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Meditatie

Leesrooster
Vreemdelingen

Za

Dit seizoen wordt op de Groeigroepen de eerste brief van
Petrus besproken. De christenen aan wie Petrus zijn brief
schrijft, vormen een minderheid. En zit daar niet de actualiteit
voor ons? Ook bij ons wordt geloven in Jezus steeds minder
vanzelfsprekend…
Petrus noemt de christenen tot wie hij zich richt
‘vreemdelingen’. Dat woord gebruikt hij in zijn brief drie keer.
Dat woord past dus ook steeds meer bij ons. Of bedoelt Petrus
dat het sowieso bij christenen zou moeten passen? Zijn we als
christenen niet per definitie ‘vreemdelingen’? We horen bij het
koninkrijk van de hemel en dat maakt ons ergens toch anders…
De eerste keer dat Petrus het woord gebruikt, is gelijk in
1 Petrus 1:1. Hij spreekt de christenen aan wie hij zijn brief
schrijft aan als vreemdelingen. Kennelijk is dit één van de
meest kenmerkende dingen die over hen gezegd kunnen
worden. Het heeft ook iets van een eretitel. Anderen vinden je
misschien maar ‘vreemd’ en dat kan moeilijk zijn. Je wilt er
toch bij horen. Maar: je bent vreemd omdat je bij Jezus mag
horen en dat is toch een hele eer?
De tweede keer dat Petrus het woord gebruikt, is in 1 Petrus
1:17. Daar is het een beschrijving van het hele leven van de
gelovige. Het is een ‘leven als vreemdeling’. Onze bestemming
ligt boven. Verliezen we dat tegenwoordig niet wat uit het
oog? Het leven is zoveel meer dan huisje, boompje, beestje…
De derde keer dat Petrus het woord gebruikt, is in 1 Petrus
2:11. Daar vult hij het meest concreet in. Leven als vreemdeling
is dat je niet toegeeft aan ‘zelfzuchtige verlangens, die uw ziel
in gevaar brengen’. We horen bij de hemel! Dus moeten we
niet zwichten voor verkeerde verlangens van de aarde...

28 okt. Genesis 13:2-18

Uit elkaar

Zo 29 okt. Genesis 14:1-12
Ma 30 okt. Genesis 14:13-24
Di 31 okt. Genesis 15:1-21
Wo 1 nov. Matteüs 20:29-21:9
Do 2 nov. Matteüs 21:10-22
Vr
3 nov. Matteüs 21:23-32
Za
4 nov. Ezechiël 18:1-13
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Christenen. Vreemdelingen. Ja.
Maar we mogen daar gelukkig iets bij zeggen. Er is nog een
ander woord dat in de eerste brief van Petrus vaak wordt
gebruikt. Het woord ‘hoop’. We zijn vreemdelingen met hoop.
En die hoop is vaste hoop. Gefundeerde hoop. We mogen
weten dat ons leven als vreemdelingen eindigt in eindeloos
geluk bij God in de hemel. Is dat niet geweldig? Als het leven
als vreemdeling even niet meevalt, houdt de hoop ons
overeind. ‘Daar is de vreemdlingschap vergeten / en wij, wij
zijn in ’t vaderland!’ (Liedboek voor de kerken, Gezang 291:2).
Ds. Karel Hazeleger
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Kerkdiensten
Hervormde gemeente

Zondag 29 oktober Hervormingsdag

Ommen
19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Gereformeerde kerk

Ds. K. Jelsma
Gert Diepeveen
Dhr. D. de Boer

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

Vinkenbuurt

Ds. K. Jelsma, doopdienst
Volgende week H.A.
Lydia Volkerink
Mw. J. Schonewille
Alle groepen
Mw. T. Grootenhuis-Wessels
Mw. H. Grootens-Slotman

19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Vrijdag 3 november Weeksluiting

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

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

Mw. Ds. M.P.C. Lourens, Emmen
Volgende week H.A.
Frans Dijkstra
Mw. R. Hoekman
Leiding: Frieda

Oldenhaghen
18.30 uur:

Dhr. A. Martens

Nijenhaghen
19.30 uur:

Dhr. A. Martens

Hervormde gemeente
Ommen

Zondag 5 november

10.00 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week H.A.
Organist:
Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:
Dhr. G.J. Beniers
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdame/-heren:
Dhr. A.F. Baarslag
Mw. J.M. Tijhuis-Voort
Dhr. A. van der Vegt
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

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

Ds. J. de Haan
Volgende week H.A.
Klaasje Hemstede
Mw. C. Meesters
Geen

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

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

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Lydia Volkerink
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Mw. J. van Eldik
Mw. T. Veurink-Altena

Ds. J. de Haan, Taizédienst
Gert Diepeveen
Dhr. G. Vogelzang
Mw. J. Breteler

Ds. W.J. Molenaar, Meppel
Heilig Avondmaal
Klaas Schaap
Dhr. H. Kroon
Leiding: Joycelyn

Ommen Samen kerk
19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigden Hg:

Woensdag 1 november Dankdag

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Frans Dijkstra
Dhr. S. Wiersma
Dhr. W. Schuurman

Hervormde gemeente
Gereformeerde kerk
Ommen
Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

10.00 uur:
Ds. R.R.J. de Bruijn
Frans Dijkstra
Mw. A. Kroese
Dhr. M. van der Vegt

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

Witharen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

Ds. K.A. Hazeleger
Klaas Schaap
Mw. R. Hoekman
Mw. J. Schaapman
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Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Voor doop- en belijdende leden
Riekus/Anneke Hamberg
Dhr. J. Prins
Alle groepen
Mw. R. van Lenthe
Mw. A. Pot
Dhr. G. Vogelzang

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

dagschool voor meervoudig gehandicapte kinderen, zodat ook
zij mee kunnen doen in de samenleving. De Kerk van Pakistan
geeft veel aandacht aan jongeren. Het team van
jongerenwerkers organiseert trainingen, gospelconcerten en
theater en helpt jongeren om werk te vinden. Ze leggen ook
contact met islamitische jongeren en organiseren samen met
hen vredesconcerten. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig
zodat zij volhouden. Samen zijn we de kerk in actie en willen
delen van wat ons gegeven is. Vanuit onze gemeente steunen
wij de christenen die het zo zwaar hebben in Pakistan, deze
mensen staan voor hun geloof en vanuit dit geloof helpen ze
hun medemensen.
Op 1 november is deze collecte in de Gereformeerde kerk en
op 5 november in de Hervormde kerk.

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Voor doop- en belijdende leden
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Oldenhaghen
15.00 uur:
Afgevaardigden Gk:
Afgevaardigde Hg:

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Mw. J. Breteler
Mw. G. Timmerman

Hervormd Centrum
19.00 uur:
Afgevaardigde Gk:
Afgevaardigde Hg:

Ds. K.A. Hazeleger
CrossPointdienst

Gereformeerde kerk
Collecten

Mw. W. Ekkelkamp

29 oktober
Ommen en Witharen:

Vrijdag 10 november Weeksluiting

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Algemene Christelijke
Doeleinden en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Nout en Liz

1 november
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

ZWO project en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

5 november
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Eigen gemeentewerk en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Daan en Sanne

Oldenhaghen
18.30 uur:

Mw. G. Martens

Nijenhaghen
19.30 uur:

Mw. G. Martens

Bij de diensten
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Zondagskind

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:

Ommen
29 oktober:
5 november:

Noa Wermink
Marit Brouwer

Kinderoppas
Ommen
29 oktober:

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

5 november:

Witharen
29 oktober:

Versterk de Kerk
Het tweede project wat wij vanuit de ZWO
commissie PKN Ommen steunen is het project
in Pakistan. Samen zijn we de kerk in actie.
Geïnspireerd door Jezus delen mensen
wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als
christenen zijn we wereldwijd verbonden. We
willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze
kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk.
Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op
een voor een sterke kerk wereldwijd.
Een kerk die zich verzet tegen armoede
en onderdrukking.
Pakistan heeft 200 miljoen inwoners.
Drie miljoen christenen vormen daar
een kleine minderheid. De Kerk van
Pakistan is een krachtige geloofsgemeenschap met 800.000
leden. Deze kerk wil diaconaal aanwezig zijn in de samenleving
en komt op voor armen en zwakken. Bijvoorbeeld voor
plattelandsmeisjes: de kerk zorgt ervoor dat ook zij de kans
krijgen zich te ontwikkelen en werk te vinden. Er is een

5 november:

Sandra Kamphuis
Marloes Kassies
Heidi Jaspers
Jessica Landeweerd
Lilian Rens
Jeannet Kelder
Ankie v.d. Weide
Janny Bouwhuis
Ina Bremmer

Hervormde gemeente
Collecten
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29 oktober
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
Taizédienst 19.00 uur:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Ter bestrijding v.d. onkosten

1 november
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

5 november
Ommen en Vinkenbuurt:
Aan tafel:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Werelddiaconaat Project ZWO
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
29 oktober:
5 november:

toch op een dag weer vogels horen zingen.
(schrijfster onbekend)
1 Korinthiërs 13:13
Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat
moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het
allerbelangrijkste is de liefde.

Lois Hazeleger
Lisanne Drost

Kinderoppas
Ommen
29 oktober:

Ellen Kobes
Frances Veuger
5 november:
Christien de Jonge
Rosalie Katerberg
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Huwelijksjubileum
Niet iedereen wil genoemd worden in Kerkvensters wanneer er
een jubileum te vieren is. Maar dat neemt niet weg dat er ook
dan dankbaarheid is en een moment om te vieren.
Hierbij vermelden wij dat op 28 oktober Harry en Janny KroonMakkinga 40 jaar getrouwd zijn.
Met warme groet,
Gera Mateman

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten

Wijk 2 waarneming

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

Pastoraal werker:
Werkdagen:
Scriba:

Mw. J.U. Roëll-Barones Sirtema van Grovestins
Mw. M. Willems-Smit
Mw. R.H. Roddenhof-Klein Kromhof
Mw. L. Schottert-Minkjan
Mw. E.A. Robberse-Mattern
Dhr. A. Dunnewind
Dhr. P. Wouda
Dhr. D.G. Kwast
Mw. D. Jans-Timmerman
Mw. H. Makkinga-Horsman
Dhr. H.J. Nijhuis

M.J. van Sandijk
mvansandijk@pkn-ommen.nl
woensdag en vrijdag
Dhr. J. Heijink (waarnemend)
geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

We leven mee met
We wensen hen, en ook alle andere mensen met ziekte of zorg,
de troost en de nabijheid van God en van mensen toe.

Geboren
Op 4 oktober is Marijn Gerjan Marten geboren. Marijn is de
zoon van Marcel en Henrike Veurink-Weijma en het broertje
van Maaike en Lieke.
Op de geboortekaart staat:
Zoveel liefde in dit kind verweven,
zoveel geluk aan ons gegeven,
zoveel blijdschap om een mens zo klein,
zoveel moois om dankbaar voor te zijn!
We feliciteren hen van harte met hun zoon en broertje!

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

Wijk 1 waarneming
Kerkelijk werker:

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

Scriba:

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

Huwelijksjubileum
Op 27 oktober is het 45 jaar geleden dat dhr. J. Dijk en
mw. H.B. Dijk-Veurink elkaar het ja-woord gaven. Ze zijn blij en
dankbaar dat ze deze mooie dag met elkaar en in eigen kring
mogen vieren. Ook hen feliciteren we van harte en we wensen
hen Gods blijvende zegen toe.

En tot slot
Wie ziek is, wie moedeloos is, wie teleurgesteld is in mensen of
waar dromen en verwachtingen kapot geslagen werden – God
is nabij met zijn Geest en in mensen om ons heen. Wij mogen
voor elkaar zijn: een lichtje in het duister, water in de woestijn,
handen en een hart om Gods liefde te delen:
Geef me je hand en houd me vast
want het is nu zo donker om me heen.
Ik voel me soms zo mateloos alleen
het leven draag ik als een last.
Wees stil, want woorden gaan verloren
in de orkaan die mij nu overspelt.
Ik weet dat je het goed bedoelt
maar soms kan ik die woorden niet meer horen.
Geef me je schouder om op uit te huilen
en luister naar mijn eindeloos verhaal.
Vertaal mijn tranen in onuitgesproken taal
geef me je armen om in weg te schuilen.
Wanneer je mij met warmte blijft omringen
dan zal de wereld niet zo koud meer zijn
en zal ik – ondanks alle pijn –

Inmiddels heb ik in wijk 2 al aardig wat bezoeken kunnen
afleggen. Mocht u ook graag een bezoekje willen, schroom dan
niet om me te bellen of te mailen.
Hartelijke groet,
Mark van Sandijk

Wijk 3
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:
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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

Oktober, wijnmaand

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 BrinkKoen, zoon
van Karin Doldersum-Nauta en Jef Doldersum
Twan, zoon van Mariëlle en Matthias Martens

Ik kijk terug naar de maand oktober en lees in de, goed bij de
tijd zijnde, Enkhuizer almanak: ‘Oktober geeft ons wijn en
zonnige dagen / maar ook jicht en andere plagen. / In de
wijnmaand zon / winter kent geen pardon. / Regen met
St. Denijs / voorspelt een natte winter en weinig ijs. / Oktober
met groene blaan (bladeren)/ duidt een strenge winter aan.’
Nou, aan warm nazomerweer ontbrak het niet in oktober.
Er waren deze maand ook mooie en warme erediensten in de
kerk. Hierbij graag nog een persoonlijke uitnodiging van mijn
kant om de erediensten ook in de volgende maand te komen
bezoeken. Want (Enkhuizer): ‘November heeft maar 30 dagen,
maar dubbel wind en regenvlagen’. Hoe wárm kan het als
gemeente dan zijn in de kerk!

Jubileum
Op 26 oktober is het 55 jaar geleden dat Jan van der Veen en
Hennie Gort elkaar het ja-woord gaven. Wij feliciteren hen van
harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe.

World Servants Trekking verloting 3 november

Overleden

De afgelopen weken hebben de World Servants vele loten
kunnen verkopen. Loten voor een verloting met vele en hele
mooie prijzen ten bate van het project in Guatemala.
Op vrijdagmiddag 3 november zullen wij het grootste deel van
de prijzen trekken. Vervolgens zullen we de prijswinnaars
bellen en overleggen hoe de prijs bij de winnaar komt.
Prijswinnaars kunnen in ieder geval diezelfde avond hun prijs
afhalen in De Kern. Van 19.30 tot 21.30 uur bent u van harte
welkom in de Ontmoetingsruimte van De Kern.
19.30-20.00 uur: inloop en gelegenheid koffie/thee of iets
anders.
20.00-20.15 uur: presentatie van het project in Guatemala door
de World Servants
20.15-20.45 uur: trekking van 15 bijzondere- en hoofdprijzen
door Lex Jaspers!
20.45-21.30 uur: afhalen van de meer dan 70 prijzen en
gelegenheid voor een drankje
Welkom! Een moment van gezellige ontmoeting en spannende
trekking van de hoofdprijzen!
Ds. Kest Jelsma

Op de leeftijd van 52 jaar is op zaterdag 14 oktober overleden
mw. Susan van Rees-Tempert. Velen kennen haar als Juf Susan
van de PCB De Triangel, Witharen. Vanaf deze plaats heel veel
sterkte voor haar man, kinderen en alle nabestaanden.

Catechesegroep 16-18 jarigen
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 en neem dan gerust een
vriend(in) mee. In de Gele Katern kun je ook de andere
geplande datums lezen. Nieuwe deelnemers/-sters zijn van
harte welkom om mee te doen. Graag wel even aanmelden:
dsdebruijn@pkn-ommen.nl.
Met een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2

Niet zomaar een naam
Nu het blauwe boekje met duif meer bekend wordt in de
gemeente, wordt mij gevraagd naar de zin en de bedoeling van
deze publicatie.
Kortweg gezegd: In de Bijbel zijn namen heel vaak uitroepen
van geloof, dankbaarheid, overwinning, herdenking. Moeders,
die de naam van hun kind noemen (uitroepen!): want de Heere
heeft verhoord. (is het u wel opgevallen bij het bijbellezen,
hoeveel vrouwen (moeders) hun kindje een naam geven?)
Maar ook het aspect van: Het vertrouwen in God, doorgeven
aan volgende generaties. Niet alleen aan generaties, maar ook
de historische gebeurtenissen. Bethel. Wij, de Heere, is een
verhoorder van het gebed, vaak op een onverwachte,
wonderlijke wijze.
Daarom: via dit boekje: zoek, ontdek, ervaar 's Heeren bijstand
in uw leven. Uitstijgend boven dit: wanneer we bidden: Uw
naam worde geheiligd, dan geeft dat ons een opdracht om in
dit (ons) leven, daaraan te werken. U merkt: De Bijbel vertelt
ons niet zomaar een naam.
G. Tolsma

Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Bereikbaar:
Scriba:

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

Rond de erediensten
Woensdag 1 november is het Dankdag. Ik mag ’s morgens om
10.00 uur voorgaan in Witharen. De kinderen van de school in
Ommerkanaal zijn bij ons te gast en werken mee aan de dienst.
Erg leuk! Centraal tijdens de dienst staat Jozef. Het gaat over
jaloezie. Thema: Stikjaloers. Wat dat te maken heeft met
Dankdag? Dat hoor je dan! De dienst is met name gericht op
kinderen, maar iedereen is van harte welkom.
Zondag 5 november mag ik ’s avonds voorgaan in een dienst
van CrossPoint in het Hervormd Centrum. De dienst zal in het
teken staan van Albanië en de ervaringen van de groep die
daar afgelopen zomer is geweest. Met nadrukkelijk een
boodschap voor iedereen! Thema van de dienst: The Albanian
Way. Schriftlezing daarbij: Filippenzen 4:4-7. We hopen op een
mooie, inspirerende dienst!
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 1
Predikant:

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
dsdebruijn@pkn-ommen.nl
maandag t/m donderdag
Mw. H. Veurink-Schonewille
herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl
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Wijkgemeente 3

PaKaN! jongerenwerker

Predikant:

Jongerenwerker:

Bereikbaar:
Scriba:

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

Dhr. T. Abbes
tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!

Dhr. D.J. Hemstede
herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Activiteitenagenda

Zondag 29 oktober is er om 19.00 uur een Taizé dienst in de
Hervormde kerk. Dit is voorbereid met de Taakgroep Eredienst
en met Ruth Vogelzang. Frans Dijkstra speelt op de piano en
Marijke van Harten speelt dwarsfluit. Het is een meditatieve
dienst met zang en gebed. We luisteren naar een woord uit de
bijbel, we worden stil voor God en we steken kaarsjes aan als
gebed. Het thema is: ‘Vereenvoudiging van ons leven, zodat wij
makkelijker kunnen delen’. We lezen uit de bijbel: ‘Maak je
geen zorgen,’ Matteüs 6: 25 en 33
In deze viering weten we ons verbonden met mensen uit
allerlei kerken en landen die zoeken naar verbondenheid,
vrede en verzoening. Met de Taizé dienst houden we het gebed
in de wereld gaande. Wees welkom!

November
05
CrossPointdienst om 19.00 uur in het Hervormd
Centrum
18
Praise-avond om 19.00 uur in De Kern
26
CrossPointdienst om 19.00 uur in de Geref. kerk
December
17
CrossPointdienst om 19.00 uur in de Herv. kerk
Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij
Fennie Bos

Plaatselijk kerknieuws

Lief en leed
Al deze mensen hier genoemd en de mensen die hen
liefhebben, hebben onze steun en gebeden nodig.

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

Mariët Vogelzang stelt zich voor
Zondag 22 oktober heeft Mariët belijdenis van het geloof
gedaan in de kerk. Wie zij is en waarom zij belijdenis heeft
gedaan? Lees het hier:
Hallo allemaal,
Mag ik me even voorstellen, ik ben Mariët Vogelzang en 24 jaar
oud. Ik ben banketbakker van beroep. Afgelopen zondag 22
oktober mocht ik belijdenis doen. Ik ben van huis uit christelijk
opgevoed. Iedere zondag ging ik met mijn ouders en zussen
mee naar de kerk en in mijn puberteit heb ik catechesatie
gevolgd. In 2011 besloot ik mij aan te melden voor de Youth
Alpha. Ik leerde de bijbel steeds beter kennen en kwam dichter
bij God. Ook ben ik in 2014 en 2015 mee geweest naar een
werkvakantie in Albanië. Wat ik daar onder andere in de kerk
zag, het geloof en enthousiasme onder de Albanese bevolking,
heeft bij mij het geloof nog meer doen versterken.
Belijdenis doen was voor mij een volgende belangrijk stap, die
ik graag wilde zetten, om mijn eigen doop te beamen.
Mariët Vogelzang

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
17-09 Dhr. E. Timmerman
24-09 Mw. B. Veurink-Pelleboer
01-10 Dhr. J. Troost
08-10 Dhr. H.J. Veurink
15-10 Mw. G. Schuurhuis-Godeke
Witharen gebouw Irene
08-10 Mw. B. van der Zwaag
15-10 Dhr. E. Kleinlugtenbeld

31 oktober Interkerkelijke afsluiting Lutherjaar
Dit mag u niet missen.
Want we gaan, op initiatief van de Commissie Vorming,
gezamenlijk als kerken in Ommen 500 jaar Reformatie
gedenken. We vragen ons af: wat heeft het ons als kerk
opgeleverd? We krijgen een inkijkje in het leven van Maarten
Luther en zijn vrouw Katharina van Bora. Zij worden
geïnterviewd door Erna Ekkelkamp. Er worden vanuit de
verschillende kerken stellingen geponeerd en bediscussieerd.
Ook u en jij wordt uitgedaagd daaraan mee te doen! Daarnaast
zijn er vanuit de verschillende kerken mensen die een
voorbede doen. De muziek wordt verzorgd door het koor
Intermezzo en de fluitisten Mieke Veurink en Hetty Heurink. En
het is goed protestants om ook samen te zingen. Dus dat doen
we ook! Er is rond 21.30 uur een informele ontmoeting met
een hapje en een drankje. Er vindt een collecte plaats voor
bestrijding van de onkosten.
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

Hervormde gemeente
08-10 Fam. Hekman
Dhr. L. Scholten
15-10 Mw. Lub-van der Heide
Dhr. A. Vriend
22-10 Mw. De Jong
Mw. Huiskes
Vinkenbuurt
08-10 Mw. W. Stoeten-Meijer
15-10 Dhr. en mw. De Lange

Bedankt
Lieve mensen in Witharen en Ommen,
Heel hartelijk bedankt voor alle post, die wij hebben mogen
ontvangen na mijn twee ziekenhuisopnames. Eerst in
Hardenberg en later in Almelo. Ook van het mooie bloemstuk
uit de kerk in Witharen hebben we genoten.
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Het is in het Hervormd Centrum van 15.00-17.00 uur. Ter
bestrijding van de onkosten staat er een doos voor een
vrijwillige bijdrage. De organisatie is in handen van: Marianne
Kremer, Anita ’t Jong en ds. Coby de Haan.
Heb je vragen, wil je je aanmelden of helpen? Dat kan via
kliederkerkommen@gmail.com.

Het gaat gelukkig weer de goede kant op.
Een hartelijke groet van Arend en Jansje Petter

Gezamenlijke berichten
Van de redactie: Posters
Eind vorige jaar en begin dit jaar zijn er veel posters
aangeleverd voor diverse activiteiten. Om alle posters te
kunnen plaatsen was het noodzakelijk om extra pagina’s toe te
voegen. Omdat deze veelvoud van posters regelmatig
terugkwam vroeg de redactie zich af of de posters dan nog wel
een toegevoegde waarde hebben. Ons vermoeden is dat niet
alle posters bekeken werden. Ook werden er vanuit o.a. de
Kerkenraden vragen gesteld of zoveel posters noodzakelijk
waren. In overleg met de redactieraad (Leden AK/KK) hebben
we gezocht naar een oplossing tussen twee uitersten:
Doorgaan om alle posters te plaatsen of geen posters meer
plaatsen. De redactie heeft in overleg hierin een middenweg
kunnen vinden en een maximum gesteld aan het aantal
posters, die bij voldoende ruimte, geplaatst kunnen worden.
Het onderstaande is afgesproken:
• Posters moeten 5 weken voor de datum van activiteit bij
de redactie aanwezig zijn. Posters die te laat binnenkomen
worden niet geplaatst.
• Bij voldoende ruimte kunnen er maximaal 2-3 posters
geplaatst worden op de laatste 2 pagina’s van
Kerkvensters.
• Posters die hoofdzakelijk tekst bevatten worden als
redactionele tekst geplaatst en niet meer als poster.
• Indien een poster niet geplaatst wordt, zal de tekst van de
poster als redactionele tekst geplaatst worden.
• Wanneer er bij een poster ook redactionele tekst wordt
bijgevoegd, dan zal de redactie een keuze maken wat
geplaatst wordt.
• Alleen kerkelijke activiteiten kunnen als poster worden
geplaatst, niet-kerkelijke activiteiten alleen als
redactionele tekst.

19 november Bezoek Taizé broeders aan Ommen
Op deze dag komen broeder Jasper en broeder Sebastiaan uit
Taizé naar Ommen en Dedemsvaart. Op de dagen ervoor, 17 en
18 november, zullen de beide broeders eerst de PKN synode
openen en vervolgens Rotterdam en Amsterdam bezoeken.
Het middagprogramma in Ommen is bedoeld voor jongeren
van 16 tot 30 jaar. Het vindt plaats in De Kern. Het start om
14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en duurt tot 16.30 uur.
We nodigen de jongeren uit Ommen en de regio uit om dit
middagprogramma bij te wonen. Het thema is: ‘Eenvoudig
leven’. De broeders zullen een bijbelinleiding houden en
daarna zijn er workshops. Ook Stichting Present Hardenberg
werkt mee.
Daarna gaan we naar Dedemsvaart, waar we het programma
voortzetten met o.a. een gezamenlijke maaltijd en een viering
in de sfeer van Taizé. Ieder wordt uitgenodigd om bij deze
viering aanwezig te zijn. Aanvang van de viering is 19.00 uur.
Natuurlijk is er na afloop van de viering gelegenheid om elkaar
te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.
Op maandagochtend 20 november is er nog een ontmoeting
van de broeders met jeugdwerkers, predikanten en
leerkrachten vanuit de regio. Na het bezoek aan Dedemsvaart
zetten de broeders hun reis voort naar Hengelo.
Alle actuele informatie wordt op de website gezet:
www.taizededemsvaart.nl . Ook kan je lid worden van de
facebookpagina en op die manier op de hoogte blijven van alles
rond het bezoek van broeder Sebastiaan en broeder Jasper.
Vanuit Ommen werken Ruth Vogelzang, Matthijs Boessenkool
en ds. Coby de Haan mee. Wil je meewerken, meld je dan aan
via het onderstaande mailadres.
Het volledige programma van het bezoek van de Taizé
broeders aan Nederland vindt je op de Taizé-website:
http://www.taize.fr/nl_article22591.html
Namens de werkgroep Taizé
Marthilde Visscher
of bij ds. Coby de Haan

Themanummers
Op diverse momenten in het jaar verschijnen er in Kerkvensters
themabijlagen. Deze bijlagen hebben deels betrekking op een
feestdag, maar er zijn ook themanummers die gevuld werden
door andere commissies of groepen. De laatste jaren werd het
voor de redactie steeds moeilijker om een zinvolle invulling te
geven aan deze nummers en ook niet alle commissies of
groepen wilden een themanummer maken. Ook een oproep in
het Kerstnummer van 2016 om een themanummer te maken
heeft geen reacties opgeleverd. De redactie heeft dit
besproken met de redactieraad en in 2018 zullen er minder
themanummers verschijnen. In de planning staan alleen
themanummers gepland met Pasen/Pinksteren/Kerst en de
activiteitenbijlage. In overleg met de redactie kan er op een
ander moment ook een themanummer gemaakt worden.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan contact op
met de redactie en gezamenlijk bepalen we in welk nummer
het themadeel verschijnt. Uw belangstelling kan gemeld
worden via
kerkvensters@pkn-ommen.nl.

Taartenactie Werkvakantie Albanië 2018
Heeft u iets te vieren? Dan mag een lekker
stukje ambachtelijk gebakken appeltaart
niet ontbreken! 10-12 punten (26 cm) per
stuk € 12,50, waarvan minimaal € 7,50 voor
de werkvakantie Albanië 2018 is. Tijdig
bestellen (minimaal 2 dagen voor de gelegenheid).
postvooradrie@hotmail.com.

Algemene/Kleine kerkenraad
Bid- en Dankdagen
Met enige regelmaat kwam op de gezamenlijke vergaderingen
het aantal erediensten op de Bid- en Dankdagen voorbij.
Vroeger was dit voor de meeste mensen een vrije dag en
werden de erediensten overdag en ‘s avonds bezocht door heel
veel gemeenteleden. Inmiddels is dit speciale karakter
verminderd en is het geen vrije dag meer. Op dit moment zijn
er 4 gezamenlijke erediensten. In Ommen ‘s morgens en
‘s avonds wisselend in de hervormde kerk en gereformeerde
kerk en eveneens wisselend in gebouw ‘Irene’ in Witharen en
Kerk Vinkenbuurt. Vanuit de Gereformeerde kerk kwam de
wens om dit aantal diensten van 4 terug te brengen naar 2. Op
de gezamenlijke vergadering van 27 september is besloten om
met ingang van 2018 het aantal van gezamenlijke erediensten
terug te brengen naar 2. Een gezamenlijke eredienst

12 november Is er weer Kliederkerk
We gaan weer samen ‘kliederen’, dus creatief bezig zijn,
spelletjes doen, meedoen in een bijbelverhaal, zingen en
bidden en tot slot hebben we een gezamenlijke High Tea.
Het is voor ouders met jonge kinderen. Ook grootouders met
kleinkinderen zijn welkom. Het thema is: Save the planet.
We gaan het verhaal van Noach samen uitspelen en daar eerst
mooie dingen voor maken. En wij, ouders en kinderen, gaan
met elkaar nadenken over de vraag: ‘Hoe gaan wij om met
deze aarde, met de dieren?’
Hoe we dat gaan doen? Laat je verrassen. Het is leuk als de
kinderen een dierenknuffel meenemen en hun paraplu, want
het gaat regenen!
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Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Tijdens een gemeentevergadering is gevraagd of er een
adressen/informatieboekje kan worden samengesteld. I.v.m.
het SoW-proces hebben we even afgewacht, maar kunnen nu
meedelen dat we een boekje hebben samengesteld met
namen/adressen/secties.
We hebben bewust voor een sobere opzet gekozen omdat veel
overige informatie via de site van de kerk kan worden
verkregen. Het boekje is vanaf heden te koop bij het personeel
van De Kern tijdens de openingstijden en kost € 5,00 per
exemplaar.
Daarnaast zijn we bezig met de begroting 2018 en ook worden
voorbereidingen getroffen voor de actie Kerkbalans 2018 die
als thema heeft: Geef voor je kerk.
Bij deze doen we een oproep aan gemeenteleden voor
suggesties/ideeën/tips om deze actie op te zetten en te doen
slagen; uw eventuele reacties graag naar onderstaand persoon.
Doordat een medewerkster van De Kern i.v.m. een andere
baan ons gaat verlaten, komt er een vacature. Hiervoor vragen
we via een advertentie in Kerkvensters en het Ommer Nieuws
een nieuwe medewerker(ster)/collega.
Gerhard Pieneman heeft aangegeven dat hij in de loop van
volgend jaar stopt als kerkrentmeester (Gebouwen en
Pastorieën). We zijn blij dat we een vervanger hebben
gevonden in de persoon van Albert de Lange, Middenweg 3.
Deze zal de komende periode worden ingewerkt, zodat hij op
termijn de taken kan overnemen.
Jan Meulenkamp, secretaris CvK
geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl

‘s morgens wisselend in gebouw ‘Irene’ in Witharen en Kerk
Vinkenbuurt afhankelijk van de deelname van de plaatselijke
basisschool aan deze eredienst. En ‘s avonds een gezamenlijke
eredienst wisselend in de Hervormde en Gereformeerde kerk.
De Hervormde gemeente wil graag het huidige aantal van
4 erediensten in standhouden en daarom komt er naast de
gezamenlijke erediensten ‘s morgens een ‘hervormde’
eredienst in de Hervormde kerk en ‘s avonds een ‘hervormde’
eredienst in Kerk Vinkenbuurt.
Gezamenlijke avonddiensten
De avonddiensten zijn altijd gezamenlijk en wisselend in de
Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk. De Hervormde
predikant gaat in de avonddiensten altijd voor in de
Gereformeerde kerk en de Gereformeerde predikant altijd in
de Hervormde kerk. Vanuit de Gereformeerde kerk kwam het
verzoek om in de avonddiensten de predikant ook voor te laten
gaan in zijn of haar eigen kerk. Op de gezamenlijke vergadering
van 27 september is besloten om met ingang van 2018 hier
invulling aan te geven. Zodat in iets meer dan de helft van de
avonddiensten voorgegaan wordt in de eigen kerk en dat er in
de andere diensten sprake is van kanselruil, zoals we dat nu
kennen.
Nieuwe website
Op de gezamenlijke vergadering van 27 september is besloten
om budget beschikbaar te stellen voor het realiseren van een
nieuwe website, inclusief mogelijkheden voor social media. De
beide kerkenraden zijn blij met het enthousiasme van een
groep gemeenteleden die dit verder willen oppakken. Onze
aanwezigheid in Ommen en de rest van de wereld laten zien is
niet alleen voorbehouden aan deze groep, maar is een
opdracht voor ons allemaal. Mochten ze een beroep op uw
medewerking doen, zeg dan: Ja!. Want vele handen maken
licht werk.

Nieuws van de diaconie
Een dezer weken wordt het spaardoosje weer bij u gebracht.
De opbrengst is dit jaar voor een project in Bangladesh. U krijgt
een flyer bij het spaardoosje waar het project op staat.
Doet u allemaal weer mee?
14 november Gemeenteavond
Hiermee willen wij u van harte uitnodigen voor de
gemeenteavond op 14 november in De Kern.
De avond begint om 20.00 uur, maar voor de inloop voor koffie
en thee kunt u al eerder komen.
Agenda:
1. Welkom en opening
2. Bespreking van de begrotingen voor 2018*) van:
Kerkvensters, Diaconie en Kerk/Kern
3. Mededelingen over het SoW-proces en rondvraag
4. Pauze
5. Na de pauze komen vertegenwoordigers van het Sociaal
Wijkteam (Samen Doen), van welzijnsorganisatie (Wijs) en
van Raad en Recht ons bijpraten over de actualiteiten van
deze organisaties
6. Sluiting
*) Vanaf 8 november zullen er enige exemplaren bij de koster
liggen.
Namens de kerkenraad,
W. Westerhuis, alg. scriba

Samen op Weg - proces
In het laatste bericht in Kerkvensters over het Samen op Weg
proces hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken.
Eind augustus heeft de Gereformeerde kerk gereageerd op het
SoW-voorstel van de Hervormde gemeente met de drie
kernthema’s 1) ‘borging van de confessionele stroming’, 2) de
financiën en 3) de gebouwen. Eind september heeft de
Hervormde gemeente hierop haar reactie geformuleerd. Op
basis van deze reactie heeft de Gereformeerde kerk half
oktober verzocht om een gesprek. Samen gaan we kijken of we
er uit kunnen komen en het SoW-proces een vervolg kan
krijgen.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad
Lambert van den Berg, voorzitter Algemene Kerkenraad

Gereformeerde kerk
Beroepingscommissie
Namens de beroepingscommissie wil ik gemeenteleden die
namen hebben ingediend van predikanten, hartelijk bedanken!
Fijn dat u/jij ook op deze manier meeleeft!
Er is eerder bekend gemaakt dat er een vacature is geplaatst.
De sluitingsdatum hiervan was 24 september jl. We hebben
reacties mogen ontvangen.
De beroepingscommissie is zich nu aan het beraden of er bij de
sollicitanten iemand is die past in het profiel van de predikant
waarnaar we op zoek zijn, óf dat we verder gaan zoeken.
Het is een proces dat zorgvuldig moet gebeuren en waar we nu
nog niets over kunnen vertellen, daarvoor vragen we uw/jouw
begrip. Zodra er wat te melden is laten we dit weten!
Namens de beroepingscommissie,
Hennie Meulenkamp-Wermink

Hervormde gemeente
7 november H.V.D. wijk 2
Onze volgende vergadering is op deze dinsdag in het Hervormd
Centrum. Let op! We beginnen om 13.30 uur.
9 november Ouderenmiddag
Om 14.30 uur in het Hervormd Centrum. Het Shanty koor
De Stuwzangers uit Vilsteren treed voor ons op met een
afwisselend programma met meezing liedjes. Dit beloofd weer
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Gesprekskring tussen Traditie en Modern Geloof,
ds. Coby de Haan
We zijn nu twee keer bij elkaar geweest op de
woensdagochtend. We lezen het boek: ‘De nacht van de
biechtvader’ van Tomas Halik. Wil je nog meedoen, wees
welkom.
De volgende keren zijn: 8 en 29 november en 13 december.
Het is om 10.00-11.45 uur in De Kern.

een gezellige middag te worden. U bent allen van harte
uitgenodigd.
Als u geen vervoer heeft, gaan wij hiervoor zorgen.
De Ouderencommissie van de Hervormde Diaconie
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.

9 november Nieuwe Romeinenkring, ds. Karel Hazeleger
Op deze donderdag komt de Nieuwe Romeinenkring weer bij
elkaar. Voor de derde keer al weer! We lezen Romeinen 11.
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Hervormd Centrum. Welkom
iedereen!

Collecten
08-10
Kerk
Ommen
€ 144,50
Vinkenbuurt
38,20
Kerk Vinkenbuurt
38,90

Diaconie
€ 190,50
38,85

Kerk. Geb.
€ 150,85

15-10
Kerk
Ommen
€ 276,94
Vinkenbuurt
35,50
Kerk Vinkenbuurt
38,50

Diaconie
€ 309,17
38,55

Edukans
€ 266,89

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal

Giften
1 november Dankdag voor gewas en Arbeid
Dan danken we God voor al het
goede wat hij ons heeft toe
vertrouwd en dat er een zegen op
ons werk rustte.
Dorcas organiseert bewust in deze week de Voedselactie, een
uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet
vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen
door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. De Dorcas
voedselactie is een concreet gebaar van christelijk medeleven,
dat onze medemensen in Oost-Europa en Afrika vaak ontroerd.
Hoe werkt de voedsel actie? De meeste van u weten dat wel. In
de kerk, in de supermarkten en op scholen worden
voedselbriefjes uitgedeeld en er wordt gevraagd of u één of
meer producten van dit lijstje wilt kopen en dan inlevert bij de
Dorcaskraam.
Een voedselpakket is in nauw overleg met veldkantoren en de
douane van verschillende landen samengesteld. Het volledige
voedselpakket zal gaan bestaan uit:
Rijst, zonnebloemolie, suiker, pasta (macaroni, spaghetti, enz.),
zakjes soep, theebiscuit, liga, limonadesiroop, jam, groente in
blik, thee, tandenborstel en tandpasta.
Dorcas hoopt dit jaar 53.000 pakketten te verzamelen.
We hopen dat u ook weer mee doet dit jaar en dus een
boodschapje extra doet rond Dankdag.
Wij staan op woensdag 1 november bij de kerk om uw
producten of geld in ontvangst te nemen.
Namens de Dorcas werkgroep Ommen/Lemele,
Jolanda van Beesten

Voor de kerk
2x € 10,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
€ 12,00 via dhr. A. van der Vegt
€ 20,00 via ds. J. de Haan
Voor de voedselbank
€ 50,00 via mw. T.D. Limbeck-Kooij (H.V.D.)
Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot
Hartelijk dank

Vorming
28 oktober Wandelen
We lopen een deel van De Zandloper. We om 08.30 uur bij
elkaar op de Varkensmarkt. Deze keer lopen we van
Schoonheten naar Haarle. De afstand is ongeveer 12 km.
Meerijders betalen € 4,00. Als je een keer mee wilt lopen bel of
mail dan met Kees en Dini Wolfert
Rectificatie
31 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 Hervormde Kerk aan het
Kerkplein. Nadere informatie kan worden verkregen bij
ds. C. de Haan
dsdehaan@pkn-ommen.nl.
Stuurgroep Lutherjaar Ommen

4 november Concert ‘Herfstklanken met Dub z’n Club’
om 20.00 uur in de Willem
Hendrik Zwart Hal,
met Ann Robbert (sopraan),
Hans Dijkgraaf (bariton) Erica
Vogel (dwarsfluit), Dieuwke
Kloppenburg (trompet), Marije
Koopmans (trompet) en Dub de Vries (orgel en piano).
7 november Uitnodiging inspiratieavond
Beste mensen, oktober is begonnen, en
met groot enthousiasme is iedereen weer
aan de slag. Ik zie enorm veel liefdevolle
inzet, maar ook vragen en gevoelens van
machteloosheid bij het zien van alle rampen en al het onrecht:
Myanmar, Syrië, St. Maarten, Puerto Rico, Las Vegas.
Wat is het dan mooi dat er een plek is om samen te komen,
samen te vieren en te leren, te delen en te geloven. De kerk als
een huis waarin we mogen schuilen en doen. Hier in Nederland
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opwekking en vernieuwing vanuit de Bijbel en de geschiedenis
van de kerk.
Gereformeerde kerk PKN, Ommerweg 27, 7683 AV. Den Ham.
van 09.30 tot 15.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur).
Er wordt een collecte gehouden ter ondersteuning van het
werk van Evangelisch Werkverband.
Opgave (voor 11 november) bij fam. Hemstede.

en wereldwijd. Inspiratie delen, dat
willen we doen op deze
inspiratieavond. Zelf zal ik dat doen via
de ervaringen die ik in Oeganda, waar
Kerk in Actie al jarenlang werkt, mocht
opdoen (onder andere bij Kayda, zie
foto) en daarnaast neem ik gasten mee.
Op deze avond is er een spreker en zijn er workshops. Ook
zullen we samen zingen en vieren.
Inge Landman is net terug nadat ze drie jaar uitgezonden
medewerker is geweest voor Kerk in Actie. Ze zal vertellen over
haar ervaringen.
Ook kunt u uit drie workshops er twee kiezen:
Contextueel Bijbellezen - een kennismaking
De Veertigdagentijd in 2018: onvoorwaardelijke liefde, met
Oeganda als land dat centraal staat.
Communicatie in en voor de kerk - hoe doe je dat effectief?
De avond - die is bedoeld voor diakenen, ZWO-leden en
iedereen die de zending en het diaconaat een warm hart
toedraagt- begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in
De Kern. Aanmelden kan via de website:
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/aanmeldeninspiratieavonden-geloven-in-delen.
Ik zie ernaar uit u te ontmoeten op deze avond!
Evelien Vrolijk

Vrijwilligers gezocht voor de begeleiding van de zang
Oldenhaghen / Nijenhaghen
Elke week is er op vrijdag om 18.30 uur in Oldenhaghen en om
19.30 uur in Nijenhaghen een weeksluiting van ongeveer
30 minuten. Er is een overdenking en er worden liederen
gezongen. De liederen kunnen in Oldenhaghen begeleid
worden op keyboard en piano en in Nijenhaghen op piano.
Er zijn momenteel een vijftal mensen die voor de begeleiding
zorgen. We zijn op zoek naar versterking. Ons streven is
ongeveer 5 keer per jaar begeleiden. Wie kan en wil?
Als u er iets voor voelt of meer inlichtingen wenst, wilt u dan
voor 15 november contact opnemen met:
Alice van der Veen of Reinder Lanjouw

Gebedspunten

7 november Verhalen van toen
Waarover spraken zij? Samen met mensen met dementie halen
we herinneringen op aan vroegere tijden. Na afloop samen
rondkijken in het museum. Voor wie: Voor mensen met
dementie en hun mantelzorger(s). Er is een uitgebreide
informatietafel aanwezig.
Waar: Streekmuseum, Den Oordt 7, Ommen.
Aanvang: 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur.
Koffie wordt u aangeboden.
Einde ca. 16.30 uur. Toegang vrij.
Organisatie: Mantelzorgadviesraad en de Alzheimer Cafés van
Dedemsvaart en Hardenberg. Aanmelden vóór 3 november bij:
Roelie Cazemier (casemanager dementie)
Klaas L. Schaap

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?
Gebedspunten
Laten we God danken dat Hij onze naam kent en dat
we altijd bij Hem mogen schuilen.
Laten we bidden voor alle vervolgde christenen. Om
Gods kracht en nabijheid bij martelingen, bedreigingen
en angst.
Laten we bidden voor eenheid onder christenen. Dat
we mogen beseffen dat we één zijn in Christus i.p.v.
op de verschillen te letten. Dank voor de
samenwerking die er op verschillende gebieden al is.
Laten we God danken dat we niet bang hoeven te zijn,
omdat Hij bij ons is en we in Zijn handen veilig zijn.
Laten we bidden voor mensen die zich eenzaam
voelen. Dat er mensen op hun pad mogen komen die
naar hen omzien en dat ze Gods nabijheid mogen
ervaren.
Laten we bidden om Gods leiding door de Heilige
Geest bij de zoektocht naar hoe wij buiten de kerk God
en mensen kunnen dienen, zodat mensen buiten de
kerk God kunnen leren kennen.
Laten we Gods zegen vragen voor de weeksluitingsbijeenkomsten die elke vrijdag in Oldenhaghen en
Nijenhaghen worden gehouden. Dat mensen erdoor
bemoedigd en gesterkt mogen worden.

8 november Informatieavond pleeggezinnen gezocht
In Ommen is Trias met spoed op zoek naar pleeggezinnen voor
kinderen 0 - 18 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
Voor korte of langere tijd, of af en toe een weekend of een
vakantie.
Op 8 november om 19.30 uur houdt Trias in het gemeentehuis
van Ommen (Chevalleraustraat 2) een informatieavond voor
iedereen die meer wil weten over pleegzorg.
Pleegzorgbegeleiders geven informatie over de verschillende
vormen van pleegouderschap, het opleidingstraject en de
ondersteuning die Trias pleeggezinnen biedt. Ervaren
pleegouders geven een kijkje in het reilen en zeilen van een
pleeggezin. Voor aanmelden of meer informatie kunnen
belangstellenden contact opnemen met Trias Pleegzorg via
℡ 038-45646 00 / voorpleegouders@trias-groep.nl of kijk
op www.trias-groep.nl.
17 november De Christenvrouw afd. Ommen e.o.
hoopt op deze ochtend weer bijeen te komen in het Hervormd
Centrum. Spreker op deze morgen is ds. J. Boer uit Ermelo.
Het onderwerp is ‘W.G. van der Hulst’. De bijeenkomst begint
om 09.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.
Info: G.M. van Ommen-Middelkoop

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

18 november Evangelisch werkverband
Wakker het vuur aan: Een dag van vernieuwing en
bemoediging met ds. Jelle de Kok. In veel plaatsen heeft de
kerk met krimp en minder betrokkenheid te maken. Wij
geloven echter in de opdracht die Paulus ons in 2 Tim. 1:6 geeft
om het vuur brandend te houden We laten ons inspireren door

Kerkelijke adressen etc.
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Inleveren kopij kerkblad

Zaterdag:
09.30 - 11.00 uur
Zaterdag:
koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur
Zondag:
voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 10 november.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 31 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

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. G. Horsman
witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
7 nov en 12 dec van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van
het verschuldigde bedrag op rek.nr. 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
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

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 2 november van 18.45 - 19.30 uur
Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

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

: 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 Diaconie
Commissie bijstand
commissiebijstand@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:

Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. A.A. Makkinga

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

Geopend:

Dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur
kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

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

Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
ste
1 Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis
geref-scriba-kk@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.

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

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

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma, wo en vr:
09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Di en do:
09.00 - 16.30 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Donderdag:
Kernactief van 14.00 - 16.30 uur
11

Vacature organist
De kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Ommen roept
kandidaten op voor de functie van organist, vooralsnog voor
1 ochtenddienst in de maand. Van de te benoemen organist
wordt verwacht dat hij/zij:
- beschikt over de bevoegdheid Kerkmuziek III, dan wel
daarmee overeenkomende opleiding en ervaring, of bereid
is
zich tot dat niveau te ontwikkelen,
- in goede samenwerking met de andere organisten, de
predikanten en de taakgroep Eredienst op een eigentijdse
en
aansprekende manier vorm geeft aan de muzikale
aspecten
van de eredienst,
- openstaat voor een variëteit aan muzikale stijlen, oog
heeft voor de verschillende gevoelens die in de gemeente
leven, en de gemeentezang op een enthousiaste wijze
weet te stimuleren.

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:

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

Aanstelling geschiedt op basis van een overeenkomst als
vrijwilliger met de daarbij behorende financiële
vergoedingen. Kandidaten zullen worden uitgenodigd een
dienst te begeleiden, waarna een gesprek zal volgen met de
taakgroep Eredienst.
Nadere informatie: Frans Dijkstra (coördinator), aan wie
sollicitaties voor 1 december 2017 kunnen worden gericht.
Gemeenteleden die de aandacht op mogelijke kandidaten
willen vestigen, worden ook gevraagd te reageren.

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
0529-454836
℡ b.g.g. 06-12281310
witharen@pkn-ommen.nl

Multifunctioneel zalencentrum De Kern, behorend bij de
Gereformeerde Kerk (PKN) in Ommen, zoekt een
enthousiaste en ervaren
MEDEWERKER (m/v)
voor 18 uur per week.
Het werk bestaat o.a. uit het in orde maken van zalen,
opruimen, schoonmaken en bediening. Kortom, je zorgt er
voor dat onze gasten het naar de zin hebben en graag weer
terugkomen.
Wij vragen:
•
flexibele tijdsinzet (overdag en ’s avonds,
7 dagen per week)
•
gastvrijheid en enthousiasme
•
goede sociale vaardigheden
•
goed kunnen samenwerken in ons team
Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.
Heb je interesse stuur dan je CV en motivatie voor
6 november 2017 naar dhr. Lex Jaspers (Bouwstraat 23,
7731 CP Ommen of via mail naar dekern@pkn-ommen.nl).
Wil je eerst meer informatie, mail dan of bel met
0529-451206/06-12576418 en vraag naar dhr. Lex Jaspers.
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Wie heeft de meeste druiven geplukt?
Door de weg te volgen kom je er achter.

W
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