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Meditatie

Leesrooster
Het noemen van de namen

Op 2 oktober liepen de deelnemers aan de herdenkingsreis naar
Auschwitz en anderen langs de 8 plaatsen waar onze Joodse
stadgenoten hebben gewoond. Hun laatste woonplaats voordat ze
weggevoerd en vermoord werden. 75 jaar geleden. We liepen in
stilte en noemden hun namen. 27 namen als Roosje en Salomon
de Lange. Ommer kinderen. We deden dit als een eerbetoon, om
hen niet te vergeten. Om de nazi’s niet alsnog te laten slagen in
hun opzet om de Joden en de herinnering aan hen volledig weg te
vagen. We deden het omdat we niet mogen vergeten dat het toen,
hier gebeurde. Zo kort geleden dat er nog mensen in ons midden
zijn die ooggetuige waren. We deden het omdat het deel is van
ónze geschiedenis. We deden het om ons weer te binnen te
brengen dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Voor de Joden is
belangrijk dat de namen van overledenen genoemd worden. Als je
naam niet meer genoemd wordt dan ben je pas echt dood. Waar
de Joden dat niet meer voor elkaar kunnen doen, deden wij dat,
uit respect voor dat geloof.
Toch bedacht ik ook dat het voor mijzelf anders is, ik heb er niet
genoeg aan. Wie noemt mijn naam nog over 1000 jaar? Misschien
noemt een geïnteresseerde verre nazaat van mij over 250 jaar
mijn naam als zij bezig is met een stamboomonderzoek, maar veel
meer zit er niet in. En dan besef ik weer dat mijn ‘bestaan’ niet
afhankelijk is van of mijn naam wel of niet genoemd wordt door
mensen. Ik besef dat er bij mijn doop is uitgesproken: Ik heb je bij
je naam geroepen, je bent van Mij! Het is goed om dat te
bedenken en ook dat de dood daar geen einde aan maakt. ‘Known
unto God’ staat er op het witte kruis van het graf van de
onbekende soldaat. Waar mensen onze naam niet meer noemen
zijn we bij name gekend door God. Die gedachte spreek ik ook
altijd uit als wij de naam van een overleden gemeentelid in de
afscheidsdienst in het gedachtenisboek schrijven. In dit verband
moest ik ook denken aan Openbaring 2:17. Een witte steen geeft
God ons met een nieuwe naam. Geen vreemde naam waarin we
onszelf niet zullen herkennen. God geeft een nieuwe naam, welke
niemand kent dan die hem ontvangt. Ik denk dat daar mee
bedoeld wordt dat God ons aanziet zoals wij ten diepste zijn. Iets
dat verder gaat dan de naam waarmee wij door het leven zijn
gegaan. Verder dan de buitenkant van ons leven, kent Hij ons zoals
niemand ons kent. Dát waarvan je soms in dit leven slechts een
vermoeden hebt van wie je zijn zult, van wie je bent in het licht
van God. Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en
ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand
kent, behalve degene die het ontvangt. Daar en dan zul je aan het
licht komen, gekend en bemind door God.
Ds. Kest Jelsma
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Ezechiël 21:33-37
Ezechiël 22:1-16
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Psalm 135
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De straf van het zwaard
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Jeremia 8:4-17
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Genesis 12:10-13:1
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Tranen met tuiten
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Klaaglied
Vertreksein
Vertrouwenscrisis
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Kerkdiensten
Zondag 15 oktober

Zondag 22 oktober

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen
09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames:

Ommen
Ds. J. de Haan, Kerk en School
Klaas Schaap
Dhr. J. / mw. M. Schipper
Alle groepen
Mw. J. Timmerman-Kuyvenhoven
Mw. H.H. Wermink-Lamberink

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

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

Ds. W. den Braber, Vriezenveen
Frans Dijkstra
Mw. M. van Ittersum-de Boer
Alle groepen
Dhr. en mw. Veldman

Witharen
Ds. J. Mulderij, Zwolle
Mw. M. Jurjens
Mw. A. Buiter
Leiding: Marinda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. K. Jelsma
Freddy Bruins
Mw. A. Buiter
Leiding: Trudy

Ommen Samen kerk
19.00 uur:

Ds. J. de Haan
OntmoetingsZANGdienst
Organist:
Ad Huetink
Ouderling van dienst:
Mw. A. Pasjes-Vrielink
Afgevaardigde Hg:
Dhr. J. Prins
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot
van een kop koffie/thee in De Kern

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

10.00 uur:

Ds. K.A. Hazeleger,
Kerk en School
Organist:
Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:
Dhr. D. Zandman
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdames/-heer:
Mw. N. van Eldik
Mw. P. de Jonge
Dhr. L. Kobes
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Willemien Gerritsen
Mw. C. Meesters
Alle groepen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. J. de Haan
Riekus/Anneke Hamberg
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Mw. D. van Dorland
Dhr. A. Schuurman
Dhr. W. ten Kate

Gastpredikant
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman
Geen

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

Ds. W. Den Braber, Vriezenveen
Riekus/Anneke Hamberg
Mw. G.H. Companje-Wigger
Dhr. H. van Bruggen

Vrijdag 20 oktober Weeksluiting

Vrijdag 27 oktober Weeksluiting

Oldenhaghen
18.30 uur:

Oldenhaghen
Ds. K.A. Hazeleger

18.30 uur:

Nijenhaghen
19.30 uur:

Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen
Ds. K.A. Hazeleger

19.30 uur:
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Dhr. J. Wieske

Gereformeerde kerk

Bij de diensten

Collecten

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:

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

15 oktober
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Kerk in Actie en Kerk
Kerk en School / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne

22 oktober
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Annabel en William

Zondagskind
Ommen
15 oktober:
22 oktober:

15 oktober Kerk en School
De morgendienst van zondag 15 oktober is een dienst van Kerk
en School. Vanwege persoonlijke omstandigheden op één van
de betrokken scholen, was het aanvankelijk de bedoeling deze
dienst uit te stellen. Omdat er geen geschikte nieuwe datum
gevonden kon worden en we de dienst niet wilden laten
vervallen, is uiteindelijk besloten de dienst van Kerk en School
toch gewoon op 15 oktober te houden. We hebben ervoor
gekozen met de invulling aan te sluiten bij de
Kinderboekenweek. Thema van de Kinderboekenweek dit jaar
is: Gruwelijk eng. Het gaat over monsters, spoken, enzovoort…
Het thema van de dienst van Kerk en School de zondag direct
na de Kinderboekenweek wordt: Wees niet bang. Centraal
staat het Bijbelverhaal van de storm op het meer. Een mooi
antwoord op alle griezelverhalen!
Omdat het inmiddels allemaal erg kort dag was, zullen de
scholen in de week voorafgaand aan de dienst minder
aandacht aan Kerk en School kunnen besteden dan normaal.
Dit betekent bijvoorbeeld dat ze nauwelijks aan werkjes toe
zullen komen, en de kerken dus niet of minder versierd zullen
zijn. De dienst is wel een ‘echte’ dienst van Kerk en School, met
veel kinderliedjes, een Bijbelverhaal dat wordt verteld en een
korte preek. Door omstandigheden zowel op de school als in de
kerk is er dit keer geen dienst van Kerk en School in Witharen.
Alleen de beide kerken in Ommen doen mee. In de Hervormde
kerk is basisschool De Kardoen te gast, in de Gereformeerde
kerk Het Koloriet. We hopen op mooie diensten, voor
iedereen!
Ds. Karel Hazeleger

Kerk en Schooldienst
Ilse Vosjan

Kinderoppas
Ommen
15 oktober:
22 oktober:

Witharen
15 oktober:
22 oktober:

Rita Flokstra
Marion Getkate
Anne Lotte Heijink
Romy Dunnewind
Nelleke Heijink
Karin Luijendijk
Yvonne Meijer
Ilona Hogenkamp
Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen

Hervormde gemeente
Collecten
15 oktober
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Project Edukans / zending

22 oktober
Ommen en Vinkenbuurt:
Ommen uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
15 oktober:
22 oktober:

15 oktober ‘Ga met God’
God is betrouwbaar. Dat staat voorop. Dat geloven we. En
daarom blijven we ook tot Hem bidden, als er zorgen en
problemen zijn. Mensen kunnen ons teleurstellen, maar God
nooit. Volhouden dus, steeds weer bidden.
De weduwe geeft daarvan een prima voorbeeld in de richting
van een slappe, misschien corrupte rechter. Hij wil niet, maar
zij blijft vragen om waar ze recht op heeft. Uiteindelijk gaat hij
door de knieën. God is betrouwbaar en vol liefde. Dan zal Hij
ons zeker geven wat Hij heeft beloofd. Maar… hebben wij
zoveel geloof, zoveel vertrouwen in Hem dat wij niet opgeven
en blijven roepen om hulp? Of denken we dat God er ook niets
aan kan of wil doen? Natuurlijk geeft God niet altijd precies wat
wij vragen en helpt Hij soms anders dan wij denken, maar
belangrijk is: blijf bidden. ‘Ga met God’ is het thema van de
ontmoetingsdienst in Vinkenbuurt op 15 oktober. Voorganger
is ds. Reijer de Bruijn, Willemien Gerritsen bespeelt het orgel
en enkele gemeenteleden zullen hun (o.a. muzikale)
medewerking verlenen. De kindernevendienst vindt plaats in
de consistorie. Na afloop is er koffie/thee/limonade in het
buurthuis. We hopen velen te mogen ontmoeten.
Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt

Kerk en Schooldienst
Britt Kobes

Kinderoppas
Ommen
15 oktober:

Marlien Hekman
Anita ‘t Jong
22 oktober:
Jennie Dankelman
Marjolein Meulink
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:
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Dhr. H. Poelarends
Dhr. J. Bollema
Mw J.G. Hemstede-Blikman
Mw. A. Wanningen-Doorten
Mw A. Wittenberg-Strijker
Mw. G. Lassche-Vedder
Mw. A. Pannen-Stoeten
Mw. M.G. Koops-Schaap

startzondag, waarin Gera en ik een zegen mochten ontvangen
voor ons werk in de gemeente. De ontvangst in de gemeente
door iedereen voelde zeer warm en oprecht en daarvoor wil ik
u op deze manier allemaal hartelijk bedanken!
Hartelijke groet,
Mark van Sandijk

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

Wijk 3
Predikant:

Wijk 1 waarneming
Bereikbaar:
Kerkelijk werker:

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

Scriba:

Scriba:

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

Ds. K. Jelsma
kestjelsma
dsjelsma@pkn-ommen.nl
ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten
Dhr. G. Lennips
geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Doopdienst 29 oktober
Voor de doopdienst van 29 oktober zijn de volgende
dopelingen aangemeld:
Thijmen, zoon van Rebekka Steen-Schinkelshoek en Matthijs
Steen;
Marit, dochter van Linda en Jan van Keulen;
Guus, zoon van Laura van den Heuvel en Arjo Brink;
Koen, zoon van Karin Doldersum-Nauta en Jef Doldersum.
Het voorbereidende doopgesprek vindt plaats op
maandag 16 oktober om 20.00 uur in De Kern.

Overleden
Op zondag, 24 september overleed Martin Olsman. Hij woonde
in Nijenhaghen, kamer 118. Zoals ds. Kest Jelsma in het ‘in
memoriam’ zegt: ‘we zijn er door ontdaan en ontroerd’.
Een gaaf mens is gestorven. Gaaf naar hart en ziel. Wie alleen
de buitenkant ziet, trekt misschien de wenkbrauwen op, maar
zodra Martin zijn vingers op de toetsen zette, gaf hij zichzelf
vanuit zijn liefde voor het loflied op God. Hij speelde met zijn
hart en raakte daarmee zijn toehoorders in hun hart. Hij had de
gave door zijn orgelspel mensen te troosten en te bemoedigen.
Martin is nu thuis bij zijn God door wie hij gezien, gekend en
geliefd werd.

Film 18+……….
Een spannende titel misschien… En dat klopt want het gaat
over catechisatie (…). Dit jaar is er wat de invulling van de
catechisatie voor de 18-25 jarigen gekozen om samen te kijken
naar verfilmingen van bijbelboeken. Op 26 september kwamen
we voor het eerst bijeen. De schepping, Noach en het verhaal
van Abraham kwamen aan de orde. De volgende keer is op 17
oktober. Het gaat dan over de uittocht uit Egypte. Ik vond het
die eerste keer een mooie avond…. Geen grote opkomst
(zal na deze Kerkvensters wel zo zijn…), maar drie erg
betrokken, gezellige, vragen stellende jongedames die de bank
bij schoven en een stoel pakten om hun benen op te leggen om
de film ontspannen te kunnen bekijken… Wat is catechisatie
(verzorgen en leiden) toch leuk! De afleveringen duren drie
kwartier en we praten een poosje na. De avonden zijn van
19.30-21.00 uur. Welkom! Ook al heb je misschien al belijdenis
gedaan of ben je nog nooit naar catechisatie geweest. Enne..
ouders van kinderen die Kerkvensters niet lezen: geef het door!
Ds. Kest Jelsma

Ter bemoediging
Ontvangen van een gemeentelid uit: Een onverwachte
regenboog van Joke Verweerd en Aly Schutte:
‘Door alles heen’
Je wordt gedragen.
Je bent dus geen moment alleen
en zelfs als duizend vragen
je moed doen slinken
en je hoop doen smelten
houd dan voor ogen dat God er is
dat je dat zeker weet
ook als je Hem zo mist….
Met warme groet,
Gera Mateman

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

Wijk 2 waarneming

Scriba:

Mw. H. Veurink-Schonewille
herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Pastoraal werker:
Werkdagen:
Scriba:

M.J. van Sandijk
mjvansandijk@gmail.com
woensdag en vrijdag

Ds. R.R.J. de Bruijn
dsdebruijn@pkn-ommen.nl
maandag t/m donderdag

Nader over het Réveil
Op dinsdag 17 oktober hoop ik een lezing te houden over het
werk van inwendige zending en maatschappelijk hulpbetoon
als vrucht van het godsdienstig leven in de negentiende eeuw.
Gedreven door de liefde tot Christus voelden mensen zich in
‘Gods naam’ geroepen om de maatschappelijke nood en de
vele sociale misstanden van hun tijd aan te pakken. Bij de
herdenking van 500 jaar Reformatie is het goed om eens te

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

En tot slot
Met een goed gevoel kijk ik terug op de kerkdienst van de
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belijdenis doen. Dit is een mooi en belangrijk moment voor
haar, maar ook voor ons als gemeente.
Het is bijzonder in deze tijd als jonge mensen bewust kiezen
voor God en de kerk. Mariët heeft, op eigen verzoek, een
individueel traject van belijdeniscatechese afgelegd.
We hopen dat u, dat jij er bij bent als zij nu in de kerk, voor God
en ons als gemeente ‘Ja’ zegt op de vraag of ze haar doop
beaamt en haar geloof belijdt. Mariët zal een persoonlijke
getuigenis geven van haar geloof.

kijken naar de doorwerking van deze wonderlijke
tegenbeweging in de negentiende-eeuwse samenleving en wat
er nog van over is en leeft in onze eigen tijd en samenleving.
Op deze avond zal het in het bijzonder gaan over de zorg voor
verwaarloosde en criminele kinderen. Toonaangevende figuren
zijn hier te bespreken die zich het lot van kinderen vanuit een
evangelische bewogenheid hebben aangetrokken. We hopen
op een goede opkomst en boeiende avond. U allen van harte
welkom! (plaats: Hervormd Centrum; tijd: 20.00-22.00 uur;
toegang: gratis)

Lief en leed
Catechesegroep 16-18 jarigen

Ik wens de mensen, die hier genoemd zijn, maar ook anderen
die ziek zijn, die ziekenhuisbehandelingen ondergaan, Kracht
van God in alles.

De jongeren uit de vijfde en zesde klas komen voor de
catechese samen op maandag 30 oktober. LET OP! - Dit keer
vindt het plaats van 19.00-20.00 uur in het Drukkerijmuseum
GPO, Nieuwelandstraat 8 (t/o Aldi-opslag). Het wordt een leuk
creatief uur, dus noteer het alvast! In de Gele Gids kun je ook
de andere geplande data lezen. Nieuwe deelnemers/-sters zijn
van harte welkom om mee te doen. Graag wel even
aanmelden: ( dsdebruijn@pkn-ommen.nl).

Huwelijksjubileum
Vrijdag 13 oktober zijn Gerbrand en Tineke Kampman, 40 jaar
getrouwd. Hun trouwtekst was: ‘Dit draag ik jullie op: heb
elkaar lief’. (uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 15 vers
17). Dit doen zij dus al 40 jaar: elkaar liefhebben! In goede en
kwade dagen. We feliciteren Gerbrand en Tineke, samen met
hun kinderen en kleinkinderen van harte met dit
huwelijksjubileum. We wensen hen de zegen van God en nog
vele jaren van geluk samen met allen die hen lief zijn!
U kunt ze feliciteren door hen een kaartje te sturen!

Ontmoetingsdienst
Zondag 15 oktober is er weer een ontmoetingsdienst in
Vinkenbuurt, waarin ik mag voorgaan. Het thema van de dienst
is: ‘Ga met God’. Aan de dienst zal muzikale medewerking
worden verleend en we bidden om een gezegende dienst, doet
u mee? Hopelijk zijn we er allemaal bij, en mogen we samen
Gods liefde aanvaarden.
Met een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:

Dhr. T. Abbes

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

PaKaN!

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

Activiteitenagenda
November
05
CrossPointdienst om 19.00 uur in het Hervormd
Centrum
25
Praise-avond om 19.00 uur in het Hervormd Centrum
26
CrossPointdienst om 19.00 uur in de Geref. kerk

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

Rondom de erediensten
Zondag 15 oktober mag ik ’s morgens voorgaan in Ommen. In
een dienst van Kerk en School. De kinderen van De Kardoen zijn
bij ons te gast. Het thema is: Wees niet bang. We luisteren naar
het verhaal van de storm op het meer. We hopen op een
mooie dienst, waarin iedereen zich thuis voelt!

December
17
CrossPointdienst om 19.00 uur in de Herv. kerk
Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Vakantie
Catechese Witharen/Vinkenbuurt 16-18 jarigen
Waar sta ik? – God, geloof en kerk.
We gaan met elkaar uitzoeken waar jij staat, wat jij denkt en
gelooft. Maar ook wat jouw kritiek is op God, op het geloof en
op de kerk. En de vraag is: Wat verlang jij, wat hoop jij?
Natuurlijk kun je ook met je eigen vragen hier terecht.
We zijn inmiddels begonnen met de catechese, maar je kunt
nog meedoen! De volgende data zijn: 19 oktober, 9 en 23
november, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 maart. De tijd is
van 19.30-20.30 uur in het Irenegebouw in Witharen. Ik hoor
het graag.
Ds. Coby de Haan

In oktober heb ik een weekje vakantie. Bij bijzonderheden kunt
u contact opnemen met onze scriba, dhr. Koos van den Beukel.
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

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

Belijdenis
Zondag 22 oktober zal in de ochtenddienst Mariët Vogelzang
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manieren. Als je dat hebt geproefd, wil je meer en vervalt al je
schroom om anderen ervan mee te laten genieten!
We memoreren nog even aan de 3 afscheidsdiensten die zijn
geweest. Ds. Winters-Karels en ds. Wilmink namen afscheid in
geref. Ommen en ds. Kroeze nam afscheid in prot.
Vroomshoop. In Herv. Daarle is deze zomer bij ds. Prins een
gezonde dochter, Joëlle, geboren. Op 19 november as. hoopt
ds. Van Dijk afscheid te nemen in prot. Dedemsvaart vanwege
emeritaat.
Ds. Hazeleger heeft de reacties van de kerkenraden gebundeld
per voorgestelde wijziging. Samen bespreken we deze reacties
en bepalen we de mening van de classis Ommen. De
voorgestelde wijzigingen in deel 2 hebben vooral
vereenvoudiging van de regelgeving tot doel. Ze hebben o.a.
betrekking op gemeenten, het ambt, kerkenraad en
vermogensrechtelijke zaken. In februari volgend jaar nog een
deel 3, deze consideraties zullen gaan over mobiliteit en
kerkelijke rechtspraak.
Dhr. Siebert, onze afgevaardigde naar de Generale Synode,
geeft aan dat de landelijke kerk wel degelijk iets doet met de
reacties van de classes. De komende Synodevergadering
worden de aanpassingen in deel 1 van Kerk 2025 op grond van
de reacties uit het land besproken. Dus het is zeker zinvol onze
mening te laten horen richting de Synode.
Het Breed Moderamen vergadert weer op 30 oktober en op
23 november is de eerstvolgende classisvergadering in De Kern
in Ommen. Dit keer staan er geen consideraties op de agenda
en kunnen we (hopelijk) wat vroeger naar huis.
Ds. Hazeleger wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering
met gebed.
Hilde Koes, secr. Classis Ommen

Plaatselijk kerknieuws
Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Witharen gebouw Irene
24-09 Dhr. W. Nicolai
01-10 Mw. R. Hoekman
Hervormde gemeente
24-09 Mw. J. Dankelman
Mw. A. Schuurman
01-10 Dhr. Van Beesten
Dhr. A. Bolks
Vinkenbuurt
24-09 Gerben Heusinkveld
01-10 Dhr. en mw. Haandrikman

Bedankt
Na mijn hartoperatie ontving ik vanuit de gemeentes veel
kaarten, e-mails, telefoontjes, bezoek en bloemen.
Heel hartelijk dank daarvoor! Het herstel vergt de nodige tijd,
maar het gaat de goede kant op.
John Troost

Gereformeerde kerk

Gezamenlijke berichten

Martin Olsman (1965 – 2017)
Music was my first love
John Miles schreef dit en ik denk dat dit ook gold voor Martin
Olsman. Zondag 24 september jl. is Martin op de leeftijd van 52
jaar overleden. Wij zullen Martin ons vooral blijven herinneren
als ‘onze’ organist in de Gereformeerde kerk in Ommen en
Witharen. In Ommen zag je hem niet als organist behalve als
hij, aan het begin van de preek, de trap af even naar buiten
ging om een sigaret te roken. Daar zullen veel mensen hem ook
van kennen: aan de achterkant van de kerk of op het bankje
voor bij Nijenhaghen een sigaret roken of ‘stampend’ op zijn
fiets, met stok, door Ommen fietsend. Als hij je zag, altijd
groetend.
Maar vooral organist. Vlot en heerlijk tempo, volume van het
orgelspel aanpassen aan de onderliggende tekst, liederen
vloeiend in elkaar laten overlopen. Heel veel uit het hoofd
spelen. Ik herinner mij de dankdienst na het overlijden van de
vader van Lex Jaspers en dat Martin daar de organist was. Een
afgeladen kerk en de dienst zou iets later beginnen. Martin
werd hierover geïnformeerd en in die kerk kon je Martin achter
het orgel zien zitten. Knikkend met zijn hoofd gaf Martin aan
het begrepen te hebben en speelde van het ene lied vloeiend
overgaand verder naar een ander lied zonder naar de muziek te
kijken. Hij ging onverstoorbaar verder met spelen.
Music was my first love
And it will be my last.
Ja, hier op aarde wel maar ik denk en wil geloven dat er voor
Martin een orgel klaar staat waarop hij zijn orgelspel kan
blijven laten horen.
Wij wensen zijn moeder, broers en zussen, overige familie,
kennissen en vrienden sterkte met het verwerken van het
verlies van Martin Olsman.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

Rond de keukentafel – een gespreksgroep voor vrouwen
Wat houdt jou als vrouw tussen de 25 en 40 jaar bezig?
Waarover zou je met andere vrouwen een gesprek willen
voeren, of je verder in willen verdiepen?
Onderwerpen die aan bod komen: De relaties in gezin/familie,
balans vinden in je leven, werk-vrije tijd, de opvoeding van je
kind, geloof- en zingevingsvragen, maatschappelijk/politieke
kwesties, zeg het maar….
We zoeken daarin ook steeds de verbinding met God en bijbel.
We zijn vorig jaar gestart bij mij aan de keukentafel aan
De Voormars 16. We komen ongeveer 6 keer per seizoen bij
elkaar thuis. We zouden het leuk vinden als er meer vrouwen
gaan meedoen, want de stoelen aan de keukentafel zijn nog
niet allemaal bezet. Als je graag mee wilt doen, of eerst meer
wilt weten, dan hoor ik het graag. We zijn bezig met een
nieuwe planning voor het komende jaar.
Opgave en info bij: ds. Coby de Haan.
Verslag classisvergadering 18 september
Vanavond weer een agenda met ‘taaie stof’, de voorgestelde
kerkordewijziging Kerk 2025 deel 2.
De kerkenraden hebben deze voorstellen besproken in hun
vergadering en vanavond bespreken we deze reacties en
bepalen we de mening vanuit de classis Ommen richting de
Generale Synode. Op 1 kerk na zijn alle kerkenraden uit de
classis vertegenwoordigd.
Ds. Van Sandijk-van der Wal. prot. Oud-Avereest/Balkbrug
opent deze avond met Ps. 34: vers 9. Het landelijke thema van
de startzondag is Kerkproeverij/Open Huis. Het thema nodigt
uit om iemand mee te nemen naar de kerk om te proeven, toch
is er schroom. Maar kerkproeverij is meer, het is eigenlijk
Godproeverij. Gods goedheid proeven kan op verschillende
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Voor diakenen, ouderlingen en contactpersonen
We gaan weer bezig met het regelen van de kerstattenties.
Willen jullie inventariseren hoeveel extra attenties er in jullie
sectie nodig zijn? Het gaat om gemeenteleden waarvan jullie
denken dat het goed is dat ze een kerstattentie ontvangen bijv.
chronisch zieken.
Het betreft niet de 77+, de weduwen en weduwnaars; deze
hebben we opgevraagd bij de ledenadministratie en zijn bij ons
bekend.
Graag een reactie voor 23 oktober naar Joke Hogenkamp of
Henriëtte Groen.
De diaconie

wilden werken aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit
een vragenlijst met woordkaartjes die leidend zijn voor een
gesprek. De reacties van de 30-ers waren wisselend: van zeer
verrast en positief tot heel negatief. Alle reacties samen
hebben geleid tot drie waardevolle rapportages die weer
teruggekoppeld zijn/worden naar de betreffende wijkkerkenraad. Zo blijkt de kerkelijke betrokkenheid en onderlinge
verbondenheid in elke wijk anders te zijn. Ook blijkt dat veel
30-ers gewoon niet op de hoogte zijn van alle activiteiten die
door de kerk worden georganiseerd. Achter de schermen
wordt daarom hard nagedacht over een effectief gebruik van
social media. Echter, van alle wijken is een deel van de 30-ers
niet persoonlijk benaderd. Om een goede conclusie te vormen
is het noodzakelijk om ook het resterende deel van de wijken
te bezoeken. Dan kan er een zogeheten Meta-analyse gevormd
worden.
Daarom onze oproep: zou u (weer) willen meewerken aan het
onderzoek als interviewer? We zoeken vrijwilligers die vijf
adressen persoonlijk willen benaderen. Het is dit jaar echter
ook mogelijk om alleen gesprekken te voeren met 30-ers die al
benaderd zijn en hebben aangegeven mee te willen werken
aan het onderzoek. Er is een spreadsheet in ontwikkeling zodat
alle gegevens digitaal kunnen worden ingevoerd.

Volgend jaar valt de functie vrij voor
algemeen scriba
Uw werkzaamheden:
opstellen van agenda’s
uitwerken van diverse vergaderingen
namenlijsten van af te treden en nieuwe ambtsdragers
opmaken met bedank- en benoemingsbrieven
contact onderhouden met Kerkvensters en website
namenlijsten opmaken voor Eeuwigheidszondag
diverse roosters maken

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? U kunt terecht bij
Nelleke Hazeleger
Coby de Haan

Wij bieden:
een prettige werkkring
een gegarandeerde inwerkperiode
een minimaal 4-jarig vast contract ingaande 6 mei 2018

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.

Voor meer informatie belt of mailt u naar
Dhr. W. Westerhuis
: geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Collecten

Giften
Voor de bloemen
€ 10,00 via kerkelijk werker mw. G. Mateman
Hartelijk dank

24-09
Kerk
Ommen
€ 154,32
Vinkenbuurt
42,60
Kerk Vinkenbuurt
40,60

Diaconie Kerkelijke geb.
€ 175,57
€ 137,37
38,30

01-10
Kerk
Ommen
€ 245,05
Vinkenbuurt
26,20
Kerk Vinkenbuurt
24,10

Diaconie Kerkelijke geb.
€ 299,30
€ 187,12
28,30

Hervormde gemeente

Collecte startzondag HC € 167,60
Collecte startzondag HC voor de Kubus € 222,15

17 oktober Hervormde Kerk op TV
Op dinsdag 17 oktober om 16.10 uur is de Hervormde kerk te
zien in het programma ‘Mijn Pelgrimspad’ van de KRO-NCRV.
Afgelopen zomer zijn hier voor op een zondagmorgen voor de
dienst opnamen gemaakt. De filmploeg is eerst naar de Sahara
geweest en kwam daarna naar de kerk. Er is onder andere
gefilmd in het klokkenhuis, waar mij gevraagd werd iets over
de klokken te vertellen. Aanvankelijk zou ik alleen de deur
openen, dus dat was wel even schrikken. Daarnaast zijn er
opnamen met een drone gemaakt buiten de kerk. Uit deze
opname is door de KRO-NCRV voor ons een foto geknipt waar
wij tegenwoordig de uitzending op de kerkomroep mee
beginnen.
Ronald Haveman

Poal € 2.600,00
Zendingsbussen september 2017 € 365,34

Giften
Voor de kerk
€ 5,00, 2x € 10,00, €20,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 10,00, € 20,00 via ds. R.R. J. de Bruijn
€ 10,00 via bezoekmedewerker mw. H. Stegeman-Ekkelkamp
Voor de diaconie
€ 10,00 via ds. R.R.J. de Bruijn
€ 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. G. Touwen-ten Klooster (HVD)
€ 10,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot
€ 10,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman

Commissie 30-ers zoekt interviewers!
Al drie jaar is de commissie 30-ers bezig met een onderzoek
naar wat 25- tot 40-jarige gemeenteleden bezig houdt. Want
zoals op zoveel plaatsen ontbreekt ook in de kerk in Ommen de
middengeneratie. Als kerkelijke gemeente weten we niet meer
voldoende wat hen bezig houdt.
Elk jaar werd van een Hervormde wijk een geografisch deel
geselecteerd. Uit dat deel werden zoveel mogelijk 30-ers
persoonlijk benaderd door vrijwilligers met de vraag of ze mee

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Van den Berg
H.V.D. wijk 3:
2 x € 5,00, 2 x € 10,00
Hartelijk dank
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25 november Concert Ned. Herv. Kerk
Het Nederlands Concert Mannenkoor geeft op 25 november in
de Ned. Herv. Kerk te Ommen een concert, samen met het
Hervormd Zangkoor Ommen. Het NCM staat onder leiding van
Jimco Zijlstra. Medewerking verlenen Jan Lenselink, piano en
Andre van Vliet orgel. Het HZO staat onder leiding van Ron
Breukelman, met Marcel ten Brinke piano.

Vorming
19 oktober Nieuwe Romeinenkring, ds. Karel Hazeleger
Op donderdag 19 oktober komt de nieuwe Romeinenkring voor
de tweede keer bij elkaar. We lezen Romeinen 10. Locatie:
Hervormd Centrum. Aanvang: 20.00 uur. Welkom iedereen!

Vrijwilligers gezocht!
Dorcas werkgroep Ommen/Lemele.
Wij zoeken mensen die ons kunnen
versterken binnen de werkgroep.
Wat doen wij zoal? 1 keer in het jaar houden we rond dankdag
de voedselactie, zowel in winkels als op de scholen. Elke maand
hebben we in de laatste week een kledinginzameling, behalve
in de zomervakantie en december. ’s Zomers staan we een
aantal dinsdagen op de markt met onze kraam. Lijkt je het leuk
om ons daarbij te helpen, meld je dan aan bij Leida Ramerman
of Betty Seigers of kijk voor meer info over Dorcas op
www.dorcas.nl.

13 oktober Maarten en Katharina Luther te gast in Ommen
Op deze dinsdagavond vieren we dat 500 jaar geleden Maarten
Luther zijn 95 stellingen spijkerde aan de deur van de slotkapel
in Wittenberg. Op die avond zal dit feit in aanwezigheid van
‘Maarten Luther en zijn vrouw Katharina von Bora’ feestelijk
worden herdacht en zullen we samen vooruit kijken in de
toekomst van de Kerk. De herdenking is een initiatief van de
gezamenlijke Kerken van Ommen, te weten de Gereformeerde
kerk Bouwstraat, de Gereformeerd Kerk Het Baken, de
Hervormde gemeente en de Rooms Katholieke Parochie. Het
belooft een interessante avond te worden waarin een
interview met ‘Maarten Luther en zijn vrouw Katharina’ en een
interactief tafelgesprek rond nieuwe stellingen centraal staan.
De avond zal worden omlijst door zang en samenzang met het
koor Intermezzo en wordt afgesloten met een hapje en een
drankje waarbij er gelegenheid is te proeven van het speciaal
voor dit reformatiejaar gebrouwen Lutherbier. De toegang is
gratis (collecte). Aanvang: 20.00 uur in de N.H. Kerk aan het
Kerkplein in Ommen. Nadere informatie kan worden verkregen
bij ds. C. de Haan ( dsdehaan@pkn-ommen.nl).
Stuurgroep Lutherjaar Ommen

Gebedspunten
Hieronder wordt 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
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?

Algemeen (kerkelijke) berichten

Gebedspunten
Laten we bidden dat we zullen ontdekken dat we echt
geluk alleen vinden als we heel dicht bij God leven.
Laten we bidden dat we dagelijks Gods nabijheid zullen
zoeken door gebed en het lezen van de bijbel.
Laten we God danken voor alle echtparen die in de
afgelopen tijd een jubileum mochten vieren. Dank God
voor liefde en trouw.
Laten we bidden voor de leiders van het volk Israël. Dat ze
Gods leiding zullen zoeken voor Israël.
Laten we God danken dat de christelijke radiozender Groot
Nieuws Radio (1008AM) al weer 10 jaar lang 24 uur per
dag uitzendt.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor het Samen op
Weg proces en het vinden van een nieuwe predikant voor
de Geref. kerk.
Laten we bidden dat we mogen ervaren wat Psalm 139
zegt: U legt Uw hand op mij.
Laten we God danken voor de mensen die mochten
herstellen na ziekte en voor hen bij wie een operatie
mocht slagen.

Regionaal
14 oktober ‘Jong Talent: Sfeervol’
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17
te Lemelerveld om 20.00 uur met Wim &
Wilbert Magré (orgel en vleugel)
en Erica Vogel (dwarsfluit, piccolo en zang).
13 november Mantelzorger, Jong en oud
Beste Mantelzorger,
Wat zijn er veel mensen die langdurig en onbetaald zorgen
voor een dierbare naaste/medemens die hulp nodig heeft.
Iedereen kent wel een persoon, jong of oud die langdurig hulp
nodig heeft vanwege een chronische ziekte of handicap.
Rond 13 november is er aandacht voor de mantelzorgers in de
vorm van ‘De dag van de mantelzorg’. Veel organisaties
waaronder kerken schenken aandacht aan de mantelzorg/de
mantel der liefde. Daarom nodigen De Mantelzorg Advies Raad
(MAR) en de gemeente Ommen u/jou als mantelzorger met
een introducé, van harte uit voor een avondvullende
ontspanning. Voor Jong en oud. Met vriend en vriendin. Deze
avond wordt u/jou aangeboden als blijk van waardering en
kunt u/jij genieten van de cabaretvoorstelling ‘Het Draait Om
Mensen’.
Locatie: Theater Carrousel, Van Reeuwijkplein 5, Ommen.
Tijd: ontvangst vanaf 19.15 uur met koffie in de foyer.
Aanvang programma: 19.45 uur.
Einde voorstelling: 22.00 uur. Na afloop in de foyer wordt een
drankje en een hapje aangeboden.
Opgave t/m donderdag 9 november:
Jolanda van Beesten, Ellie Cornelissen of Netty Bouwhuis
We hopen u te ontmoeten op maandagavond 13 november.
Namens de MAR en de gemeente Ommen
Klaas L. Schaap, voorzitter MAR

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.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 27 oktober.
8

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 17 oktober voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via email 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.
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 19 oktober van 18.45 - 19.15 uur
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Met bekende liederen uit de bundel
van Johannes de Heer
Zondag 22 oktober
19.00 uur
in de kerk aan de Bouwstraat
Thema: Herfst
Voorganger: ds. Coby de Haan
Muzikale medewerking
Orgel: Ad Huetink
Saxofoon: Gerdineke Engberts
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