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21ste jaargang No. 13 Vrijdag 1 juli 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Onmisbaar!? 

Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer 
tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: 
‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken 
om met heel dit volk de Jordaan over te trekken.’   
(Jozua 1: 1-2) 
 
Een burn-out; je bent emotioneel en fysiek uitgeput en er komt 
eigenlijk weinig meer uit je handen. Bij een burn-out hoort 
soms ook het zoeken naar zin, omdat je ergens de zin bent 
kwijtgeraakt. En met het zoekraken van de zin van het leven 
raken mensen soms ook de zin in het leven kwijt. Als dominee, 
kort door de bocht: als een professionele ‘zingever’, heb ik in 
het verleden verschillende (christelijke) mensen met een burn-
out begeleid. Samen probeerden wij dan de kwijtgeraakte zin 
te zoeken. 
Die zin kan volgens mij soms gevonden worden juist door 
bepaalde dingen kwijt te raken. Voor de vakantietijd had ik 
daarom drie jaar geleden aan enkele burn-outers de opdracht 
gegeven om hun mobiel voor één week thuis te laten 
(therapievorm uit Finland). Na de vakantie deelden wij de 
ervaringen. Voor bijna iedereen was het moeilijk geweest. 
Sommigen beschreven het als een soort van ontwenningskuur. 
Anderen krijgen opeens oog voor hoeveel er in hun omgeving 
gebruik gemaakt werd van de mobiel. 
Twee mensen lukte het niet om hun mobiel een week niet te 
gebruiken. Hoewel ze wel door hun partner of kinderen op de 
hoogte werden gehouden van het reilen en zeilen binnen de 
familie- en kennissenkring hadden ze het idee (of de angst) dat 
ze van alles misten. Onmisbaar was de mobiel voor hen. De 
mobiel was hun middelpunt; het middel waardoor zij het 
gevoel hadden midden in het leven te staan. Zonder mobiel 
ging in hun beleving het leven aan hen voorbij.  
Nu is niet alles (bijvoorbeeld partner/kinderen), maar wel veel 
in ons leven vervangbaar. Wij denken soms niet zonder iets of 
iemand te kunnen, maar vaak wordt de leeggevallen plaats 
alweer snel ingenomen door iets of door iemand anders. Zelfs 
Mozes, de grote leider van het volk Israël, bleek vervangbaar te 
zijn. 
Nog maar enkele weken en dan is het zomervakantie. Ik hoor 
veel mensen zuchten dat ze er echt ‘aan toe’ zijn. Vakantie 
komt van het Latijnse woord vacare dat vrij zijn en/of leeg zijn 
betekent. Ik zie in mijn vakantie vaak mensen bij elkaar zitten.  
Gezellig denk je dan, maar vaak zijn ze druk bezig op hun 
mobiel.     Vervolg, zie pag. 4 

 

Leesrooster 
 

 
Za  2 juli Lucas 9:51-62 Goed te volgen? 
Zo  3 juli Lucas 10:1-16 Herauten 
Ma  4 juli Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect 
Di  5 juli Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg? 
Wo  6 juli Lucas 10:38-42 De eerste zorg 
Do  7 juli Psalm 140 Red mij van belagers 
Vr  8 juli 1 Kon. 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning 
Za  9 juli 1 Kon. 1:22-40 Uitgekozen koning 
Zo  10 juli 1 Kon. 1:41-53 Rechtvaardig en krachtig 
Ma  11 juli 1 Kon. 2:1-12 Oud zeer 
Di  12 juli 1 Kon. 2:13-25 Onschuldig verzoek? 
Wo  13 juli 1 Kon. 2:26-35 Hier zal ik sterven 
Do  14 juli 1 Kon. 2:36-46 Fatale eed 
Vr  15 juli 1 Kon. 3:1-15 Menselijke wijsheid 
Za  16 juli 1 Kon. 3:16-28 Goddelijke wijsheid 
Zo  17 juli Psalm 15 De volmaakte levensweg 
Ma  18 juli 1 Kon. 4:1-20 12 stammen, 12 maanden 
Di  19 juli 1 Kon. 5:1-14 Overvloed  
Wo  20 juli 1 Kon. 5:15-32 Handel in natura 
Do  21 juli 1 Kon. 6:1-18 Het huis van de Heer 
Vr  22 juli 1 Kon. 6:19-38 7 jaar voor de tempel 
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Zondag 3 juli 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, overstapdienst 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. A. van Dorland  
 Dhr. B. Scheppink 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Mw. H.J. Dekker-Averesch, 
 Vriezenveen 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.30 uur: 10erDienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastdame/-heer: Mw. J. Hofmeijer 
 Dhr. K. van Hulst 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.T. Baart 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. E. Hogenkamp 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. R. Robijn 
 Mw. H. Wermink-Lamberink 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 
 Voorganger dhr. R. Coster 
 Thema: Zimmer frei 
 Afscheid kindernevendienst 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
Koffiedrinken vanaf 09.30 uur en na afloop van de dienst. 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 8 juli 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 8 juli 19.30 uur: Ds. H. Dorgelo 

 
 
 
 
 
 

Zondag 10 juli 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn, 
 Veenendaal 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. G. Hekman  
 Mw. M. Hekman 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo  
 Ontmoetingsdienst 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Gastdame/-heer: Dhr. J. Companje  
 Mw. A. Pot 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, afscheid
 kindernevendienst 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. E. Post 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. H. Grootens-Slotman 
 Mw. M. van Lenthe 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. E. de Vegt, Vries 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 15 juli 18.30 uur: Ds. W. den Braber 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 15 juli 19.30 uur: Ds. W. den Braber 

Kerkdiensten 
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Zondag 17 juli 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, doopdienst 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. R. van Lenthe  
 Dhr. A. van der Vegte 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Ds. M.J. Winters-Karels, Den Ham 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastheer: Dhr. J. Companje 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.T. Baart 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Zie Vinkenbuurt 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 22 juli 18.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 22 juli 19.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
 

Bij de diensten 
 

 
3 juli collecte KiA Werelddiaconaat - India  
In India worden duizenden 
kasteloze Dalit-kinderen 
achtergesteld en buitengesloten.  
De schooluitval is hierdoor hoog. 
Samen met een Indiase 
partnerorganisatie wil Kerk in Actie 
via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem 
doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na 
schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. 
Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 

schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht 
aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen 
om zo samen met kinderen en ouders de armoede te 
doorbreken. 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
10 juli Ontmoetingsdienst Vinkenbuurt 
Velen maken gebruik van de mogelijkheid om weer op vakantie 
te gaan naar het buitenland. Goed voorbereid gaan ze op reis, 
alle benodigdheden gaan mee. De navigatie is een hulp voor 
onderweg, maar ook op de plaats van bestemming om alle 
bezienswaardigheden te bezoeken. 
Velen zijn op reis omdat ze thuis niet meer veilig zijn. Ze 
konden vaak maar heel weinig meenemen. Ze weten niet in 
welk land ze terecht komen en hoe het verder moet. Ze weten 
niet of de mensen die hulp aanbieden wel betrouwbaar zijn. 
In Handelingen 8:26-40 gaat Filippus op reis, met een engel van 
de Heer als navigator. Onderweg ontmoet hij een Ethiopiër die 
vanuit Jeruzalem op de terugweg is. Filippus ‘wijst hem de weg’ 
naar een leven met God. Hij is een betrouwbare hulp en 
navigator voor de Ethiopiër die uitleg nodig heeft. 
‘Op reis’ is het thema van de ontmoetingsdienst. Ds. Henry 
Dorgelo is de voorganger en het orgel wordt bespeeld door 
Willemien Gerritsen. De groep Sayonara zal een muzikale 
bijdrage aan de dienst leveren.  
Na afloop is er koffie op het kerkplein. Daar hoort natuurlijk 
ook iets lekkers bij. Wie iets wil bakken kan zich aanmelden via 
mail:  wilmapasman@hotmail.com,  
WhatsApp ℡ 06 34229526 of persoonlijk bij één van de leden 
van de ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt. 
We hopen dat velen deze ochtend naar de kerk in Vinkenbuurt 
reizen. We ontmoeten u/jou daar graag! 

Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt 
Alie, Evert, Henny, Rian, Wilma 

 
Collecten 
3 juli 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  India en Kerk 
Uitgangen: Vakantietas / zending 
 
10 juli 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Nieuw Hydepark en  
  Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
17 juli 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
3 juli:  Emmelie Wermink 
10 juli:  Esther Haveman 
17 juli:  Rik Stobbelaar 
 
Kinderoppas 
Ommen 
3 juli:  Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
10 juli:  Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
17 juli:  Marlien Hekman 
  Anita ‘t Jong 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman. 
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Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
3 juli 
Ommen en Witharen: KiA Werelddiaconaat en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
10 juli 
Ommen en Witharen: Nieuw Hydepark en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
17 juli 
Ommen en Witharen: Algemene Christelijke 
  Doeleinden en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
3 juli:  Marijke van Harten 
  Marloes Kassies 
10 juli:  Romy Dunnewind 
  Monique Welink 
17 juli:  Rita Meulenkamp 
  Marlies Veldman 
  
Witharen 
3 juli:   Jannie Bouwhuis 
10 juli:   Marrie Noordegraaf 
17 juli:   Jeannet Kelder 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
Ze zijn niet met elkaar, maar met iemand anders in gesprek.  
Ze zijn zichzelf niet aan het ‘vrij’ en/of ‘leeg’ maken, zodat er 
plek is voor iets of iemand. Vaak keren ze even vol weer terug 
als ze zijn gegaan. 
Ik zou die twee mensen, maar eigenlijk iedereen toewensen 
dat het geloof de plek van de mobiel zou mogen innemen. 
Christus als middelpunt voor ons leven. Ja, dan spreek je pas 
echt over onmisbaar! Stel je eens voor dat wij net zoveel tijd 
aan ons geloof zouden besteden als wij nu aan onze mobiel 
besteden! Zouden wij dan niet veel dichter bij de zin van het 
leven komen? Zouden wij dan niet pas echt aan het recreëren 
(herscheppen) zijn?  
Het nieuwe jaarthema van onze kerk is: ‘Aan tafel.’ Ik hoop dat 
het ons zal lukken om in het komende seizoen elkaar rondom 
de tafel te ontmoeten en om samen te ontdekken (of te 
herontdekken) wat nu echt onmisbaar in ons leven is.  

Ds. Henry Dorgelo 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. W.H. Bouwman 
Mw. G. Veldsink-Nijland 
Mw. G. Drok-Lunenborg 
Mw. J.A. Timmer-Smoes 
Mw. R. Wind-Muis 
Dhr. H. Stokvisch 
Mw. J. Vosjan-Ekkelkamp 

Mw. J. Zweers-Bolks 
Dhr. W. Mulder 
Dhr. F.H. Oldeman 
Dhr. K.G. Oldenkamp 
Mw. H. Schuurman 
Dhr. G. Tolsma 
Dhr. T.T. Gernant 
Dhr. A. Speulman 
Dhr. G. Heuver 
Mw. R.H.G. Meijer-Broekhuisen 
Dhr. J.B. Oenema 
Mw. E. Visser-Kuiling 
Mw. R.L. Tempelman-Makkinga 
Dhr. B. Nusselder 
Mw. J.W. Doggen-Klosse 
Dhr. G. Jaspers 
Dhr. W. Koops 
Mw. M. Steenbeek-Hoogendoorn 
Mw. H. van Zuuk-Lugtenberg 
Dhr. J. Schuttert 
Mw. F. Dankelman-Schottert 
Dhr. J.H. Geertman 
Mw. M. Kamphuis-Drenth 
Mw. G. Lammerink-Kremer 
 
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: J. Hemstede 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
In de zomertijd staan in de kerkdiensten de lezingen uit het 
Lucasevangelie centraal. De Kindernevendienst en ik zullen 
deze lezingen zoveel mogelijk volgen. 
Op 3 juli houden wij in Ommen de ‘overstapdienst’. Wij nemen 
dan afscheid van de kinderen uit groep 8 en heten hen welkom 
in de ‘gewone’ kerkdienst. 
Op 17 juli is er een doopdienst. Doopouders kunnen/mogen 
zich hiervoor aanmelden (indien zij dit nog niet hebben 
gedaan). 
 

Huwelijk 
Na twee keer uitstel hopen Matthijs Zevering en Sorena 
Schipper toch dat hun huwelijk op 1 juli doorgang zal vinden. 
Hun huwelijk zal worden gesloten op landgoed De Uitkijk in 
Hellendoorn. Wij wensen hen een mooie dag en een stralende 
toekomst toe. 
 

Omzien naar elkaar 
Wij wensen alle zieken, thuis of elders van harte de nabijheid 
van onze Heer en Heiland toe. 
 

Liturgiewerkgroep 
Inmiddels is het aantal aanmeldingen verdubbeld naar vier. 
Mee doen betekent meedenken, niet dat je gelijk allerlei taken 
toebedeeld krijgt. Indien wij ‘samen de dienst willen blijven 
uitmaken’ wordt u van harte uitgenodigd om mee te denken. 
Wij starten in het nieuwe seizoen. Dus meldt U aan! 
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Tot Slot 
Ik deed vorige week enkele bezoekje in Stadshaghen. Bij de 
ingang stond een bord met daarop de tekst: ‘In de tuin van het 
leven is humor de beste mest’. Ik vroeg mij toen af of dit ook 
niet voor ons geloof zou gelden? 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 

Koffiedrinken op het kerkplein te Vinkenbuurt    
Vanaf zondag 17 juli is er weer gelegenheid om na de dienst 
samen koffie te drinken op het kerkplein. Wilt u meedraaien als 
koffiezetter, of wilt u iets lekkers bakken, meldt u dan aan bij 
de kosters. Dit kan vanaf zondag 3 juli.  
 

Wisseling in het Pastoraal Team Noord-West 
Dinsdag 5 juli komt het Pastoraal team Noord-West samen, één 
van de agendapunten is de wisseling van medewerkers. We 
verwelkomen Joke Veen en Wim ten Kate als nieuwe pastoraal 
medewerkers en we nemen afscheid van Marianne Andeweg, 
ook pastoraal medewerker. 
Marianne bedankt, Joke en Wim welkom! We zijn blij met 
versterking in het team. Er zijn veel gemeenteleden die contact 
op prijs stellen bij lief en leed. Dat contact kan alleen tot stand 
komen als er gemeenteleden zijn die bereid zijn hier tijd en 
energie in te stoppen. Dit kan als gemeentelid maar ook als 
pastoraal medewerker/ouderling  
Is er eigenlijk verschil tussen een ouderling en een pastoraal 
medewerker. Nee en ja: de taken van een ouderling en 
pastoraal medewerker in het team zijn gelijk. Daarom geldt 
voor beiden ook een zittingsperiode van maximaal 3x 4 jaar  
Een ouderling wordt bevestigd, heeft zitting in de kerkenraad is 
bijvoorbeeld ouderling van dienst en is als ouderling aanwezig 
bij de avondmaalsviering in Oldenhaghen. Maar een ouderling 
vertegenwoordigt ook het pastoraat in de 
kerkenraadsvergaderingen en denkt mee over 
beleidsbepalende zaken.  
Voor het algemene kerkenwerk is het dus belangrijk dat er 
behalve diakenen en ouderling- kerkrentmeesters ook 
ouderlingen zijn. En zowel voor Team Noord-West als team 
Zuid-Oost zijn er ouderlingen nodig.  
Wilt u liever alleen bezoekwerk doen, dan is pastoraal 
medewerker echt iets voor u.  
Het ouderlingschap is niet aan leeftijd gebonden. Het zou heel 
mooi zijn als er naast oudere gemeenteleden ook jongeren zijn 
die het ambt van ouderling willen oppakken. 
Denkt u, denk jij er (nog) eens over na? Of zijn er nog vragen, 
neem dan contact op.  

Met vriendelijke groet,  
Janny Schaapman en Ada van der Snel.  

 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: G. van Beesten-van Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Meeleven 
Deze keer is er uit onze wijk niet veel te melden. Op zich is dat 
een goed teken. Het betekent dat er niet veel mensen zo 
ernstig ziek geworden zijn in de afgelopen weken, dat zij het 
nodig vonden de coördinator of mij daarvan in kennis te 
stellen.  
Dat wil niet zeggen dat er geen zieken zijn, dat weten we 
allemaal maar al te goed. Alle mensen die ziek zijn, kuren 

moeten ondergaan, onderzoeken krijgen, wachten op uitslagen 
etc. wensen we sterkte toe. Weet u geborgen in Gods hand.  
Mocht er iets zijn, mijn telefoon staat dag en nacht aan. Het 
kan zijn dat ik uw telefoontje wegdruk wanneer ik in gesprek 
ben met mensen, maar ik kan zien dat u gebeld hebt en neem, 
zodra ik in de gelegenheid ben, contact met u op. Schroom dus 
niet te bellen… en denk niet dat ik u niet wil spreken. 
Jubilea zijn er in deze periode in onze wijk ook niet te melden. 
Het is op alle fronten rustig, maar voor een predikant, al is er 
dan geen crisispastoraat, blijft het onderhoudspastoraat 
gewoon doorgaan. Ook in de vakantieperiode.  
 

Vakantie 
Wanneer u op vakantie gaat: ga met God. Wanneer u niet in de 
gelegenheid bent en thuis moet of wilt blijven: ook daar is God 
bij u. We hopen dat u allemaal de gelegenheid krijgt om na een 
seizoen van hard werken uit te kunnen rusten, zodat u straks 
na de vakantie weer fris aan de slag kunt gaan, op het werk in 
de betaalde baan, in het vrijwilligerswerk of in de kerk in het 
koninkrijk van God.  
Ik heb nog even te gaan voor mijn vakantie aanbreekt. Dat 
wordt pas eind augustus en dan de maand september. Maar 
het kan zo maar zijn, wanneer het mooi weer is, dat u mij wel 
eens op de fiets aan kunt treffen in de omgeving van Ommen, 
samen met mijn vrouw. De telefoon gaat mee en ook dan blijf 
ik bereikbaar. 
 

Koffiedrinken in het Hervormd Centrum 
Voor mensen die zich eenzaam voelen en weinig contacten 
hebben in de gemeente, wil ik nog eens wijzen op het 
koffiedrinken in het Hervormd Centrum op de dinsdagochtend. 
Er is dan gelegenheid anderen te ontmoeten, een praatje te 
maken, koffie te drinken met iets erbij en het is altijd gezellig. 
Ook ik schuif daar wel eens aan. Iedereen is welkom. En het is 
altijd gezellig met een grap en een grol. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 

Pastoraal Team Zuid-Oost 
Onlangs heeft Ferdinand Kampman zijn taak van voorzitter van 
het Pastoraal Team Zuid-Oost overgedragen aan Ada van der 
Snel. Dineke van Beesten is coördinator geworden van dit 
team, vandaar dat haar naam en telefoonnummer nu vermeld 
staat in Kerkvensters. 
Ada zal leidinggeven aan het team van de pastorale 
ouderlingen en pastorale medewerkers.  
Dineke gaat de vragen om pastorale zorg, berichten van jubilea 
en overlijden en overige meldingen en berichten, die 
binnenkomen op het aangegeven telefoonnummer of 
mailadres, coördineren. Zij zorgt ervoor dat deze berichten aan 
de juiste mensen gemeld worden. 

Pastoraal Team 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Jubilea 
Op 3 juli is het 25 jaar geleden dat Dirk en Hilly van der Ploeg-
Platjes elkaar het ja-woord gaven. 
Op 9 juli vieren Gerrit en Annie Veurink-Broekate  dat ze 40 
jaar getrouwd zijn. 
Ook Bertus en Annie Scholten-Kerkdijk  vieren hun 40-jarig 
huwelijksjubileum en wel op 15 juli. 
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We feliciteren alle 3 de bruidsparen van harte en wensen hen 
Gods blijvende zegen toe! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.T. Baart 
  dsbaart@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfwinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Nog twee diensten mag ik leiden in Ommen, voordat ik voor 
het laatst op 4 september mag voorgaan. Eigenlijk had ik 
vanwege de oorlog in Oekraïne twee themadiensten willen 
houden over omgaan met geweldsteksten in de Bijbel. Maar 
dergelijke leer-achtige diensten als uitsmijter lijken me bij 
nader inzicht toch niet verstandig: graag laat ik me nog eens de 
nieren proeven zoals ik ben en geloof en als predikant voorga. 
Daarom zal ik me op 3 en 17 juli aan het rooster houden: de 
uitzending van de 72 leerlingen (Lukas 10:1-20) en de 
onenigheid tussen twee zusjes (Lukas 10:38-42).  
 

Wat te lezen op 4 september? 
In een laatste dienst probeer je met een bijbeltekst of -verhaal 
iets uit te drukken wat waardevol is geweest in de tijd dat je 
ergens werkte. Nu kan ik zelf wel bedenken waarover ik zal 
gaan preken - het is niet de eerste keer dat ik zoiets mag doen. 
Maar misschien denkt u bij mijn functioneren wel aan een 
specifiek verhaal of vind jij een bepaalde bijbeltekst bij mij 
passen. Laat het me weten, probeer ook te vertellen waarom 
en misschien zal ‘jouw’ tekst op 4 september centraal staan.  
Ik zou dat heel leuk vinden! 
 

Jubilea 
Op 4 juli hopen dhr. en mw. Klomp-Kok hun 25-jarig jubileum 
te vieren. Van harte! 
 

Pand 25 
In de vorige Kerkvensters lazen we iets van het mooie 
hervormde initiatief Pand 25. Ik begreep ervan dat gehoopt 
wordt dat het breder gedragen gaat worden door de kerken in 
Ommen. 
Voor mij is er wel een struikelblok: de verkoop van 
Israëlproducten, die tussen neus en lippen vermeld staat. 
Doorgaans zit daar de verkoopstructuur van Christenen voor 
Israël achter, een christen-zionistische organisatie die 
onschuldiger klinkt dan zij is. 
De grote vraag is: wie helpen we feitelijk met de verkoop van 
‘Israëlproducten’? En is dit wel de goede ‘partij’ om te helpen? 
Veel christenen in Israël en de Westelijke Jordaanoever roepen 
op om Israëlische producten te boycotten, omdat ze onrecht 
en onderdrukking in stand houden. Ik ben zelf betrokken 
geraakt bij Palestijnse christenen en zie op de Westelijke 
Jordaanoever hoe funest bezetting en onderdrukking door het 
Israëlische leger is. Om dan juist ‘Israëlproducten’ te gaan 
promoten zullen deze christenen ervaren als gebrek aan 
solidariteit en flagrante ontkenning van het onrecht dat hun 
aangedaan wordt.  
Wat gemeenteleden privé doen, is aan hen. Wat we als kerk 
doen, vraagt om gezamenlijke bezinning. Voor een kerk die 
gelooft dat het komend Vrederijk gepaard gaat met recht en 
gerechtigheid, is de ‘verkoop van Israëlproducten’ niet iets wat 
tussen neus en lippen kan blijven hangen. 
 
 

Afscheid nemen - een mijmering 
Iets moois gaan doen houdt vaak in dat je met iets anders gaat 
stoppen. Het nieuws dat ik in Isala ga werken riep twee reacties 
op: ‘wat mooi voor jou’ en ‘wat jammer voor ons’. Eerlijk 
gezegd is dat precies waar je blij van wordt: de herkenning dat 
het jammer is dat wegen scheiden en de erkenning van een 
mooie weg die voor me ligt, hoe spannend die ook is.  
Een ‘buurtvrouw’ zei laatst heel wat anders, toen ik een hond 
aan het uitlaten was. In reactie op mijn nieuwe werk 
feliciteerde ze me, want ‘jij past hier niet’. Eerlijk gezegd schrok 
ik een beetje. Ik dacht dat ik aardig ingeburgerd was; mensen 
spreken steeds meer in dialect tegen me. Toen ik vroeg wat ze 
ermee bedoelde gaf ze aan dat ze zelf de kerk nogal een 
keurslijf vond, waar ik een veel te vrije geest voor zou hebben.  
Zo werd de eerste schrik tot een compliment. Maar toch: ben ik 
echt zo’n vrije geest? En is onze kerk wel zo’n keurslijf? Wat het 
eerste betreft aarzel ik sterk: Dominee Doorsnee lijkt me meer 
van toepassing. Wat het tweede betreft: veel lijkt veranderd 
sinds corona. Waar ik vóór die tijd soms stevig commentaar 
kreeg als iets anders ging dan normaal, krijgen we als 
voorgangers sinds die tijd vooral waardering te horen voor 
manieren waarop we de levendigheid van het evangelie voor 
het voetlicht proberen te brengen: Kest met zijn filmpjes, ik 
weer op andere manieren. 
Wel is het een mooi aandachtspunt voor onze 
geloofsgemeenschap: gewoontes en regels zijn goed voor de 
helderheid, maar ze brengen geen leven in de brouwerij. Dat 
zal toch echt van onszelf afhangen: of we de deuren en ramen 
openzetten voor de wervelwind van de Geest, of toch maar 
liever veilig gesloten.  
Maar ik zou daar nog wel een tweede puntje aan vast willen 
knopen. Dat de Geest ons hart wil aanraken is mooi: dat geeft 
beleving. Maar beleving en enthousiasme kunnen nooit het 
enige criterium zijn, daar zijn ze te privé én veel te wisselvallig 
voor: kwaliteit, schoonheid en een frisse = bijdetijdse = 
midden-in-het-leven-staande theologie zijn net zo onmisbaar. 
Mocht mijn ‘buurtvrouw’ bedoeld hebben dat ik daar een heel 
klein steentje aan heb bijgedragen, dan ben ik heel blij. Maar 
dat kan ik niet van mezelf zeggen, ik kan alleen maar hopen dat 
u er iets van gemerkt heeft. 
Als derde puntje voeg ik toe: nu ik wegga ligt alle aandacht 
even op mij. Dat is aardig, maar wel onterecht. Voor Kest, Wim, 
Thomas en mij is het ons werk. Voor alle anderen is het 
liefdewerk. Dat is pas echt bijzonder, ook in onze kerk: al die 
mensen die vrijwillig hun vrije avonden besteden aan de kerk, 
die de kerktuin onderhouden, die spaardoosjes of kerkbalans 
ophalen, die bloemenschikken, gemeenteleden in het oog 
houden, die noaberdiensten organiseren of een kerstwandeling 
in De Vlierlanden. Zonder hen en alle anderen waren we 
nergens. Mét hen zijn we rijk gezegend. 
 

Hoe lang nog? 
Inmiddels ben ik begonnen aan afscheid nemen. Een deel van 
de vakantie van 2022 mag ik nog opnemen, net als een 
heleboel studiedagen, die ik heb opgespaard maar nog niet 
gebruikt. Op 4 september doe ik voor het laatst dienst in de 
morgendienst in Ommen. Op 23 september word ik losgemaakt 
van de Gereformeerde kerk te Ommen.  
In vakantie- en studietijd nemen we als collega’s altijd voor 
elkaar waar. Daarna begint de vacaturetijd, waarin door de 
kerkenraad wordt voorzien in pastorale bijstand. 
Kortom, het zit er eigenlijk al bijna op: de tijd vliegt echt. Oef. 
 

Aanwezigheid predikant 
Voor gemeentewerk ben ik bereikbaar en beschikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hiervan vallen in 
verband met verplichte nascholing de vrijdagen uit tot en met 
8 juli in verband met collegeverplichtingen. 
Warme groeten vanaf een zomerse Fuut! 

ds. Hans Baart 
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Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Covid 19, verzet tegen geweld, stikstof en wijsheid 
Twee jaar lang bepaalde Covid 19 wat we wel en wat we niet 
konden doen. Opgelucht haalden we adem toen alle 
beperkingen werden opgeheven en de mondkapjes af konden. 
We hoefden geen afstand meer te bewaren. 
En op hetzelfde moment begon de oorlog in de Oekraïne. 
Het is heel goed dat we in de afgelopen weken hier in Ommen 
nadachten over wat we als samenleving van Ommen en als 
kerken kunnen doen, naast de humanitaire hulp die we geven, 
naast het lichtje dat we steeds ontsteken, want het lijkt 
allemaal langer te gaan duren dan we dachten of hoopten. Hoe 
verzet je je tegen geweld dat mensen op elkaar loslaten?  
Nu we een viertal maanden verder zijn, zijn de files op de 
autowegen langer dan ze ooit geweest zijn. Kan Schiphol de 
toevoer van reizigers, die met het vliegtuig weg willen, niet 
aan. Ik hoorde mensen zeggen: ‘We moeten inhalen wat we in 
die twee jaar niet hebben gekund. Ik vergeet maar even dat het 
allemaal niet goed is voor het klimaat’. 
Mag ik schrijven dat dat soort opmerkingen mij toch knap 
verontrust. Wat moet er gebeuren voor we echt weer onszelf 
gaan zien als mensen die GEROEPEN zijn om deze wereld te 
bebouwen en te bewaren? Laten we onze Schepper maar 
roepen? Mensen zijn op zoek naar een dak boven hun hoofd. 
De woningmarkt in ons land stagneert zodanig, dat er voor 
vluchtelingen die hier hun heil zochten, voor zover ze van 
buiten de Oekraïne komen, geen plek is en Ter Apel overloopt. 
Een wanhopige burgemeester vindt dit te vergelijken met 
Lampedusa. Ook jongeren komen maar moeilijk de 
woningmarkt op. 
Er ligt een plan ter vermindering van stikstof op tafel. Een brief 
waarin met name één beroepsgroep de bal toegespeeld krijgt. 
Ik las een gebed dat mijn collega Robbert-Jan Perk heeft 
gemaakt en ik bij deze graag doorgeef 
 

Gebed voor de boeren, Nederland en onze overheid. 
God die leven hebt gegeven in de aardeschoot,  

alle vrucht der velden moeten we U vergelden. Dank voor  
‘t daag’lijks brood (NLB 718 vers 1 350 vers 1) 

 
Dank U, barmhartige Vader, Schepper van hemel en aarde, 

Voor de boeren en hun gezinnen in ons land die ons van 
voedsel voorzien. Elke dag maar weer met liefde zorgen voor 

Uw schepping en voor wat daar leeft. 
Hun krachten gevend voor ons welzijn in ons land en het vee. 

 
Niet voor schuren, die niet duren gaaft gij vruchtbaarheid. 

Maar opdat op aarde in uw goede gaarde niemand hongerlijdt  
(NLB 718 vers 2). 

 
We belijden U dat we doorgeschoten 

zijn in onze hebzucht en materialisme, 
waardoor we de aarde hebben 

uitgebuit en de natuur hebben aangetast door overproductie 
en schaalvergroting. Zodat er grote zorgen zijn over de 

leefbaarheid van ons bestaan en de kwetsbaarheid van de 
natuur. Daarin hebben wij gezondigd tegenover U als Schepper 

van mens en dier en tegenover de natuur. 
 

Maar wij rijken, ach wij blijken hard en onverstoord  
open onze oren, Heer opdat wij horen ’t roepen aan de poort 

(NLB 718 vers 3) 
We beseffen, Vader, dat we in ons land en onze samenleving, 

doof geworden zijn, zodat wij U en elkaar niet meer echt 

verstaan. We zijn een land van schreeuwers geworden die 
anderen de schuld geven, terwijl ook wij zelf de oorzaak van de 
malaise zijn. En dat daarbij onze emoties hoog oplopen en we 

onszelf niet meer in de hand hebben. Leer ons weer om samen 
onze knieën te buigen en te zoeken naar begaanbare wegen 

voor elk van ons. 
 

Wil dan geven dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden ’t woord van uw genade opgaan,  

sterk en vrij (NLB 718 vers 4). 
 

Ora et labora (bid en werk) staat boven menig boerderij. 
Dietrich Bonhoeffer zei dat het juist in deze tijd op ‘Bidden en 

het goede doen’ aankomt. Daarom bidden we: Geef onze 
regering en de provinciale bestuurders het inzicht en het 
verstand in het vinden van begaanbare wegen en goede 

oplossingen voor beheer van onze natuur en van de landbouw. 
Geef bereidwilligheid om samen met hen het goede te doen, 

met elkaar als wijze rentmeesters die zorg dragen voor 
voedselvoorziening en natuurbeheer. Daarbij vertrouwend op 

Uw zegen en goedgunstigheid voor de schepping, in de 
wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus amen, 

(Gebedsnetwerk Bid voor Nederland 2022 
Robbert-Jan Perk (Emeritus Predikant Protestantse Kerk) 

 
Ik keer weer even terug naar het begin van mijn stuk(je). Covid 
19 is nog lang niet voorbij. Bezoek aan de Hoekstee en  
’t Vlierhuis moest beperkt worden of kon niet doorgaan, want 
er waren heel wat bewoners ziek. Het mondkapje werd zelfs 
aangeraden en handen wassen. Elders leidde ik een uitvaart 
van een hoogbejaarde zuster: gestorven aan de gevolgen van 
Covid. Lieve mensen, ik citeer tenslotte een tekst die ik de 
afgelopen maanden in verschillende huizen geborduurd heb 
zien hangen: Leer mij zo mijn dagen tellen dat ik een wijs hart 
bekome. (Psalm 90). In de taal van de NBV 2021: Leer ons zo 
onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult.  
 
In juli nemen de collega’s voor mij waar, omdat ik dan een 
weekje vakantie heb. We gaan fietsen in mijn geboortestreek 
en in ’t Gooi. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

PaKaN! 
 

 
9 juli Pannenkoekenfeest  
Hallo gezinnen,  
Als PaKaN! vinden we gezinnen belangrijk! Door corona en 
gebrek aan mensen hebben we afgelopen tijd weinig kunnen 
organiseren voor jullie als gezinnen. Toch leek het ons leuk om 
voor de zomer toch nog iets te doen waarbij we als gezinnen 
elkaar kunnen ontmoeten. Daarom zouden we jullie graag 
uitnodigen voor zaterdag 9 juli op ons pannenkoekenfeest. Een 
gezellig programma waarbij ouders en gezinnen elkaar kunnen 
ontmoeten rondom de maaltijd. Zowel voor gezinnen met 
10ers als voor gezinnen met kleine kinderen. Er is voldoende 
tijd om samen te eten en tijd om elkaar te ontmoeten. Als 
ouders/gezinnen is er mogelijkheid tot een goed gesprek, maar 
ook is er voor kinderen en jongeren wat leuks te doen! Kortom, 
een supergezellig moment dat je niet wilt missen!  
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We hebben als gezinnen elkaar hard nodig! Daarom 
organiseren we als PaKaN! deze ontmoeting! Om 16.30 uur is 
het inloop en rond 17.00 uur hopen we gezamenlijk te 
beginnen. Zo wordt het ook voor kinderen niet te laat en als 
gezinnen nog iets op de agenda hebben staan kan dat daarna 
ook nog! Het pannenkoekenfeest wordt gehouden op het 
schoolplein van de Boslust, locatie Laarakkers. We zouden het 
fijn vinden als gezinnen zich opgeven i.v.m. de boodschappen. 
Graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 5 juli. Opgeven kan 
door te mailen naar pakan@pkn-ommen.nl (naam en aantal 
personen incl. leeftijd van kids.). Hopelijk tot 9 juli.  

Groet, PaKaN!  
 
EOJD 
Op zaterdag 11 juni zijn we namens PaKaN! met vier 10ers naar 
de EOJD geweest. Wat een spektakel! Met 15.000 bezoekers in 
Ahoy, wat voor het meest bestond uit jongeren. Wat bijzonder 
om mee te kunnen maken en te ervaren dat er nog veel meer 
christelijke jongeren zijn in Nederland! Gaaf om samen te 
zingen, samen te luisteren naar inspirerende verhalen en 
luisteren naar gave optredens. Het thema van dit jaar was 
Speak Life, (spreek leven) over de kracht van woorden. Elke dag 
spreken we duizenden woorden, online en offline. Wat nou als 
we die woorden bewuster gaan gebruiken? Ervoor kiezen om 
positief te spreken over onszelf en de mensen om ons heen. 
Niet oordelen, maar leven spreken! Het was echt een super 
ervaring! Volgend jaar gaan we weer, hopelijk dan met meer! 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 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: 
 
Hervormde gemeente 
19-06 Mw. J.W. Doggen-Klosse 

Mw. L.H. Seldenrath  
26-06 Dhr. E. van Beesten 

Mw. J. Hekman 
 
Vinkenbuurt 
19-06 Mw. R. Stegeman 
26-06 Dhr. E. Mulder 
 
Gereformeerde kerk 
29-05 Dhr. en mw. Van Manen 
05-06 Mw. G. de Lange-Nabers 
12-06 Dhr. O. Kramer 
19-06 Mw. C. Lip-van Oenen 
 
Witharen gebouw Irene 
12-06 Mw. M. Noordegraaf 
19-06 Dhr. H. Rook 
 

Gezamenlijke berichten 
 
6 augustus Rommelmarkt Hervormde kerk 
Op deze zaterdag organiseren wij van 09.00 tot 
14.00 uur bij en in het Hervormd Centrum 
weer de jaarlijkse rommelmarkt. 

Naast rommelmarktspullen worden pannenkoeken gebakken, 
broodjes hamburger, zelfgemaakte jam en kaarten verkocht. 
Ook is het van rad van avontuur en de beroemde boekenmarkt 
weer aanwezig. 

De rommelmarktcommissie 
 
Pand 25 
Wij willen u graag nader informeren over de geboden 
mogelijkheid om een pand midden in het centrum van Ommen 
te gebruiken als een ontmoetingsplaats; bekend onder de 
naam Pand 25, Brugstraat 25 (tegenover de Hervormde kerk). 
Deze ruimte is beschikbaar gesteld door de Hervormde kerk en 
biedt de mogelijkheid om onder het genot van een kopje 
koffie/thee met elkaar in contact te komen. Om voor de ander 
een lichtend licht en een zoutend zout te zijn; voor passanten, 
eenzamen en geloofsgenoten. 
Het is de bedoeling dat dit werk, deze missie, kerkelijk-breed 
wordt gedragen; enerzijds door ondersteuning van vrijwilligers 
uit de verschillende kerken en anderzijds door gebed om deze 
missie te laten vrucht dragen. 
Naast een plaats van ontmoeting kunnen in dit pand ook 
producten worden gepresenteerd, die elders kunnen worden 
besteld; bijvoorbeeld kaarten, cadeauartikelen, boeken en 
Israël producten.  
We willen graag deze zomer van start gaan en zijn geopend op 
dinsdagochtend (09.30-12.00 uur),  
woensdagmiddag (13.00-16.00 uur) en op  
zaterdag (11.00-15.00 uur).  
Verder hopen we ook tijdens de Bissingh dagen geopend te 
zijn. 
Er is reeds een aantal vrijwilligers beschikbaar, echter we zijn 
op zoek naar meer mensen; bij voorkeur uit alle kerken van 
Ommen. Bij vragen hierover en/of voor aanmelden als 
vrijwilliger kunt u zich richten tot één van onderstaande 
personen, of  ommenpand25@hotmail.com. 

Bert Klarenbeek, Betsie Kroon, Ina Schokker,  
Margreet van der Tol, Geertje van der Vegt en Gerrit Vogelzang 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen, Emslandweg 12 of bij het Hervormd 
Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten 
goede aan de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
12-06 Kerk Diaconie  Kerk geb. 
Ommen € 173,65 € 132,75 € 113,- 
Vinkenbuurt 19,35 7,15  
Kerk Vinkenbuurt 20,60 
 
19-06 Kerk Diaconie Kerk geb. 
Ommen € 96,65 € 92,25 € 89,45 
Vinkenbuurt 21,10 25,50 
Kerk Vinkenbuurt 21,40 
 
19-06 Heilig Avondmaal Colombia 
Ommen € 190,55 
Vinkenbuurt 
Werelddiaconaat 66,20 
Zendingsbussen 90,25 
 
Giften 
Voor de kerk 
2x € 20,00 via ds. H. Tiggelaar 
€ 20,00 via mw. B Kroon 
€ 20,00 en € 42,50 via mw. M. Reurink 
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Voor de diaconie 
 € 20,00 via mw. B. Kroon 
 
Voor de zending 
€ 10,00 via mw. B. Kroon 
 
Voor de bloemen  
€ 20,00 via mw. P. de Jonge 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Instellen beroepingscommissie  
Door het vertrek van ds. Hans Baart ontstaat er een vacature. 
Graag willen wij deze vacature weer ingevuld krijgen, maar dat 
gaat niet vanzelf. De kerkenraad zal daarom een 
beroepingscommissie instellen. Hierin zitten leden van de 
kerkenraad, maar ook enkele andere gemeenteleden. Op dit 
moment denken we na over mensen voor deze commissie. 
Wanneer u hiervoor personen wilt aanbevelen, dan kunt u dit 
schriftelijk en ondertekend voor 6 juli kenbaar maken bij de 
scriba: Aly Buiter geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl  
 
Pinksternummer 
De tekst op de omslag van het Pinksternummer van 
Kerkvensters is bij verschillende mensen onderwerp van 
gesprek geweest. Het heeft emoties losgemaakt en 
verschillende mensen hebben dit aan de kerkenraad kenbaar 
gemaakt. Hans Baart heeft in het vorige nummer van 
Kerkvensters al een korte reactie gegeven op de ‘commotie van 
kaft tot kaft’. Als kerkenraad zullen we dit bespreken en komen 
hier op een later moment breder inhoudelijk op terug.  
 
Afscheid Hans Baart en invulling pastoraat wijk 2 
Tot 23 september is ds. Hans Baart werkzaam als predikant 
binnen onze gemeente. Vanaf 22 augustus is hij afwezig 
vanwege vakantie- en studieverlof. Voor noodpastoraat 
kunnen gemeenteleden in die periode contact opnemen met 
ds. Kest Jelsma.  
Hans Baart wil graag op ingetogen wijze afscheid nemen als 
predikant van onze gemeente. Op zondag 4 september om 
09.30 uur is de afscheidsdienst gepland. Op 23 september zal 
hij formeel worden ‘losgemaakt’ als predikant van onze 
gemeente en gaat hij volledig aan de slag als geestelijk 
verzorger bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle.  
Vanaf 23 september hebben we ds. Wim den Braber bereidt 
gevonden om het pastoraat in wijk 2 op te pakken. Voor de 
diensten die Hans Baart als predikant zou leiden zullen we 
verschillende predikanten benaderen om in deze diensten voor 
te gaan. 
Met groet, hartelijk en vriendelijk,  

Gerko Warner, voorzitter Kerkenraad 
 
Beste Noabers, 
Wij zijn nu een half jaartje op weg met onze Noaberdiensten. 
Fijne diensten waar we elkaar ontmoeten en met elkaar het 
geloof delen. De diensten zijn erg afwisselend en worden goed 
bezocht. Ook zien we ‘nieuwe’ gezichten wat ook erg mooi is. 
Graag nodigen wij je/jullie uit om maandag 11 juli samen te 
brainstormen over de Noaberdiensten en hoe we het verder 
vorm gaan geven. Waar is behoefte aan en wat zou eventueel 
beter kunnen (tips en tops). Inloop is om 19.30 uur. Koffie en 
thee staat dan klaar. Om 20.00 uur willen we graag beginnen. 
Voel je welkom, we kijken naar je/jullie uit! 

Herma van Beesten 
 
 
 

 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
15 juli Vredestocht vanwege oorlog in Oekraïne 
Vanwege de oorlog in Oekraïne is het idee geboren om op deze 
vrijdagavond een vredestocht te houden: een stille tocht van 
SOVO (Stichting Ommen Voor Oekraïne) naar de Tuin van Hoop 
in de Bouwstraat; aldaar een korte bijeenkomst; aansluitend 
ontmoeting in De Kern om door te praten.  
Op 15 juli begint de zomervakantie: velen gaan op pad naar 
elders; maar ondertussen zijn velen op pad gegaan naar hier - 
en niet vanwege vakantie. Door de vredestocht kunnen we 
onze frustratie over de oorlog daar en elders uiten én met 
elkaar de hoop levend houden. 
De tocht begint bij SOVO aan de Haven om 19.30 uur. Ze wordt 
zo interkerkelijk en zelfs Ommenbreed mogelijk; verder 
proberen we uiteraard mensen uit Oekraïne erbij te betrekken. 
Wat allemaal gaat lukken weten we nu nog niet. Dus voor 
nadere informatie: hou onze website in de gaten.  
Loop je mee? Neem dan zelf een jampotje met een 
waxinelichtje erin mee. Wij zorgen voor vuur! 

Namens velen, Hans Baart 
 
23 juli Orgelconcert: ‘Canadese Jubileum Klanken’  
om 20.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal te 
Lemelerveld. Canadese organist: André Knevel  
Reserveren mag: ℡ 0572-371838 (Huetink),  
Kinderen t/m 12 jaar. gratis toegang. U bent van 
harte welkom.  
 
 
 

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? 
 
Gebedspunten   

Laten we God danken voor de Heilige Geest die in ons 
wil werken en ons daardoor al iets van Gods Koninkrijk 
laat ervaren. 
Laten we bidden dat de liefde van Christus ons zal 
leiden, tijdens het bidden, door de Heilige Geest, 
zodat we bidden naar Gods wil. 
Laten we God danken voor voldoende eten, een huis, 
kleding en zoveel meer. Bid voor de mensen die dit 
allemaal niet hebben.  
Laten we bidden voor alle zieke mensen. Dat ze 
mogen herstellen en dat ze Gods kracht, rust en 
nabijheid mogen ervaren in het hele ziekteproces. 
Laten we bidden dat we al onze zorgen en problemen 
bij God zullen brengen en rust zullen vinden bij Hem. 
Laten we bidden om Gods bescherming en moed voor 
alle vervolgde christenen. Laten we ook bidden voor 
de hulporganisaties die hen bijstaan. 
Laten we God danken dat we Hem mogen leren 
kennen door het lezen van de bijbel en gebed, door de 
kracht van de Heilige Geest.   
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Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres. 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 22 juli. 
Dit nummer is voor 3 weken. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 12 juli voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail 
bij: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   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: € 3,50 per cm hoogte. 
 
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  
Diaconie Hg  Kerk Hg              Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
 
Overige adressen en banknummers zie Kerkvensters no. 12 
 
 
 
 
 

Posters 
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Muzikale medewerking: 
Eigen repertoire en 
verzoeknummers 

  

 

  

    

   

 
  


