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21ste jaargang No. 16 Vrijdag 2 september 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Aan tafel 

In de hitte van de zomer een overdenking schrijven voor het 
nieuwe nummer van Kerkvensters. Vooruitkijken naar het 
winterwerk dat weer wacht, terwijl buiten bijna de mussen van 
het dak vallen. Tja, zo gaat dat nu eenmaal in het kerkelijk jaar. 
Je moet vooruitkijken naar de toekomst. Naar het 
startweekend en alles wat daar achteraankomt.  
De voorbereidingen zijn alweer volop aan de gang. Het 
jaarthema waar de kerken dit jaar mee aan de slag gaan is ‘aan 
tafel’. Daarbij kun je van alles bedenken. Waarop ligt in de kerk 
de nadruk. Bij de avondmaalsvieringen, waarbij we samen aan 
tafel gaan? Dat is in de kerk toch de belangrijkste maaltijd. 
Daar is Christus onze gastheer. Zijn wij de gasten, die als het 
goed, is gesterkt worden door brood en wijn en andere 
mensen worden. Of gaan we ook verder, bijvoorbeeld met 
gezamenlijke maaltijden, waarbij we dan alleen vrienden 
uitnodigen. Of alleen eigen gemeenteleden. Of gaan we nog 
een stapje verder en nodigen wij ook mensen uit die niet tot 
onze gemeente behoren. Mensen, waar wij als het goed is, ook 
naar omzien omdat zij ook onze naasten zijn. Mensen die het 
minder hebben en met wie wij onze overvloed willen delen. 
Dat kan in kerkverband, maar evengoed in de privésfeer. 
In het oude Testament werd vaak samen gegeten. Niet even 
heel snel, maar werd gasten het gemeste kalf voorgezet. 
Jezus hield niet alleen maaltijden met zijn leerlingen, maar 
schoof aan bij ieder die Hem uitnodigde. Vaak tot ongenoegen 
van de Farizeeërs. Daarnaast zorgde Hij er ook voor dat 
niemand iets te kort kwam. Brood en vis vermenigvuldigde Hij 
voor heel veel mensen, alleen al voor vijfduizend mannen, 
vrouwen en kinderen niet meegerekend.  
Samen eten schept verbondenheid. Doet een mens goed. Je 
kunt tijdens de maaltijd gesprekken met elkaar voeren, waar je 
anders geen gelegenheid toe krijgt. Je krijgt oog voor een 
ander, voor standpunten van een ander.  
Bij de maaltijd van de Heer ontmoeten we het levende Woord 
in de tekenen van brood en wijn. Bij de andere maaltijden 
kunnen we spreken over het Brood van het leven. Kunnen we 
niet alleen ons voedsel, maar ook ons geloof, ons geestelijke 
voedsel, delen met anderen. Want daar gaat het om in het 
jaarthema. Van de maaltijd van de Heer naar de maaltijd van 
verbinding.  
Denk nog eens na met wie u samen aan tafel wilt… 

Ds. Hans Tiggelaar. 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za  3 sept. Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 
Zo  4 sept. Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen? 
Ma  5 sept. Psalm 143 Als alles duister is… 
Di  6 sept. 1 Kon. 14:21-31 Brons in plaats van 
Wo 7 sept. 1 Kon. 15:1-8 Niet als David 
Do  8 sept. 1 Kon. 15:9-24 Net als David 
Vr  9 sept. 1 Kon. 15:25–16:7 Geen waardige  
 
Za  10 sept. 1 Kon. 16:8-22 Chaos 
Zo  11 sept.  Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden! 
Ma  12 sept. Lucas 15:11-32 De wachtende vader 
Di  13 sept. Psalm 142 Totale overgave 
Wo  14 sept.  1 Kon. 16:23-34 Dieptepunt 
Do  15 sept. 1 Kon. 17:1-16 Wonderlijke 
Vr  16 sept. 1 Kon. 17:17-24 Wonderlijk leven 
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Zondag 4 september 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal  
 Volgende week H.A. 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. J. Kroon  
 Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.30 uur: 10erDienst 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Zie Witharen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. R.H. Veldman, Balkbrug  
 Volgende week H.A. 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. J. Hofmeijer 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, ds. H. Baart 
 Volgende week H.A. 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. M. van Lenthe 
 Mw. H. Grootens-Slotman 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo  
 Tentdienst Witharen 
 Volgende week H.A. 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
Afgevaardigde Hg: Dhr. H. Kippers 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 9 sept. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 9 sept. 19.30 uur: Dhr. J. Wieske 
 

 
 
 
 
 

Zondag 11 september 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal  
 Heilig Avondmaal voor  
 belijdende leden, tafelviering 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Mw. M. Hekman  
 Dhr. G. Hekman  
 Dhr. A. van der Vegt 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal  
 voor doop- en belijdende leden,  
 lopende viering 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo Heilig Avondmaal  
 voor doop- en belijdende leden  
 tafelviering 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Gastdame/-heer: Mw. J. Beniers  
 Dhr. B. Scheppink 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Vedders 
 Mw. H. van Dijk 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal 
Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
Oldenhaghen 
14.30 uur:  Ds. H. Dorgelo 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 16 sept. 18.30 uur: Mw. M. Huisken 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 16 sept. 19.30 uur: Mw. M. Huisken 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
4 september Tentdienst Witharen 
Deze zondag organiseren de buurkerken in Witharen en 
Vinkenbuurt een gezamenlijke en laagdrempelige dienst in de 
feesttent naast Gebouw Irene in Witharen. Zie verder de poster 
op de achterzijde. 
 
4 september Diaconiecollecte voor Myanmar 
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene 
gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de 
allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra 
(medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen 
niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een 
handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale 
kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe 
zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen 
bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. 

De diaconieën 
 
11 september Collecte ZWO Colombia  
Graag vertellen we u 
meer over het werk 
van de organisatie FPT 
in Colombia, dat onze 
kerk op dit moment 
steunt via Kerk in 
Actie. Hieronder twee voorbeelden van wat FPT doet.  
Deze stichting steunt (werkende) kinderen die opgroeien in een 
gewelddadige wijk in Bogotá. Francy is bij FPT lerares van de 
‘papierwinkel’, de filigraan-groep, waar ze prachtige figuren 
maken van opgerolde stroken papier. Ze vertelt: ‘Ik werk hier 
met hart en ziel en ontmoet iedere dag weer bijzondere 
personen. Ik probeer het complexe leven van de kinderen die 
hier komen te begrijpen. Bij FPT zijn we er voor elkaar. Ik ben 
eigenlijk actrice van beroep. We vermaken ons enorm. Ook 
bezoek ik de kinderen thuis, praat met hun familie. Er is 
vertrouwen binnen FPT, we delen veel met elkaar. Hierdoor is 
de onderlinge band zo sterk. FPT is als een kasteel. Ik heb 
prinsen en prinsessen om me heen met een uniek karakter, die 
in moeilijke omstandigheden leven en hier moedig en krachtig 
mee omgaan. Hun toekomst is afhankelijk van juiste 
beslissingen nemen, goede begeleiding en stabiliteit door 
mensen die echt van hen houden. De kern van FPT is liefde. 
Alles verandert door liefde. We zijn met al onze successen en 
vergissingen in dienst van onze naaste, zoals Jezus ons geleerd 
heeft. De meeste kinderen willen hun school afmaken en 
carrière maken. De vier parels van hun kroon (hart, ziel, geest 
en kracht) sieren mijn prinsen en prinsessen. Ooit zullen ze 
koningen en koninginnen in het kasteel van hun leven zijn. Ik 
hoop dat ze dan vol zijn van goedheid, goede manieren en in 
harmonie met hun omgeving leven’.  
 
John Mario uit Colombia leert welke rechten hij heeft 
Sinds drie jaar gaat John Mario naar FPT, de Colombiaanse 
organisatie voor werkende kinderen, die onze kerk ondersteunt 
via Kerk in Actie. John Mario: ‘Elke dag hangen mijn vader en ik 
onze kar vol met koopwaar. We verkopen de spullen in de 
buurt. Ik werk van 8 tot 11 uur. ’s Middags ga ik naar school. Ik 
wil vooruitkomen in het leven. Ik wil rechten studeren of 
modeontwerper worden. Op zaterdag ga ik altijd naar een 
bijeenkomst van FPT. Daar leren we over politiek. Het is fout 
dat mensen die het onderste uit de kan willen, gebruik maken 
van kinderarbeid. Ik ben vóór het afschaffen van kinderarbeid, 
al leer je van werken ook heel veel’.  
Stella Talero van FPT: ‘We willen solidair zijn met deze 
kinderen. We proberen op te komen voor hun rechten. We 
willen dat ze onder betere omstandigheden kunnen werken. 
We willen hen beschermen: minder uren werken per dag en 

scholing garanderen. We willen het mogelijk maken dat deze 
kinderen een jeugd hebben. Een jeugd met rechten, scholing 
en plezier’. Dankzij uw steun kunnen jongeren als John Mario 
niet langer uitgebuit worden. Voor € 400,00 per jaar kan een 
jongere een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn 
rechten. Steun dit werk via de collectes in onze kerk.  
Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
4 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Myanmar en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
11 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Aan tafel:  Werelddiaconaat Project ZWO 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
4 september: Jasmijn Veneberg 
11 september: Simon Vloedgraven 
 
Kinderoppas 
Ommen 
4 september: Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
11 september: 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 ℡ 06 34229526. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
4 september 
Ommen en Witharen: KiA Werelddiaconaat Myanmar 
  en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
11 september 
Ommen en Witharen: Project ZWO en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
4 september: Rianne van der Bent 
  Karin Doldersum 
11 september: Nelleke Heijink 
  Marloes Kassies 
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Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. H.F. Kok-Schepers 
Dhr. J. van der Veen 
Dhr. G.J. Kleinjan 
Mw. G.M. Loman-Korfker 
Dhr. B.J. Dunnewind 
 
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 
Op 4 september mag ik voorgaan in de tentdienst in Witharen. 
Elders in dit kerkblad kunt u daar meer over lezen. De scholen 
zijn dan alweer begonnen en voor de meesten onder ons zal de 
vakantie alweer verleden tijd zijn. Maar in de tentdienst willen 
wij toch nog even stil staan bij de vakantie ofwel bij het 
kamperen. Wij stellen ons in de tent de vraag wat kamperen in 
een tent nu zo leuk maakt? Waarom zou je het met minder 
doen terwijl je thuis alles hebt?  
Het antwoord volgt op 4 september. 
 

Avondmaal Oldenhaghen 
Op 11 september mogen wij voor het eerst sinds lange tijd 
weer avondmaal vieren in Oldenhaghen. De dienst is natuurlijk 
in de eerst plaats bestemd voor de bewoners van Oldenhaghen 
en omwonenden. Maar wanneer u niet meer zo goed ter been 
bent, in alle rust avondmaal wilt vieren of gewoon mee wilt 
vieren, dan bent u ook van harte welkom. De viering begint om 
14.30 uur. 
 

Doopdienst 
Door het vertrek van ds. Baart moest er met de diensten 
worden geschoven. De doopdienst is daarbij op 25 september 
terecht gekomen. Dat is een beetje jammer omdat deze zondag 
ook de startzondag is. Wij zagen helaas geen andere 
mogelijkheid. Doopouders kunnen zich bij mij melden. 
 

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

Afscheid 
Op 4 september moeten wij helaas afscheid nemen van  
ds. Harrie de Hullu en ds. Hans Baart. Omdat ik de dienst van 
Hans in Witharen mag/moet overnemen kan ik helaas niet bij 
de afscheidsdiensten aanwezig zijn. Ik heb hen daarom al 
enkele persoonlijke woorden gestuurd. Jammer dat ze gaan, 
maar wij predikanten zijn voorbijgangers en gelukkig komen er, 
nadat wij voorbij zijn gegaan, weer anderen aan.  
Wij wensen beiden zegen op hun nieuw ingeslagen wegen. 
 

Tot slot 
Mijn vakantie is alweer enkele weken voorbij. Deze vakantie 
gebeurde mij iets dat mij nog nooit is overkomen: Ik kreeg 
corona. Het viel gelukkig allemaal erg mee. Wij hadden ons 
getest omdat mijn vrouw opeens keelpijn kreeg. Wij konden op 
onze vakantiebestemming gelukkig 5 dagen in afzondering aan 
het zwembad doorbrengen. We hadden genoeg boeken bij ons 
en konden ook nog wat extra boeken downloaden. Ik ben dus 
extra belegen en belezen teruggekomen. U zult daar nog wel 
iets van horen de komende tijd. Ik hoop dat het u zal smaken. 
Vrede en alle goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

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 
 

Van ons heengegaan 
Op maandag 22 augustus jl. is overleden in de leeftijd van  
73 jaar Lebbert de Vries. Lebbert verbleef de laatste periode 
van zijn leven in het ‘Hospice Eesinge’ in Meppel. Hij was zowel 
lid van onze gemeente als van de Hervormde Kapel in 
Ruinerwold. Hij is begraven vanuit de Gereformeerde kerk in 
Berghuizen op de daarnaast gelegen begraafplaats, waarbij de 
dienst uitging van de Hervormde Kapel. We wensen zijn 
vriendin Rimke, zijn kinderen en allen die bedroefd zijn om zijn 
heengaan, sterkte en kracht van God om met de herinneringen 
aan Lebbert te kunnen leven. 
 

Zieken 
Er zijn meerdere mensen in onze wijk ziek, onder behandeling 
van artsen, bezig met kuren of revalidatie. Niet ieder wil met 
naam genoemd worden in Kerkvensters en ook niet alles is mij 
bekend. Mocht u vermeld willen worden dan dit graag melden 
bij de coördinator of bij mij. Ieder bidden wij de kracht toe om 
vol te kunnen houden en te blijven vertrouwen op de Heer, 
onze God. 
 

Jubileum 
Op DV 5 september a.s. hopen G.J. (Jan) Emmink en Sj. (Sjuttje) 
Emmink-de Bruin te gedenken dat zij 60 jaar geleden elkaar 
hun ja-woord hebben gegeven. Zij zijn dankbaar dat God hen 
die lange tijd samen gegeven heeft. Samen met kinderen en 
klein- en achterkleinkinderen hopen ze deze dag in beperkte 
kring te vieren. We bidden hen Gods zegen toe op hun verdere 
levensweg. 

Ds. Hans Tiggelaar. 
 
 
 

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 
 

Bevestiging 
In de dienst van 11 september hopen we dhr. Dick Aalderink te 
bevestigen in het ambt van diaken. 
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Pub Quiz 
10 groepen hebben zich inmiddels opgegeven voor de pub quiz 
die op vrijdagavond 30 september wordt gehouden. Wil je ook 
meedoen met een team van 6 personen? Opgave kan nog tot 
1 september bij ondergetekende. 

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-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Jubileum 
Tijdens mijn afwezigheid is gelukkig het jubileum van de fam. 
Vosjan (van harte!) in Kerkvensters vermeld, maar helaas 
hetzelfde jubileum op dezelfde datum van de fam. Makkinga-
Gerrits niet. Bij deze dus nog de hartelijke felicitaties aan 
echtpaar Makkinga, dat op 1 september in dankbaarheid het 
50-jarig huwelijksjubileum viert. 
Verder staat op mijn lijst van 'jubilea 2022' ook echtpaar Groen 
vermeld. Maar in maart van dit jaar is Bé overleden en het  
50-jarig jubileum is daarmee net niet gehaald. Misschien is het 
mooi om Rita rond 20 september, haar huwelijksdag, te laten 
merken dat er een gemeente is die aan haar denkt.  

Met mijn allerlaatste groeten vanaf de Fuut, 
ds. Hans Baart 

 
Berichten en wijzigingen 

Gemeenteleden van wijk 2 kunnen hun vragen en of 
wijzigingen doorgeven aan de scriba mw. J. Weidenaar-
Vijfvinkel (zie gegevens hierboven vermeld) of aan de 
voorzitter van wijk 2, dhr. H. van Dijk. In geval van overlijden of 
crisispastoraat kunt u zich wenden tot  
ds. Kest Jelsma. Bij voorbaat hartelijk dank! 

Vriendelijke groeten, 
Jolenta Weidenaar-Vijfvinkel, scriba 

 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Afscheid Hans Baart 
Zondag 4 september neemt collega Hans Baart als predikant 
afscheid van onze gemeente. Hij gaat verder als geestelijk 
verzorger bij het Isala. Het eerste jaar van zijn predikantschap 
mocht ik het pastoraat blijven doen in wijk 2, zodat Hans alle 
tijd kreeg om kennis te gaan maken. Daarna kon hij bijna  
9 maanden gewoon dominee zijn en toen kwam corona en zijn 
wens om verder te gaan studeren. Hans leverde een stukje van 

zijn werktijd in. Zo werd ik vanaf 1 november 2021 weer voor 
een dag per week de pastor van een aantal plekken voor 
senioren. En nu Hans onverwacht de mogelijkheid kreeg om 
zijn studie om te zetten in een nieuwe vorm van werk keer ik 
weer, voor zolang het duurt, terug in wijk 2. Maar dat doe ik in 
principe pas vanaf 23 september. Want dat is de officiële 
einddatum van Hans’ predikantschap in Ommen. Tussen 4 en 
23 september neemt Kest Jelsma officieel waar, maar ik ben 
dan wel standby. 
Zelf zal ik de dienst waarin Hans afscheid neemt niet bijwonen. 
De reden is dat ik die dag na precies 4 jaar consulentschap in 
mijn oude gemeente Vriezenveen, ’s morgens een vrijwel 
nieuwe kerkenraad van 11 leden zal bevestigen - 5 kerken-
raadsleden blijven nog - en ’s middags zal ik mijn nieuwe 
collega Carmian Verrips begroeten en haar aan de 
Ontmoetingskerk van Vriezenveen verbinden. Zij zal daar voor 
50% aan verbonden worden. Ik blijf actief in het 
seniorenpastoraat het eerste jaar om zo ook haar alle kans te 
geven in haar eerste jaar als predikant met iedereen en alles 
kennis te kunnen maken. 
Hans en Gerdien blijven onder ons, maar nu als ‘gewone’ 
gemeenteleden. Dat Hans en degenen die hij gaat begeleiden 
een heilzame periode mogen gaan beleven. Een gezegende 
afscheidsviering gewenst allemaal. 

Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

PaKaN! 
 

 
Activiteitenagenda 
 
4 september 10erDienst 
Deze zondag is de eerste 10erDienst van het nieuwe seizoen 
gepland. Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 09.30 uur welkom 
in de grote zaal van het Hervormd Centrum voor een heerlijk 
ontbijtje. Wij zorgen voor de broodjes en drinken en je mag zelf 
iets lekkers voor op je brood meenemen.  
Om 10.00 uur beginnen we met de 10erDienst waarin we 
actieve momenten afwisselen met luisteren en in gesprek gaan 
rondom het thema: Laat maar waaien! Om 10.45 uur sluiten 
we af met drinken en wat lekkers.  
Graag even aanmelden via de groepsapp (voor wie al vaker is 
geweest), of door een appje te sturen naar Thomas Abbes.  
 
 
 

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: 
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Hervormde gemeente 
14-08 Dhr. H. Deen 

Mw. H.J. Morrenhof-Nijzink 
21-08 Mw. H.K. Paarhuis 

Dhr. en mw. G.J. Veurink 
08-08 Mw. Bakker  

Mw. De Roos 
 
Vinkenbuurt 
14-08  Mw. Jolink 
21-08 Dhr. H. Zandink 
28-08 Mw. A.Z. van der Veen-Trompetter  
 
Gereformeerde kerk 
07-08 Dhr. H. Lammerink 
14-08 Dhr. G. J. Timmerman 
21-08 Dhr. en mw. V.d. Veen 
 
Witharen gebouw Irene 
07-08 Dhr. L. Noordegraaf 
14-08 Fam. Runhart 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Van de Redactie 
Tot en met 2019 trof u bij deze uitgave van Kerkvensters altijd 
een themadeel aan dat ging over de bijeenkomsten die in het 
komende seizoen werden gehouden. Dit themadeel werd de 
laatste jaren als losse bijlage meegestuurd met Kerkvensters 
van eind augustus/begin september. 
Net als in 2021 is er ook dit jaar geen extra bijlage of 
themadeel die over deze activiteiten gaan. Wanneer er een 
bijeenkomst georganiseerd wordt, dan zal hiervan melding 
worden gedaan in Kerkvensters. Heeft u geen abonnement op 
Kerkvensters en u wilt wel op de hoogte blijven, neem dan een 
abonnement. Dit kan door het invullen en opsturen van de 
onderstaande bon. Een abonnement op Kerkvensters kost  
€ 15,00 per jaar. Voor de resterende maanden van dit jaar 
betaalt u slechts € 3,75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World Servants Ommen - reisverslag Uganda 
Cinya, a lovely place in Uganda. 

It's nice to be here together, 
in our hearts forever. 

Drie regels uit ons projectlied van afgelopen zomer. 
Geschreven door o.a. een aantal mensen uit actiegroep 
Ommen. Op 16 juli vertrokken we richting Entebbe. Na een 
flinke vertraging kwamen we aan op onze eerste 
overnachtingsplek, waar we nog konden genieten van een 
heerlijk bed. De volgende dag gingen we op reis naar Cinya.  
Het is duidelijk dat er een verschil zit in welvaart in het land. 
Hoe noordelijker we kwamen, hoe armoediger het werd en ook 
hoe slechter de wegen werden. Na een behoorlijk hobbelige 
weg sloegen we laat in de avond af naar het weggetje dat naar 
Cinya leidde. Hoewel we veel later aankwamen dan gepland, 
kwamen er allemaal Oegandezen (ook kinderen) aangerend 
naar onze bus. Ze renden, dansten, zongen en zwaaiden met 
takken voor onze bus aan. Wat een ontzettend warm welkom! 
Voor veel van ons was dit een ontroerend moment. Eenmaal 
uit de bus werden we nog een poosje toegezongen en werd er 
voor ons gedanst. Daarna konden we rond 23.00 uur genieten 
van een warme maaltijd.  
De bouw werd op maandag feestelijk geopend met heel wat 
toespraken van mensen en natuurlijk ook weer met dansen en 
zingen! Nadat de bouw feestelijk geopend was, konden we aan 
de slag. Elke ochtend werd de bouwdag gestart met een gebed, 
zingen, een schriftlezing en een overdenking van ds. Fred. De 
meeste dagen waren we druk met het brengen van stenen van 
de bakplaats naar de bouw, dat deden we met zogenoemde 
lijntjes! Onder luid gezang werden de stenen doorgegeven, 
want dag in dag uit stenen sjouwen moet wel een beetje leuk 
blijven. Verder werd er op de bouw druk gemetseld, waarbij 
we van elke Oegandees weer wat anders leerden, want het 
leek wel of elke Oegandees zijn eigen visie op het metselen 
had. Soms werd het bouwen verstoord door een flinke regen- 
en onweersbui, waardoor we moesten rennen naar de kerk of 
naar onze eettent om te schuilen. In de kerk werden we 
vergezeld door kinderen, die ons maar al te interessant 
vonden. Wat op de bouw erg mooi was, is dat het bouwen echt 
samen werd gedaan met de lokale bevolking. Zo waren er 
mensen die (op hun blote voeten) kwamen helpen met het 
doorgeven van stenen, maar ook hielpen met metselen. In de 
kerkdiensten werden mensen opgeroepen om te helpen 
waarbij ze konden. Als dat niet met geld kon, dan konden ze 
bijvoorbeeld ook helpen met het brengen van water. Zo werd 
er vaak door vrouwen water gebracht, dat gehaald was uit de 
putten verderop. Je beseft wel even waar je allemaal water 
voor nodig hebt. Voor het maken van cement heb je ook water 
nodig. Omdat het water halen een behoorlijke klus is, hebben 
we op een dag na een behoorlijke stortbui bijvoorbeeld water 
uit de plassen geschept om te gebruiken voor het maken van 
cement. De mensen zijn ontzettend dankbaar voor een 
regenbui, omdat ze zo afhankelijk zijn van het water vanwege 
hun voedsel. De mensen waren ook ontzettend dankbaar dat 
wij helemaal vanuit Nederland zijn gekomen om te helpen bij 
het bouwen van de ECD. Ze hebben zo vaak gezegd hoe 
gezegend ze waren en dankten God hier erg vaak voor! Ook op 
de bouw hoorden we vaak hoe blij en gezegend ze waren met 
onze hulp. Ze wilden graag van ons leren en wij leerden graag 
van de mensen uit Cinya. Daarnaast hebben we gezien hoe 
ontzettend creatief de mensen in Cinya zijn met de weinige 
materialen die ze hebben. Alles duurt een stukje langer en gaat 
niet op de manier zoals wij dat gewend zijn en niet hoe wij dat 
even snel en makkelijk doen, maar het lukt ze samen wel!  
Wat we verder gezien hebben is dat de mensen in Cinya 
ontzettend dankbaar zijn. Dat ze delen van het weinige dat ze 
hebben. Ze vertellen dat ze vaak dansen en zingen om hun 
zorgen te vergeten. En wat hebben we daar vaak van mogen 
genieten! En wat kunnen wij daar in Nederland nog ontzettend 
veel van leren. Dankbaar zijn voor alles wat je van God 
gekregen hebt (ook als het weinig lijkt te zijn).  

Abonnement ’Kerkvensters’ 
Ja, ik neem een abonnement op ’Kerkvensters’ 
 
Voorletters/Naam:   
 
Adres:   
 
Postcode/Woonplaats:   
 
☐ SEPA incasso; abonnementsprijs € 15,00 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming 
aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incasso-
opdracht te sturen naar uw bank om het 
abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan 
uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie 
Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. Incassodatum jaarlijks rond 25 februari. 
 

IBAN: 
 

Kenmerk machtiging Hg: [Lidnr. LRP]178322021 
Kenmerk machtiging Gk: [Lidnr. LRP]182122021 
 
Naam rekeninghouder:   
 
Datum:   Handtekening:   
 
Dit formulier opsturen naar: 
Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Incassant ID Hg: NL65ZZZ302584821940 
Incassant ID Gk: NL57ZZZ411490740018 
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Ook zijn we op huisbezoek geweest. Dit was voor velen van ons 
ingrijpend. De mensen verdienen er weinig, hebben weinig te 
eten en de kleding van veel kinderen is gescheurd. Ze leven in 
de welbekende hutjes. De plaatjes die je altijd op tv ziet, die 
zagen wij nu met onze eigen ogen. Ook mochten we een kijkje 
nemen binnen in de hutjes. Die zijn echt klein, hangen vol met 
spullen en je moest er bukkend naar binnen gaan, recht op 
staan kon je er niet. Koken doen de mensen op een vuurtje 
buiten. Wat erg ingrijpend was, is dat we bij één van de 
huisbezoeken een man vastgebonden zagen staan met een 
touw aan een hutje. Hij bleek een kind doodgeslagen te 
hebben en psychisch ziek te zijn. Psychische zorg is er niet, dus 
wordt het zo opgelost. Vreselijk, zowel voor de man zelf, als 
voor de community, die de angst heeft dat het opnieuw zal 
gebeuren. Wat zijn wij in Nederland dan opnieuw gezegend 
met de zorg die er is. Daarnaast vroegen we naar wat er 
gebeurt als een vrouw niet zwanger kan raken. Mercy (van 
partnerorganisatie AEE) vertelde ons dat de vrouw eigenlijk 
een soort van verstoten wordt uit de community. Ze kan niks 
betekenen voor de community, maar eet wel van het voedsel. 
Verder is het ongesteld worden voor meisjes een behoorlijk 
issue. Er zijn veel school dropouts, omdat meisjes worden 
uitgelachen door anderen op school als ze ongesteld worden. 
Veel meisjes blijven daarom vanaf dat moment thuis. Meisjes 
die wel gaan, gebruiken bijvoorbeeld bladeren of stukken 
kleding. Ze zijn bezig om op scholen te zorgen voor 
maandverband, zodat er minder school dropouts zullen zijn.  
Verder is er een bezoek gebracht aan een ziekenhuis. Er zijn 
een aantal artsen, die eigenlijk duizendpoten moeten zijn. 
Overal mocht gewoon naar binnen gelopen worden, zonder 
aan de patiënt te vragen of dit gewenst was.  
De ziekenhuisbedden zijn in Nederland gelukkig een stuk beter. 
Daarnaast is het daar zo dat de verpleegkundigen enkel zorgen 
voor het toedienen van medicatie. De familie moet zorgen voor 
het wassen, maar ook voor het eten. De familieleden slapen 
naast de bedden van de patiënten en als er geen ruimte is zelfs 
onder de bedden van de patiënten. Niemand van ons wilde 
hier in het ziekenhuis belanden. Er werd verteld dat een 
malariabehandeling zo ongeveer 10 dollar kost. Dit kunnen veel 
mensen niet betalen. Er schijnen wel een aantal fondsen 
hiervoor te zijn waar mensen een beroep op kunnen doen. 
Toch sterven er nog veel mensen aan malaria, terwijl de 
behandeling voor ons relatief goedkoop is. Als mensen een 
ziekenhuisbehandeling niet kunnen betalen, moeten ze een 
onderpand geven (zoals een geit) om het ziekenhuis te mogen 
verlaten.  
Daarnaast werd er een schoolbezoek gedaan. In een klas zitten 
normaal zo'n 200 kinderen. In het regenseizoen zijn er wat 
minder kinderen, omdat er dan veel kinderen op het land 
moeten werken. Adaptief onderwijs kennen ze er niet. Dat is 
natuurlijk ook niet te doen met een klas van 200 kinderen. We 
mochten helpen met nakijken, maar er wordt niks verbeterd in 
de schriftjes. Ook wordt ze niet opnieuw uitgelegd hoe iets 
werkt. Voor ons leek het principe te zijn 'Als je wat oppikt is het 
mooi, en anders: helaas...'. De schriften en materialen moeten 
verzorgd worden door ouders. De één kan dit wel betalen, de 
ander niet. Wel mooi om te zien dat de kinderen veel plezier 
hebben en dat de school doet wat binnen hun mogelijkheden 
en kennis ligt. Ook bezochten we een special needs klas. Hierin 
zaten vooral slechtziende en blinde kinderen, maar ook 
kinderen met een andere beperking. Ze vertelden dat deze 
kinderen vaak verstopt worden in de huizen. AEE, de 
partnerorganisatie van World Servants, is actief op zoek naar 
deze kinderen, want AEE wil ze graag naar school sturen. De 
kinderen kunnen ook overnachten bij deze special needs klas.  
Net als in Nederland heeft de corona epidemie een behoorlijke 
impact gehad in Oeganda. Veel mensen kwamen thuis te 
zitten, mannen gingen aan de drank. Heel jonge kinderen 
werden verkracht door familieleden. Terwijl een vrouw ons dit 
vertelde, zag je dat ze zichtbaar geëmotioneerd was.  

Wat me vooral opviel is dat de mensen in Cinya zo óntzettend 
dankbaar waren. Dankbaar voor alles wat ze ontvangen van 
God, want zo ervaren zij dit echt. Ze wilden álles, maar 
werkelijk alles voor ons doen. Wilden geven van wat ze 
hadden. Er werd ook telkens een beroep gedaan op de 
community, om dit project samen te doen. Zo heb ik het ook 
echt ervaren, als sámen. Ik ben de mensen in Cinya ontzettend 
dankbaar voor hun warmte en liefde, die ze ons tijdens die drie 
weken hebben gegeven. De goede zorg die we ontvingen, elke 
dag werd er weer gezorgd voor een goede maaltijd. De huizen 
die voor ons beschikbaar gesteld werden.  
We hebben genoten van het prachtige, groene Oeganda. Keer 
op keer een prachtige, onbeschrijfelijke sterrenhemel, waarbij 
heel veel vallende sterren, en zelfs de Melkweg, te zien waren. 
We hebben genoten van een prachtige safari, waarbij we heel 
veel dieren hebben kunnen spotten! Ook hebben we de 
prachtige Murchison Falls mogen bewonderen.  
Het is heel leuk om te zien hoe de lokale aannemer en de 
lokale bevolking nu verder gaan met het bouwen van de ECD. 
Onze bouwleider heeft nog contact met de lokale aannemer en 
af en toe krijgen we wat foto's van hoe de bouw vordert. Wat 
fijn dat we zo samen een hoopvolle toekomst kunnen bieden 
aan de jonge kinderen van Cinya! Een ervaring die onvergetelijk 
is. De mensen uit Cinya hebben een speciaal plekje in onze 
harten veroverd. Cinya, in our hearts forever. 

Namens World Servants Ommen, 
Nicky van Dijk 

 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum,  
Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 
  7 september Wijkraden 1 en 2  
12 september Moderamen Kleine Kerkenraad 
19 september Kleine Kerkenraad 
26 september College van Kerkrentmeesters 
26 september Diaconie 
 
Bevestiging in het ambt van diaken 
Dhr. Dick Aalderink is bereid gevonden om het ambt van diaken 
op zich te nemen. 
Er zijn geen wettelijke bezwaren tegen deze benoeming binnen 
gekomen. De bevestiging zal D.V. plaats vinden op  
11 september in de dienst van 09.30 uur 
 
Giften 
Voor de bloemen 
€ 10,00 via een contactpersoon  
 
Voor de bloemen Witharen 
€ 15,00 via een diaken  
 
Voor de Noaberkerk 
€ 5,00 via een diaken 

Hartelijk dank 
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Vorming 
 

 
Alpha cursus 
In september willen we graag weer 
starten met een volwassen Alpha. 
Wélke avond het gaat worden gaat in 
overleg met deelnemers en leiding. 
De Alpha avonden beginnen om 18.30 
uur met een maaltijd. Dan volgt er 
een inleidend praatje of filmpje en daarna gaan we in kleine 
groepjes door praten met elkaar. De avond zal uiterlijk om 
22.00 uur worden afgesloten. 

De thema’s die we bespreken zijn; Wie is 
Jezus? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je 
geloven? Bidden, waarom en hoe? 
Bijbellezen, waarom en hoe? Hoe leidt 
God ons? Hoe kan ik het kwade 

weerstaan? Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? 
Geneest God ook nu nog? Hoe zit het met de kerk? En Hoe nu 
verder? 
In het Alpha weekend, halverwege de cursus, behandelen we  
3 hoofdstukken over de Heilige Geest: Wie is de Heilige Geest? 
Wat doet de Heilige Geest? en Hoe kan ik vervuld worden met 
de Heilige Geest? 
Voor meer informatie en/of opgave mag u mailen of bellen:  
 ina_schokker@hotmail.com ℡ 0529 456569 of  
℡ 06  24800641. Zie ook www.alpha-cursus.nl 
 
Verslag van een deelnemer van de Alpha cursus 
Afgelopen keer heb ik meegedaan aan de Alpha cursus. Ik ben 
opnieuw stilgezet bij Wie Jezus is, Wie de Vader is, Wie de 
Heilige Geest is, wat geloven in Hem inhoudt en nog veel meer. 
Ik heb nieuwe mensen leren kennen door wie ik weer werd 
bemoedigd in het geloof. Ik vond het heel bijzonder om te zien 
hoe God mensen aanraakt die Hem (nog) niet kennen. Heel 
veel mensen zoeken in deze tijd naar waarheid. Wanneer ze 
eenmaal Jezus, De Waarheid, hebben gevonden, raakt dat ze in 
het diepste van hun hart. Dat is wat God met mensen doet. Dat 
vond ik geweldig om te zien gebeuren. Daarnaast vond ik het 
persoonlijk gebed ook bijzonder mooi. Het is zo mooi en goed 
om elkaar als leden van Gods gezin te bemoedigen en te 
versterken door middel van gebed. Ook het weekend vond ik 
heel gaaf. Ik was even weg van de dagelijkse afleiding en kon 
mij daardoor volledig op God focussen. Ik werd tijdens het 
weekend opnieuw geraakt door het Evangelie. Daarom raad ik 
de Alpha cursus zeker bij eenieder die de Waarheid zoekt aan. 
Werkelijk, als je God gevonden hebt kom je erachter dat Hij 
alles is wat je ooit dacht nodig te hebben. 

Jarno Vogelzang 
 
Alpha in Witharen 
Iedereen denkt wel eens na 
over grote levensvragen: 
Wat is de zin van het leven? 
Is er een leven na dit leven? 
Waarom is er zoveel lijden 
in de wereld? Bestaat God? 
Is de Bijbel een boek vol 
sprookjes of juist niet? Wie 
was Jezus waar christenen 
zoveel over spreken? Etc.  
Ongetwijfeld leven deze en 
andere vragen ook bij 
mensen in en rond 
Witharen. Hoe zou het zijn als je met anderen in een veilige 
omgeving in gesprek zou kunnen gaan die ook met deze vragen 
zitten. En hoe zou het zijn als je antwoorden zou vinden op 
deze vragen?  

Daarom organiseren we vanuit de Noaberkerk de Alpha-cursus. 
Een cursus waar iedereen van harte welkom is ongeacht 
achtergrond, vooropleiding, levensstatus of wat dan ook. Het 
maakt niet uit of je gelovig, niet-gelovig, anders-gelovig of een 
twijfelaar bent. We gaan graag samen met jou in gesprek en 
samen op zoek naar antwoorden. Alle vragen mogen gesteld 
worden. Dat mag in Algemeen Beschaafd Nederlands, maar 
ook in het dialect. Anders gezegd: plat proat’n mag ok; wie 
begriept oe wè.  
Even een paar praktische zaken: 
- Anders dan bij andere cursussen, zijn er geen kosten aan 
verbonden.  
- De cursus duurt 10 avonden en een weekend (vrijdagavond-
zaterdag). De bedoeling is om eind september te beginnen. 
- Je hoeft geen examenvrees te hebben, want de cursus wordt 
niet met een examen afgerond. 
- Nadat we alle aanmeldingen binnen hebben, bepalen we 
welke avond het meest geschikt is. 
- De cursus vindt plaats in Witharen, de precieze locatie wordt 
nog vastgesteld. 
- Elke cursusavond begint om 18.30 uur met een gratis maaltijd 
(gezellig en voedzaam). Reden te meer om je op te geven  
 
Je kunt je opgeven bij Egbert van Beesten  
Graag bij opgave aangeven welke avond(en) in de week je 
absoluut niet kunt. Daarna krijg je bericht over waar en 
wanneer de cursus van start gaat.  

Egbert van Beesten 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
Kerstpakkettenactie Stichting Ommen 
voor Oekraïne  
Als SOVO kunnen wij ons met een 
groepje vrijwilligers opgeven om 
kerstpakketten in te pakken. Hiermee 
kunnen wij een mooi bedrag voor onze Stichting verdienen. Wij 
hebben inmiddels binnen onze eigen vrijwilligersgroep een 
aantal mensen bereid gevonden om mee te helpen, maar er 
kunnen er nog meer bij! Het gaat om de periode vanaf 
maandag 24 oktober of maandag 31 oktober en duurt de hele 
maand november. Dus 5 á 6 weken. Hoeveel weken het 
inpakken gaat duren, ligt er helemaal aan hoeveel opdrachten 
erbinnen komen.  
Een en ander vindt plaats in Geesbrug. Het is de bedoeling dat 
wij met een groepje vrijwilligers een aantal weken een dagdeel 
of een hele dag kerstpakketten gaan inpakken.  
 
De tijden zijn van 08.00 tot 17.00 uur. Maar een dagdeel van 
4 uur behoort ook tot de mogelijkheden.  
Voor vragen en opgave: P. Jelsma 
 
De Herberg organiseert Kom-op-adem midweek ‘Leven met 
verlies’ 
In de prachtige omgeving van 
Oosterbeek drie dagen samen 
optrekken om stil te staan, 
toegerust en bemoedigd te 
worden. Dat kan bij Pastoraal 
Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek van woensdag  
23 t/m vrijdag 25 november dit jaar. Dan zal er een midweek 
plaatsvinden voor mensen die een dierbare verloren hebben 
aan de dood. In deze midweek ontmoet je lotgenoten. Je hoeft 
hen weinig uit te leggen, want iedereen begrijpt je situatie en 
je vragen. Bij een open Bijbel bespreek je samen onderwerpen 
die je passen bij je situatie. Info en aanmelden: 
www.pdcdeherberg.nl of  komopadem@pdcdeherberg.nl.  
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17 september Orgelconcert Mon Orque, C’est un Orchestra  
In de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld 
om 20.00 uur. De organist is Maarten Wilmink. 
Reserveren is gewenst: ℡ 0572-371838 (Huetink),  
 
24 september Samen Zingen Hardenberg 
D.V. zaterdag 24 september a.s. is er, na de coronatijd, weer 
Samen Zingen en kunt u naar hartenlust ‘liederen van toen en 
nu’ zingen in de Höftekerk aan het Wilhelminaplein in 
Hardenberg. We zijn dankbaar dat we hiermee weer kunnen 
starten. Muzikale medewerking verlenen Herman Boerman 
(orgel), Klaasjan Pullen (saxofoon), Brent Hulzebosch (piano) en 
Geert Westerhof (solist). Aanvang 19.30 uur. De entree is gratis 
evenals het parkeren onder het gemeentehuis en het  
kopje koffie of thee wat u na afloop wordt aangeboden. Wel is 
er een collecte voor kansarme gezinnen. 
 
100 jaar Christelijk onderwijs op CDS Hoogengraven   
Sinds 1863 staat er langs de 
Coevorderweg een schoolgebouw. 
Toentertijd een openbare school die 
bezocht werd door wel meer dan 
honderd kinderen uit de verre 
omgeving. Kinderen liepen dagelijks 
van en naar school door de zandverstuivingen met 
jeneverbesbosjes. Sommigen wel 10 km per dag. Een deel van 
ons gebouw is daarmee het oudste schoolgebouw van Ommen. 
In 1921 werd het recht op het stichten van christelijke scholen 
wettelijk vastgelegd. De school te Hoogengraven werd omgezet 
in een school met christelijke signatuur. Inmiddels is dit dus 
100 (en 1 jaar) jaar geleden. 
Dit willen we vieren met een feestweek voor de leerlingen en 
een reünie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten. 
Deze reünie zal plaatsvinden op zaterdag 1 oktober en u kunt 
zich daarvoor aanmelden via reunie@hoogengraven.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 bidden dat we ons in ons dagelijks leven niet 
zullen laten afleiden door onbelangrijke zaken, maar 
dat Jezus Christus het middelpunt van ons leven zal 
zijn en we ons elke dag zullen afvragen wat God van 
ons vraagt om te doen. 
Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor alle 
activiteiten die weer gaan starten in de gemeente, 
zodat het tot opbouw van Gods Koninkrijk zal zijn. 

Laten we God danken voor het werk dat ds. Baart 
heeft gedaan voor de Geref. kerk. Laten we Gods 
zegen vragen voor zijn nieuwe werk, dat hij mag 
genieten van zijn nieuwe baan en daar ook tot zegen 
voor veel mensen zal mogen zijn. 
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor het 
vinden van een nieuwe predikant voor de Geref. kerk.  
Laten we bidden voor alle boeren die zich zorgen 
maken over hun voortbestaan. Laten we bidden dat er 
op een goede manier gepraat, geluisterd en overlegd 
zal worden. 
Laten we bidden voor alle mensen die te maken 
hebben met oorlog, honger, ziekte, onderdrukking, 
enz. Laten we bidden dat de omstandigheden zullen 
mogen verbeteren en bid om Gods nabijheid en kracht 
om het vol te houden. 
Laten we God danken dat de werkvakantie, die een 
groep jonge mensen met World Servants naar 
Oeganda mocht maken, heel goed is verlopen.   
Laten we bidden dat de openstelling van Pand 25 
mensen zal bemoedigen, rust zal geven en dat mensen 
er Gods liefde zullen mogen ervaren.  

 
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. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 16 september. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 6 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail of cd bij: 
(Eind-)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: € 3,50 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  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
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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 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
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 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
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 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Koster-beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Maandag:  09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag:  09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
  Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
  Kernactief 14.00-16.00 uur 
Vrijdag;  09.00-12.00 uur 
Zaterdag:  09.30-11.00 uur 
Zondag:  Voor, tijdens of na de diensten 
7 dagen 24 uur per dag via email. 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 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 (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familieberichten en poster 
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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 

 

 
   Gebouw Irene 
   Balkerweg 56, 7738 PA Witharen 
   ℡  
    witharen@pkn-ommen.nl 
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UITNODIGING TENTDIENST 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

Thema: Samen op weg?!  

         Met medewerking van: ds. Henry Dorgelo en  

                    Septem! de band uit Zwolle 

 

Locatie: feesttent naast Gebouw Irene in Witharen  

Inloop vanaf 10.30 uur met koffie, thee en ranja 

Start viering: 11.00 uur 

Afsluiting: een gezellige en smakelijke lunch 

 

                      Jong en oud, van harte welkom!  

Samen leven, samen vieren, samen geloven en samen genieten 

                      van wat God aan ons geeft! 


