Vegte
Dhr. H. Veurink
Mw. J. Veurink-Dogger
Gezamenlijk koffiedrinken na de dienst in De Kern Ommen

Ds. J. de Haan
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters
Alle groepen

10.00 uur:
Ds. K.A. Hazeleger
Organist:
Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:
Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gezamenlijk koffiedrinken na de dienst in De Kern Ommen

Ommen Samen kerk
19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

Gezamenlijke Vesper

Ds. W. v.d. Griend, Kloosterhaar
Lydia Volkerink
Dhr. J. Prins
Dhr. J. Slotman

Hervormd Centrum
15.30 uur
Muzikale medewerking:

Vrijdag 22 september Weeksluiting

Vrijdag 29 september Weeksluiting

Oldenhaghen
18.30 uur:

Oldenhaghen
Ds. K. Jelsma

18.30 uur:

Nijenhaghen
19.30 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Henk Ruiter

Ds. C. van Dijk

Nijenhaghen
Ds. K. Jelsma

19.30 uur:
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Ds. C. van Dijk

Witharen
17 september:

Bij de diensten

24 september:

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:
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen
Janny Bouwhuis
Ankie v.d. Weide

Hervormde gemeente
Collecten

Dhr. G. Dunnewind
geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

17 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie Vredeswerk en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

24 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
17 september:
24 september:

17 september Collecte Vredeswerk: Verbeeld de vrede
In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het
Vredeswerk van de Protestantse Kerk.
In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons dat er een tijd komt
waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van
oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan
ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede,
tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld.
Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor
iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena
Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het
gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op
gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een
organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over
vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het
overleg Joden, Christenen en Moslims dat zich steeds meer,
ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk
het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX.
In beide kerken is de diaconiecollecte hiervoor bestemd.
De diaconieën

Jasmijn ‘t Jong
Esther Haveman

Kinderoppas
Ommen
17 september:

Gezelien van Duren
Henrike Grondman
24 september:
Doriene Boezelman
Marjon Drost
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.
Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

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

Gereformeerde kerk
Collecten
17 september
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:
24 september
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Dhr. W. Top
Mw. T.D. Tameeris-Tekelenburg
Mw. J. Boezelman-Runhart
Mw. A. Lammerink-Makkinga
Dhr. F. Vedders
Mw. G. v.d. Wal-van den Brink
Mw. A. Engberts-Otten
Dhr. J. Stegeman
Mw. H. Seigers-Beniers
Dhr. G.J. Bremmer
Mw. G. v.d. Schoor-Timmerman
Mw. Z. Buter-de Vries
Mw. J.E. Horsman-Endeman
Mw. J. Oldeman-Timmerman
Mw. G. Warmelink-Wennemars
Mw. H. de Boer-Hallink
Mw. J. de Jong-van Vugt

Vredeswerk en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Liz en Nout
e

e

1/3 Jeugdwerk en 2/3 Eigen
Jeugdwerk en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Daan en Sanne

Zondagskind
Ommen
17 september:
24 september:

Sophie Meulenkamp
Lieke Kuipers

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

Kinderoppas
Ommen
17 september:
24 september:

Jessica Landeweerd
Lilian Rens
Monique Welink
Rita Flokstra
Sandra Kamphuis
Aniek Welink
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Fijn dat deze versterking van het pastoraat mogelijk is! Mark
van harte welkom in het pastorale team!

Wijk 1 waarneming

Geboorte
Op 29 augustus is Koen Jan Doldersum geboren. Koen is de
zoon van Karin en Jef Doldersum en het broertje van Mats. We
feliciteren hen van harte met hun zoon en broertje!

Kerkelijk werker:

Mw. G. Mateman
gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba:

Dhr. F. Jansen
geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Jubileum
Op 30 september is het 40 jaar geleden dat Harm Horsman en
Hermien Bouwhuis elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren
hen van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Zieken
Beroepingscommissie

Wij mensen zijn kwetsbaar en we zijn gezegend dat we mogen
weten dat we in die kwetsbaarheid geborgen zijn bij God, onze
Schepper die in ontferming en liefde ons beziet.
Met warme groet, Gera Mateman

Met enige regelmaat wordt mij gevraagd waarom er geen
afvaardiging van de Hervormde gemeente in de
beroepingscommissie is opgenomen. De vraag wordt me zo
vaak gesteld dat ik denk dat het goed is hier in Kerkvensters te
vermelden, dat vanaf het begin Emiel Jansen als
vertegenwoordiger van de Hervormde gemeente deel uit
maakt van de beroepingscommissie.

Wijk 2
Predikant:
Scriba:

Oproep contactpersoon

Vacant

Het aantal adressen van contactpersoon Birgit van der Veen
(sectie 5a) is dermate groot dat ze een deel van de adressen
graag aan iemand anders wil overdoen. Wie wil als
contactpersoon een achttal adressen van haar overnemen?
Graag contact opnemen met de ouderling van sectie 5:
Herma van Beesten-Nijkamp.

Dhr. J. Heijink (waarnemend)
geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Wel en wee
Op 13 september jl. was het 50 jaar geleden dat Johan en Ria
Kremer-Veurink in de echt werden verbonden. Ze zijn dankbaar
voor al deze jaren samen. Op zaterdag 16 september zullen zij
dat vieren met familie en vrienden.
Mw. A. Pasjes

Niet zomaar een naam
Onder deze pakkende titel stelde ons betrokken en veelzijdig
actief gemeentelid dhr. Gerrit Tolsma een boekje samen. Het
boekje bevat een honderdtal namen uit de bijbel mét hun
vertaling. Namen vaak met een passende en pakkende
betekenis. Niet zomaar een naam, maar een naam verwijzend
naar toekomst of karakter. Hij destilleerde de namen uit de
Naardense Bijbel, waar bij de namen ook hun betekenis staat
vermeld.
Hij biedt het boekje gratis aan, via de leidinggevende
predikanten, aan de deelnemers van diverse
bijbelgespreksgroepen. Daarnaast kunnen ook andere
belangstellenden het boekje ontvangen. Een telefoontje aan
dhr. Tolsma is daarbij voldoende. Een mooi initiatief! Dank!

Wijk 3
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Belijdeniscatechisatie
In de gele katern staat dat degenen die belijdenis willen doen
contact kunnen opnemen met hun predikant. Hieraan kan ik
toevoegen dat collega Coby de Haan binnenkort een aantal
avonden start rondom het doen van belijdenis. Wie vanuit de
Gereformeerde kerk komend jaar belijdenis wil doen, kan dus
contact opnemen met Coby de Haan.

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

Najaarsmotortoertocht

Dhr. G. Lennips
geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Op zaterdag 16 september start om 09.00 uur bij De Kern de
najaarsmotortoertocht die ons deze keer naar het mooie
Drenthe voert. We hopen weer op een mooie, veilige,
sportieve en gezellige dag!

Doopdienst 17 september
Ik heb geen aanmeldingen voor de doopdienst van
17 september ontvangen. De dienst is daarom een ‘gewone’
dienst.
De eerstvolgende doopdienst (en tevens de laatste van dit jaar)
is op 29 oktober. Het voorbereidende gesprek staat gepland op
maandag 16 oktober.

Afwezig
Van 2 tot en met 6 oktober ben ik afwezig vanwege de
organisatie van de Auschwitz herdenkingsreis. Vele tientallen
gemeenteleden zullen deelnemen aan deze bijzondere reis.
Daarna ben ik (voor de laatste keer dit jaar.) een week vrij.
De collega’s nemen waar voor mij in dringende gevallen.
Ds. Kest Jelsma

Startzondag 24 september
In de morgendienst van 24 september (Startzondag) zal de
bevestiging plaatsvinden als ouderling-kerkelijk werker van
Gera Mateman en Mark van Sandijk. Gera is al enige tijd
werkzaam in het pastoraat van wijk 1 en Mark zal rond die tijd
beginnen met de tijdelijke waarneming van het pastoraat in
wijk 2 na het vertrek van collega Han Wilmink.
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Lova Mulder, die geboren is in Nederland, maar straks met
haar ouders en zus Vika weer terug gaat naar Papoea
Nieuw Guinea;
Felipe Schipper, die woont in Overveen, vlakbij Haarlem, maar
van wie zijn ouders heel graag wilden dat hij net als
zijn broer Kas bij ons in de kerk gedoopt zou worden;
Fiene Willems.
Met de schriftlezing sluit ik waarschijnlijk aan bij het gedeelte
dat die morgen bij de kindernevendienst centraal staat,
Lucas 17:11-19. Het gaat hier over tien melaatse mannen die
door Jezus worden genezen. Er komt er maar één bij Hem terug
om Hem te bedanken. Dat leek me een passend thema voor
een doopdienst. Dankbaarheid…
De zondag daarna is het Startzondag. ’s Morgens is er in alle
kerken van PKN-Ommen ongeveer dezelfde liturgie. Zelf mag ik
voorgaan in Vinkenbuurt. We lezen uit de Bijbel Lucas 19:1-10.
Thema van de dienst, aansluitend bij het landelijke thema van
de Startzondag: Een open huis. Na de dienst worden er allerlei
activiteiten georganiseerd. Daar leest u elders ongetwijfeld
meer over. We sluiten de Startzondag af met een gezamenlijke
Vesper. Dit jaar mag ik die leiden. Waarschijnlijk lezen we
Genesis 18:1-15, over de drie ‘mannen’ die op bezoek komen
bij Abraham. Die ontvangt hen gastvrij en stelt zijn huis (tent)
voor hen open. In de drie mannen blijkt hij uiteindelijk met God
zelf van doen te hebben. Wonderlijk, toch? Meer informatie
over de Vesper leest u ongetwijfeld weer elders in deze
Kerkvensters.

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Ds. R.R.J. de Bruijn
dsdebruijn@pkn-ommen.nl
maandag t/m donderdag
Mw. H. Veurink-Schonewille
herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Terugblik
Afgelopen zondag mochten we na onze vakantie in het mooie
Schotland weer in uw midden zijn, al was het maar bij het
afscheid nemen van ds. Han Wilmink, die zijn talenten en gaven
nu breed mag gaan inzetten in Wezep. ‘God riep hem naar een
andere plaats voor Zijn werk. Heere, wilt U met hem en zijn
gezin wezen. Voor hen begint weer een nieuwe fase in hun
leven’. Het weerzien in Ommen deed ons echt goed, ik voelde
me al weer snel thuis en het tekent de verbondenheid.

Start Catechese- en belijdenisgroep
Dit seizoen hoop ik catechese te gaan geven aan jongeren uit
de vijfde en zesde klas. Op maandag 25 september starten we
van 19.00-20.00 uur in zaal 3 van het Hervormd Centrum.
In het Gele Katern kun je alle geplande datums lezen. Je bent
van harte welkom en intussen hoop ik op veel aanmeldingen:
dsdebruijn@pkn-ommen.nl.
Zijn er ook mensen uit onze wijk die geloofsbelijdenis willen
doen, dan kunt u zich aanmelden bij ds. Coby de Haan,
dsdehaan@pkn-ommen.nl. Er zijn al enige aanmeldingen en
het ligt in de bedoeling om dit gezamenlijk als belijdenisgroep
onder één dominee te gaan doen. Wilt u het toch liever
individueel, neemt u dan gerust contact met mij op. Ik hoor
het graag.

Terugblik Viering op de Vecht
Zondag 27 augustus was de Viering op de Vecht. Ik denk dat we
er bijzonder goed op terug mogen kijken. Mooi om zo als
gezamenlijke kerken in Ommen op een unieke locatie een soort
kerkdienst te kunnen houden. Heel fijn dat het Festival op de
Vecht ons daarvoor de gelegenheid bood! Prachtig ook hoe
De Zon meewerkte en ter plekke het terras beschikbaar stelde.
Want wat waren er veel mensen… De collecte voor de
Voedselbank heeft het geweldige bedrag van € 1642,84
opgebracht. De drie voorgangers van de viering hebben hiervan
inmiddels een cheque overhandigd aan één van de vrijwilligers
van de Voedselbank. Kortom: we mogen terugkijken op een
zeer geslaagd gebeuren. Een aantal mensen heeft zich hier
achter de schermen een paar maanden hard voor ingezet.
Dank daarvoor! Maar dat het allemaal zo goed is verlopen - dat
hebben we uiteindelijk niet aan onszelf te danken. Dank dus
vooral aan God, die onze inspanningen zo heeft willen
zegenen!

Woord van dank
Graag wil ik de waarnemers bedanken die tijdens mijn
afwezigheid hebben vervangen, in het bijzonder kerkelijk
werker Gera Mateman voor de integere wijze waarop ze de
dankdienst en begrafenis van dhr. Gerrit Geerts heeft verzorgd
en gedaan.

Tenslotte
Het is nog niet zover, maar we zien al uit naar een fijne
startdienst van het winterwerk op zondag 24 september. De
voorbereidingen zijn al in volle gang. We hopen samen met u
en jou weer op een gezegende tijd. Leerlingen en leerkrachten
een gezegend schooljaar toegewenst.
Een hartelijke groet aan u allen,
Ds. Reijer de Bruijn

Geboren
Drie kindjes voor altijd samen,
en toch zo heel apart
Met ieder een eigen plekje,
een plaatsje in ons hart.
Op 18 augustus is Marit geboren. Marit is de dochter van
Jan en Linda van Keulen en het zusje van Julian en Selwin. We
feliciteren het gezin van harte met het wonder van nieuw
leven. We wensen de kleine Marit Gods zegen toe. En het hele
gezin: de zorg en bescherming van de Goede Herder!

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Classis

Ds. K.A. Hazeleger
dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag

Op maandag 18 september hoopt de Classis Ommen weer bij
elkaar te komen. We bespreken deel 2 van de voorstellen van
de landelijke kerk om de kerkorde aan te passen. Dit in het
kader van ‘Kerk 2025’. We beginnen om 19.45 uur, in De Kern.
Belangstellenden zijn van harte welkom!
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Dhr. J. van den Beukel
herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten
Zondag 17 september hoop ik voor te gaan in de morgendienst
in Ommen. In deze dienst worden vier kinderen gedoopt. Het
zijn:
Tare Kampman
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Terug van vakantie
Tijdens onze vakantie in Schotland hebben we genoten van het
prachtige ruige landschap van de Highlands en Isle of Sky, maar
ook van allerlei grote en kleine, mooie oude kerken. De
mensen waren er zeer gastvrij. Het was verrassend hoe zij daar
in de Schotse kerken de bezoekers proberen op een
laagdrempelige manier in aanraking te brengen met waar het
echt in de kerk omgaat: het gebed en het geloof in God. Naast
dat je gewoon de kerk kon bekijken, was er overal een ruimte
van stilte om te bidden, een kaarsje te branden, of iets op te
schrijven. Daarnaast waren er folders, boeken om te lezen over
geloof, bijbel en kerk. Ik heb bijv. een leuke folder
meegenomen: ‘Terug naar de kerk’. Er waren gastvrouwen,
gastheren die je aanspraken. In veel kerken was een Kerkcafé
met heerlijke koffie en taart. Een idee voor ons in Ommen?
En in allerlei kerken was maandelijks ‘Messy church’, daar is
onze ‘Kliederkerk’ vanaf geleid.
Al met al genoeg inspiratie opgedaan! Nu zijn we weer met
nieuwe energie aan de slag gegaan!

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Ds. J. de Haan
@CobydeHaan1
dsdehaan@pkn-ommen.nl
ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten
Dhr. D.J. Hemstede
herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

24 september Startzondag
Jeugdwerker Thomas Abbes wordt in de bediening gesteld. Dit
zal plaatsvinden in het tweede deel van de ochtenddienst in de
Hervormde kerk. Ik zal dit deel van de dienst leiden. Het is fijn
dat wijk 1 hiervoor de ruimte geeft.
We zijn blij en dankbaar dat Thomas zich geroepen weet naar
Ommen om samen met PaKaN! er voor jongeren te zijn en hen
te helpen in hun zoektocht in het geloof. We hebben een
visioen voor ogen: een nieuwe community van jongeren, die
zich met God verbinden.
Je kunt na de dienst in De Kern Thomas een hand geven en
welkom heten. Daar is het koffiedrinken voor alle kerkgangers
uit Ommen en de buurtschappen. Het zou fijn zijn als er veel
jongeren met(!) hun ouders zijn, zodat ook zij kunnen
kennismaken met Thomas!
Thomas zal zich in deze dienst op zijn geheel eigen wijze
voorstellen! Ook hier in deze Kerkvensters vindt je een
presentatie van hemzelf.

Dank
Ik wil de collega’s Karel Hazeleger en Gera Mateman bedanken,
die tijdens mijn vakantie mij pastoraal hebben vervangen:
waaronder de uitvaart van dhr. Brinkhuis geleid en de
Ommense slachtoffers van de aanslag, familie Bijl en Karlijn
bezocht. Dit is zeer gewaardeerd!
Hartelijke groet, ds. Coby de Haan

PaKaN!

1 oktober Ontmoetingsdienst jonge gezinnen
Activiteitenagenda

’s Morgens ga ik voor in een Ontmoetingsdienst Jonge
Gezinnen. Het thema is de Schepping. God heeft deze aarde
gemaakt als een prachtig huis voor ons mensen om in te
wonen! Je zult het horen, zien en beleven, wat schepping is!
Het kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ zal de bijpassende liedjes
voor ons en met ons zingen. Ikzelf word altijd enthousiast als ik
al die kinderen in de kerk zie zingen en springen. Mooi om zo
samen met alle generaties het geloof in God te beleven.

September
26
Alpha informatieavond om 19.30 uur in het
Hervormd Centrum
30
Praise-avond om 19.00 uur in het Hervormd Centrum
Oktober
01
CrossPointdienst om 19.00 uur in de Geref. kerk
28
Praise-avond om 19.00 uur in het Hervormd Centrum

Geboorte
We kregen een origineel geboortebericht van Jurgen
WARNING
Lieve Klein boefje op vrije voeten…..
Ontsnapt op: 22 augustus 2017.
Kijkt u allen naar hem uit!
Jurgen Zwanepol
We feliciteren Edwin en Samantha met de geboorte van hun
zoontje Jurgen. En Jelthe is natuurlijk ook blij met zijn broertje.
We wensen hen veel geluk samen, gezegend met Gods liefde.
En we bidden voor hen dat hun kinderen mooie mensen van
God mogen worden.

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos.
Belijdeniscatechese
Wie wil er nog meer meedoen? Er zijn enkele aanmeldingen.
We starten binnenkort. Het is de bedoeling om dit gezamenlijk
(PKN) met mij als leiding te gaan doen. Wil je toch een
individueel traject neem dan contact op met je eigen
predikant.
De planning is om in januari de belijdenisdienst te houden. We
willen dus in korte tijd, 4 maanden, intensief met elkaar in
gesprek over: wat geloven wij, wat belijden wij. We gebruiken
hiervoor het boek In Goed Vertrouwen van Evert van der Veen.
Meld je even bij mij aan. Dan kunnen we een startdatum
plannen.
Coby de Haan

Belijdeniscatechese
Ik start binnenkort met belijdeniscatechese. Inmiddels heb ik
enkele aanmeldingen. Zie verder berichten PaKaN!

Afscheid Han Wilmink
Thomas Abbes, de nieuwe jeugdwerker
Zoals u wellicht al heeft gelezen en/of heeft gehoord, heeft
PaKaN! kort geleden een jeugdwerker aangesteld. Thomas
Abbes is op 1 september jl. begonnen met zijn werkzaamheden
binnen PKN Ommen. De dienst waarin Thomas in de bediening
zal worden gesteld, zal plaatsvinden op zondag 24 september.
De dienst begint om 10.00 uur en zal gehouden worden in de
Hervormde kerk. In deze dienst zal ook Thomas zichzelf, zijn
vrouw en kinderen voorstellen. Na de dienst is er gelegenheid
om Thomas de hand te schudden in de bijzaal van De Kern.

Zondag 3 september hebben we als hervormde collega’s op
een ludieke wijze afscheid genomen van Han Wilmink. We
hebben intensieve tijden van samenwerking gehad, waarin
naast alle serieuze zaken, ook veel gelachen is. Ik denk
bijvoorbeeld aan de gezamenlijke gemeentereis naar Israël.
We hadden, gedurende de tijd dat Han hier predikant was
mooie ontmoetingen, gezegend met warmte, vriendschap en
geloof. We wensen hem en zijn gezin een goede tijd toe in
Wezep. Dat Han ook daar mag genieten van het werken in
Gods tuin en nog heerlijke maaltijden met mooie verhalen mag
bereiden.
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U/jij worden, zowel voor de dienst als voor het
felicitatiemoment, hierbij van harte uitgenodigd!

Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Even voorstellen: Thomas Abbes, jongerenwerker
Het is zo ver. Het is september, hetgeen
betekent dat ik aan de slag mag en kan als
jullie nieuwe jongerenwerker. Dus ik zal mij
even kort voorstellen.
Mijn naam is Thomas Abbes en ben 34 jaar.
Ik woon in Vriezenveen samen met mijn
vrouw Gineke (die ook jongerenwerker is) en
mijn 2 dochters Noëlle van 7 en Yanomi van
4 jaar. Naast mijn 12 uur in Ommen werk ik
ook nog bij PKN Bruchterveld en voor Hervormd Vriezenveen.
3 banen in de kerk is heel leuk maar soms ook even puzzelen.
Vooral met de avonden. Maar tot nu toe is het altijd goed
gekomen en heb ik er het volste vertrouwen in dat dit nu ook
goed zal gaan verlopen. Het is nu nog een beetje aftasten en
ontdekken. Als één en ander meer helder wordt zal ik naar
vaste werkdagen gaan. Als dit bekend is, zal ik jullie hiervan op
de hoogte brengen.
Ik heb er heel veel zin in en ben erg benieuwd wat ik samen
met jullie mag gaan ontdekken en doen. Zijn Kracht, leiding en
zegen zijn hierin onmisbaar. Ik hoop dan ook dat u en jij naast
jullie gebed voor de jeugd ook mij zo af en toe zullen
meenemen in jullie gebed.
Ik zal mij vooral bezig gaan houden met de doelgroep 12-18
jaar en hun ouders. Dus het kan zijn dat ik sommige mensen
meer zal zien dan anderen. We gaan de komende maanden
ontdekken hoe we de 12 uur, die ik gekregen heb, het beste
kunnen inzetten ter opbouw van het Koninkrijk.
Op 24 september word ik officieel in mijn bediening gesteld. In
die dienst zal ik me ook verder voorstellen. Ik hoop u en jullie
die dag te ontmoeten. Hetzij in de Hervormde kerk, dan wel na
de dienst in De Kern waar jullie mij de hand kunnen schudden
of tijdens het programma van Startzondag.
Mochten we elkaar ontmoeten bij een vergadering of bij
u/jullie thuis dan hoef je geen koffie voor mij te zetten, ik ben
een theedrinker. Ook samen eten kan ik altijd enorm
waarderen, dus ook daarvoor ben ik uit te nodigen
Mocht u mij willen bereiken dan kan dat. Ik hoop op een paar
hele mooie jaren waarin we God en elkaar (beter) mogen leren
kennen!
Thomas Abbes, Jongerenwerker PKN Ommen

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
13-08 Mw. A. Ningbers-van Lenthe
20-08 Mw. G. Lammerink-Kremer
27-08 Dhr. G. Tolsma
03-09 Fam. Kampstra
10-09 Mw. M. Visscher-Visscher
10-09 Verzorgingscentrum Oldenhaghen
Hervormde gemeente
20-08 Mw. Romkes-Veerbeek
Dhr. Ronhaar
27-08 Mw. Poortier-Winters
Fam. Meijer
Vinkenbuurt
03-09 Mw. A. Mulder-Hof

Gezamenlijke berichten
Startzondag 24 september
Zoals bij u en jullie vast al bekend is, wordt er een startzondag
georganiseerd voor en door onze beide kerken op zondag
24 september. Ook op deze startzondag, met als (landelijk)
thema ‘een open huis/Kerkproeverij’ (zie ook website van
landelijke PKN en straks gele katern), kunnen alle activiteiten
voor het komende kerkelijke seizoen 2017/2018 weer
gepresenteerd worden aan alle aanwezigen op die dag!
Deze presentatie zal plaatsvinden tijdens het gezamenlijk
koffiedrinken in De Kern (ongeveer van 11.00-13.00 uur). Je
kunt je nog aanmelden bij Herman Tip.
Indien er nog mensen zijn die problemen hebben met het
vervoer, dan ook graag even melden bij Herman Tip.
Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers om te assisteren met
allerlei taken, zoals in de horeca, tafels en stoelen verplaatsen
én begeleiders voor groepen die door de stad wandelen aan de
hand van een fotopuzzel. Opgave bij Aly Buiter.
Middagprogramma
Vanaf 12.30 uur: Proeven in de kerk:
Start bij de Gereformeerde kerk (De Kern): soep.
Daarna vanaf 13.00 uur via allerlei kerkgebouwen en andere
bijzondere plaatsen een ‘hap en stap’ tocht door de binnenstad
van Ommen, al puzzelend je weg zoeken aan de hand van
foto’s. Ook voor de (jongere) kinderen en jeugd/jongeren zijn
er activiteiten!
Ter afsluiting om 15:30 uur in het Hervormd Centrum vieren
we gezamenlijk de Vesper.
Noteer zondag 24 september in uw agenda, loop binnen in dat
open huis en proef bij elkaar!
Voorbereidingscommissie Startzondag 2017.

Catechese eerstejaars
Maandag 25 september begin ik met de catechisatie voor
jongeren van de eerste klas. We komen bij elkaar in het
Hervormd Centrum, van 19.00-19.45 uur. Thema van de
catechisatie: X-plore. We proberen te onderzoeken wat
geloven is en wat het voor onszelf kan betekenen. Kom je ook?
Ds. Karel Hazeleger
Catechese tweedejaars
Dinsdag 3 oktober begin ik met de catechisatie voor jongeren
van de tweede klas. Ook met deze groep zit ik in het Hervormd
Centrum, van 19.00-19.45 uur. Thema van deze groep:
10 Woorden om uit te leven. Inderdaad, dat gaat over de wet.
Wat betekenen de geboden van God voor ons leven? Welkom!
Ds. Karel Hazeleger

Aan alle ambtsdragers van de PKN gemeenten, Hervormde
gemeenten en Gereformeerde kerken in de classis
Hardenberg en Ommen
Hierbij nodigen wij u uit voor de Ambtsdragers conferentie,
die D.V. zal worden gehouden op donderdag 5 oktober in
‘De Esch’ te Heemse (Hessenweg 47a). Aanvang 19.45 uur.
Koffie vanaf 19.30 uur.
Spreker voor deze avond is: Dhr. Sake Stoppels, docent aan de
Theologische Faculteit van de VU in Amsterdam en als
wetenschappelijk beleids-medewerker verbonden aan de
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
Thema: ‘Oefenen bij het leven. De gemeente als gemeenschap
van leerlingen. ‘Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen’. Deze

Plaatselijk kerknieuws
Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
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uitspraak is een prikkelende grondtoon in het denken van
dhr. Sake Stoppels. Hij schreef in 2013 het boek Oefenruimte.
Met dat boek wil hij kerken en andere geloofsgemeenschappen
helpen om verder te komen op weg van de navolging van Jezus
Christus. Door wie, waar en hoe zijn wij gevormd als leerlingen
van Jezus Christus?
Ook hopen we aanknopingspunten te krijgen om in onze eigen
gemeente met dit onderwerp aan de slag te kunnen gaan.
De agenda voor deze avond is in de zaal verkrijgbaar.
Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Verder willen wij
u erop wijzen dat er tijdens deze avond een boekentafel is. Zou
u via de mail door willen geven met hoeveel personen u komt?
Bij voorbaat dank,
Namens het comité van voorbereiding,
Mw. Gineke Peltjes

W' haren
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Gereformeerde kerk
Afscheid ds. Han Wilmink
Zondag 3 september jl., heeft ds. Han Wilmink afscheid
genomen van de Gereformeerde kerk in Ommen en van de
gemeenteleden. In een mooie dienst, met muzikale
ondersteuning van Frans Dijkstra en Henk Ruiter, gaf Han uitleg
over Marcus 6 de verzen 45-53. Tevens blikte Han in de dienst
terug op 8,5 jaar in Ommen en wat hem dreef en drijft om
predikant te zijn. Na afloop van de dienst waren er mooie en
warme woorden van o.a. Lambert van den Berg en Ko Scheele.
In De Kern namen veel mensen afscheid van Han en Elly en
werden er op vrolijke en ludieke wijze herinneringen opgehaald
aan de persoon Han Wilmink. Al met al, een mooie dienst en
een goede manier om afscheid te nemen. Zoals gezegd
‘jammer dat Han weggaat, maar dankbaar dat Han 8,5 jaar in
ons midden was’.

Kerk
€ 383,31

Diaconie
€ 600,77

Kerk
€ 343,46
96,37
212,62
92,10

27-8-2017
Diaconie
Ommen
€ 287,32
W' haren
63,62
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 253,81
56,70
173,95
51,80

3-9-2017
Diaconie
Ommen
€ 455,11
W' haren
55,15
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 207,66
€46,52
230,17
39,70

Adressengids 2017 Hervormde gemeente
Er is een nieuwe adressengids beschikbaar met adressen van
ouderlingen, bezoekmedewerkers, pastoraal ouderlingen,
H.V.D. dames, behorende bij de kerkenraad/wijkindelingen,
kosters, organisten etc. Wie interesse heeft kan een exemplaar
afhalen in het kerkelijk bureau.

Collecten
27-08
Ommen

Kerk
€ 133,30

Diaconie
€ 137,23

Kerk. geb.
€ 143,42

03-09
Kerk
Ommen
€ 201,70
Vinkenbuurt
27,25
Kerk Vinkenbuurt
23,91
03-09
Albanië
Ommen
€ 85,96

ZWO
€ 208,77
24,26

Kerk. geb.
€ 122,25

PaKaN!
€ 61,86

Zendingsbussen augustus € 338,12

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 via het kerkelijk bureau
€ 10,00 via ouderling dhr. W. Schuurman
€ 20,00 via bezoekmedewerker dhr. A. van der Vegt
€ 20,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
2 x € 20,00, € 30,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de bloemen
€ 25,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 20,00 via H.V.D. wijk 1

Collecten

13-8-2017
Ommen

20-8-2017
Diaconie
Ommen
€ 407,58
W' haren
106,90
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

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.

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters,
Namens onze penningmeester vragen wij alle commissies om
voor 1 oktober a.s. de gegevens aan te leveren die nodig zijn
voor de begroting 2018.
Jan Meulenkamp,
Secretaris CvK
Kerk
€ 345,35
30,42
209,41
0,00

30,82
249,74
0,00

Hervormde gemeente

Invulling pastoraat wijk 2
In de zomermaanden is het gelukt om met ingang van maandag
18 september Mark van Sandijk aan te stellen als kerkelijk
werker/pastoraal werker in wijk 2. Mark zal, als alles loopt
zoals bedacht, zondag 24 september bevestigd worden in deze
functie. Mark van Sandijk heeft recent zijn masteropleiding
Gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische
Universiteit in Groningen afgerond en mag zich na zijn
colloquium op vrijdag 15 september proponent noemen. Mark
is nu nog 34 jaar, getrouwd en woont in Balkbrug. In een
volgende Kerkvensters zal Mark zich uitvoeriger aan u
voorstellen.
Door omstandigheden heeft de bevestiging van Gera Mateman
nog niet plaats gevonden. Misschien lijkt het wel of we op een
tweede kerkelijk werker hebben gewacht. Welnu, op
24 september worden beiden bevestigd.
Johan Schinkelshoek, voorzitter

6-8-2017
Diaconie
Ommen
€ 410,28
W' haren
35,80
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

35,77

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Runhart
Voor H.V.D. wijk 1
€ 4,00, € 5,00, € 6,00, € 10,00 en € 20,00
Hartelijk dank
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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?

Vorming
5 oktober Nieuwe Romeinenkring, ds. K.A. Hazeleger
Deze donderdag komt de Romeinenkring bij elkaar. We
bespreken Romeinen 9. We beginnen om 20.00 uur in het
Hervormd Centrum. Graag van tevoren opgeven. Dit kan bij
mij. Ook mensen die vorig jaar niet zijn geweest: van harte
welkom!

Gebedspunten
Laten we bidden dat het gebed de basis zal zijn voor
alle plannen en al het werk dat plaatsvindt in onze
gemeente.
Laten we Gods leiding en zegen vragen voor het SoWproces. Dat we een gemeente mogen worden zoals
God het heeft bedoeld.
Laten we God danken dat Hij ons het leven heeft
gegeven en we niet bang hoeven te zijn, want Hij zal
bij ons zijn.
Laten we bidden om Gods zegen en leiding bij het
vinden van een nieuwe predikant voor de Geref. kerk.
Dat de predikant gevonden mag worden die God voor
onze gemeente op het oog heeft.
Laten we bidden dat we in ons dagelijkse leven goed
zullen luisteren naar Gods stem net zoals Abraham dat
deed (Gen. 22).
Laten we bidden dat er een einde zal komen aan de
terreur, de boosheid en de haat in de wereld. Bid om
Gods nabijheid en genezing van lichamelijke en
psychische wonden voor de betrokkenen van de
aanslag in Barcelona.
Laten we bidden dat een ieder Jezus Christus zal
aanvaarden als Verlosser van zonden en de weg tot
God.
Laten we Gods zegen vragen voor alle activiteiten die
worden aangeboden in de gemeente. Laten we bidden
dat we een gemeente mogen worden waar jong en
oud zich thuis zal voelen en dat bij een ieder de relatie
met God versterkt zal worden.
Laten we bidden dat mensen die op zoek zijn naar
zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen
aanmelden voor de verschillende (Youth) Alpha
cursussen die worden aangeboden.

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
23 september Joh. de Heer Samenzang
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld.
20.00 uur met Ad Huetink (orgel).
26 september PCOB
Het bestuur van de PCOB Ommen nodigt u
hartelijk uit voor de eerste ledenmiddag van
het seizoen op dinsdag 26 september om
14.00 uur in De Kern. Spreker is Erik Slagter van de organisatie
Ommen Samen Sterk Ommen Armoedevrij?
Ommen Samen Sterk wil zich inzetten voor mensen met een
kleine beurs en hen perspectief en hoop bieden. Zij hebben het
Convenant Ommen Armoedevrij opgesteld, dat o.a. tot doel
heeft de samenleving bewust te maken van wat armoede met
iemand doet. Een groot aantal organisaties in Ommen hebben
dit al ondertekend. De PCOB Ommen zal dit Convenant op de
ledenmiddag ondertekenen. Gasten en leden zijn van harte
welkom. Ook leden met een katholieke achtergrond nodigen
we graag uit voor onze bijeenkomsten.
Ria Kremer, secretaresse
30 september Concert HCM om 19.30 uur
Met pianist Harold Kooij en Ronald Knol, orgel m.m.v. Clara de
Vries, sopraan in ‘De Hoeksteen’ te Bergentheim.
Speciaal voor dit concert wordt er een bijzonder Haubtwerk
orgel geplaatst, naast de vleugel, zodat de beide heren samen
en dichtbij elkaar te zien zijn wanneer er vierhandig
gemusiceerd wordt. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal.

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.

Kerkelijke adressen etc.

1 oktober Tentoonstelling
’Al waren onze monden vol van zang, gedichten en foto’s uit
Kerk & Israël Onderweg’ in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat
149, Zuidwolde. Tijdens de opening zal ds. Reinier Gosker, de
initiatiefnemer, iets vertellen over het ontstaan en doel van
deze tentoonstelling. Het officiële gedeelte wordt afgesloten
met muziek en poëzie door Joke Venhuizen en Corrie VerburgVeldboom. Hierna kunt u onder het genot van een glas wijn de
tentoonstelling bekijken. De tentoonstelling is verder te
bezichtigen van 7-22 oktober, de kerk is iedere dag geopend
van 10.00-17.00 uur. Op zaterdag en zondag is er van 11.0015.00 uur iemand aanwezig van de commissie.
Info: Dicky Rentier.

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 29 september.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 19 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via
e-mail of cd bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
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: € 3,00 per cm hoogte

Gebedspunten

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 21 september van 19.00 – 19.30 uur

Hieronder worden 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

Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928
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IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

Bon B: € 0,20, prijs per vel (48 st.) € 10,00
Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

: NL21 RABO 0348 9043 12
: NL24 INGB 0000 8631 79
: NL78 RABO 0348 9003 76
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL03 RABO 0348 9003 68

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
ste
1 Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL98 FVLB 0699 7422 85
Coll. van Kerkrentm.
: NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon
: NL46 RABO 0348 9043 47
Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters
Website
PKN gemeenten Ommen:

Hervormde Diaconie:
Commissie bijstand
commissiebijstand@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur
kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
: NL56 FVLB 0635 8050 06

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

www.pkn-ommen.nl
info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
ste
1 Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis
geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:

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 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@pkn-ommen.nl

H. Meesters-Broek
Mw. B. Bijl-Goor
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.

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden:
Maandag:
Van 09.00 tot 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
Van 09.00 tot 16.30 uur en vanaf 19.00 uur
(koffie inloop van 09.30-11.00 uur)
Woensdag:
Van 09.00 tot 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag:
Van 09.00 tot 16.30 uur en vanaf 19.00 uur
(kernactief van 14.30-16.30 uur)
Vrijdag:
Van 09.00 tot 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Zaterdag:
Van 09.30 tot 11.00 uur
(koffie inloop van 10.00-11.00 uur)
Zondag:
Voor, tijdens of na de diensten

Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

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:

℡ 0529 45 12 06
7 dagen 24 uur per dag: dekern@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. G. Horsman
witharen@pkn-ommen.nl

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
℡ 0529-456044
hervormd-centrum
@pkn-ommen.nl

Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
3 okt, 7 nov, 12 dec van 19.00 - 20.00 uur. Of 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

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
0529-454836
℡ b.g.g. 06-12281310
witharen@pkn-ommen.nl
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STARTZONDAG
24 SEPTEMBER 2017
Thema ‘Een open huis: proeven in de
kerk’

Aanvang: 10.00 uur!
Dezelfde liturgie in 4 kerken, daarna
gezamenlijk koffiedrinken in De Kern!
Gezamenlijk start lunch om 12.30 uur in
De Kern en vervolg ONDERWEG happen,
stappen én proeven in binnenstad met
aansluitend middagprogramma met
afsluitende Vesper 15.30 uur in het
Hervormd Centrum!
WELKOM
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Interkerkelijke PRAISE avond

Zaterdag 30 september
Aanvang: 19.00 uur
Hervormd Centrum
Ommen

Samen God
aanbidden
en vieren
dat Hij goed is!
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