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21ste jaargang No. 11 Vrijdag 3 juni 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Pinksterfeest 

 
Pinksterfeest… Dat is een feest waar buitenkerkelijke mensen 
weinig mee kunnen. Want bij hen is het de vraag: wat moet je 
ermee of wat kun je ermee? Het is voor hen geen feest dat een 
gevoel van feestdagen oproept, zoals bij Kerst of Pasen. Dat 
zijn dagen waar je als familie bij elkaar kunt komen, daar kan 
men zich nog iets bij voorstellen. Kerst: mooi romantisch, 
cadeaus, een kerstboom, kaarsen en lichtjes in de duistere 
periode van het jaar, gezelligheid. Pasen: samen vieren dat de 
koude winter voorbij is, dat het leven een nieuw begin maakt. 
Kijk maar om je heen: overal in de natuur zie je het nieuwe 
leven tevoorschijn komen, de natuur loopt uit.  
Maar Pinksteren…? 
Wat de kerk herdenkt met zulke dagen? Veel mensen weten 
het niet, zij zien de christelijke feestdagen hooguit als 
herdenkingsdagen van iets dat eens heeft plaatsgevonden in 
een ver verleden.  
Toch is het Pinksterfeest, waarop we de uitstorting van de 
Heilige Geest herdenken, niet alleen een herdenkingsfeest. Het 
is niet een gebeuren dat slechts eenmalig heeft plaats 
gevonden. Pinksteren wordt herhaald, oneindig vaak. Gods 
Geest wordt nog steeds op zijn gemeente uitgestort. Een kerk 
zonder de Geest kan niet blijven bestaan. Een kerk zonder 
Geest is als een uitgeblazen ei, je hebt misschien een mooi 
omhulsel, maar leven kan er niet meer uit voortkomen.  
God deelt nog steeds uit van zijn Geest, waar en wanneer Hij 
wil aan hen die Hem daarom bidden.  
Dat merk je soms ook. Niet direct door tekenen als op die 
eerste Pinksterdag: vlammen als van vuur en een hevige 
windvlaag. Wel kun je het soms merken in een moeilijk 
gesprek: dat je soms dingen zegt waarvan je jezelf achteraf 
afvraagt: ‘Hoe kwam ik daarbij om het zó te zeggen. Dat zou 
toch eigenlijk helemaal niet bij mij opkomen?’. 
Dan zie je dat de werking van de Geest door jou werkt. De 
Geest laat je dingen zeggen waardoor een ander bemoedigd of 
getroost kan worden. 
Dan houd je het geheim van jouw geloof niet voor jezelf, maar 
wil je dat delen met anderen. Want de Geest werkt 
aanstekelijk. Gods Geest zet je in vuur en vlam. 
Laten we daarom blijvend bidden, iedere dag opnieuw, met de 
woorden: ‘Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.’ 
(Kom Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde). 

Ds. Hans Tiggelaar. 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za 4 juni Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden 
 
Zo 5 juni Psalm 147 Zing een lied 
Ma 6 juni Lucas 7:18-35 Vol verwachting 
Di 7 juni Lucas 7:36-50 Geven en vergeven 
Wo 8 juni Psalm 105:1-22 Geschiedenis 
Do 9 juni Psalm 105:23-45 ...van trouw 
Vr 10 juni Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten 
Za 11 juni Lucas 8:9-21 Betekenisvol 
 
Zo 12 juni Psalm 135 Groot is de HEER 
Ma 13 juni Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op  
Di 14 juni Lucas 8:40-56 Aanraking 
Wo 15 juni Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma 
Do 16 juni Lucas 9:10-17 Het broodnodige 
Vr 17 juni Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 
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Zondag 5 juni 1e Pinksterdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Prop. mw. G. Agterhuis, Hattem  

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
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: Ds. H. Dorgelo  

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. M.J. Boersma, Wapenveld  

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Gastdame/-heer: Mw. M. Hekman  
 Dhr. K. van Hulst 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.T. Baart 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/heer: Mw. M. Veldman 
 Dhr. G. Tent 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 

Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 10 juni 18.30 uur: Dhr. W. Rozema 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 10 juni 19.30 uur: Dhr. W. Rozema 

 

 
 
 
 
 

Zondag 12 juni 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 

 Volgende week H.A. 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. J. Hofmeijer  
 Dhr. W. Schuurman 
 
Vinkenbuurt 
09.30 uur: Ds. J.C.M. Teding van Berkhout- 

 Fabius, Vroomshoop 

 Volgende week H.A. 

Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.30 uur: 10erDienst 

 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. G. Doorn, Vriezenveen 

 Volgende week H.A. 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. van Dorland 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. W. den Braber, Vriezenveen  

  Volgende week H.A. 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. J. Slotman 
 Fam. Doldersum 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. ds. M.G. de Vries, Wierden 

 Volgende week H.A. 

Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 17 juni 18.30 uur: Dhr. A. Martens 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 17 juni 19.30 uur: Dhr. A. Martens 

 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
5 juni Pinkstercollecte Zuid Afrika (Kerk in actie) 

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika 

Veel inwoners in de Zuid-
Afrikaanse provincie KwaZulu-
Natal leven al generaties lang in 
armoede. Ze geloven niet dat 
het ooit beter zal worden. Met 
een ambitieus bijbel- en 
landbouwprogramma lukt het 

een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken:  
ze brengt families samen in actie en geeft hen hoop. 
De inwoners lezen eerst samen Bijbelverhalen, die hen 
inspireren om niet bij de pakken neer te zitten, maar in actie te 
komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een 
vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter 
vasthoudt en hoe je samen een spaargroep vormt en een 
bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere 
landbouwmethoden verhogen de boeren hun 
voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, 
onderwijs en gezondheidszorg 
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en 
verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als 
afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij 
zijn vader nu helpt met groenten en planten besproeien en 
schoorstenen in elkaar zetten. 
Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in de kerken. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren  

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
5 juni 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Pinkstercollecte  
  Zending KiA en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
12 juni 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
5 juni:  Thomas Haveman 
12 juni:  Pip Pikkert 
 
Kinderoppas 
Ommen 

5 juni:  Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
12 juni:  Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
 
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 
 
5 Juni Noaberdienst 

Deze zondag is er weer Noaberdienst, het thema is 
‘vlammetjes’. In deze dienst rondom Pinksteren willen we voor 
jonge gezinnen een dienst houden. In deze laagdrempelige 
dienst voor kinderen willen we het hebben over de Heilige 
Geest. 

Het Kinderkoor ‘Een Vrolijk Geluid’ werkt mee en zal liederen 
voor ons zingen.  
Inloop vanaf 09.30 uur met een kopje koffie/thee/ranja om 
elkaar te ontmoeten en we beginnen dan om 10.00 uur met de 
dienst.  
We hopen er met elkaar een mooie dienst van te maken.  
Weet je welkom! 
 
Collecten 
5 juni 

Ommen en Witharen: KiA Zending en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
12 juni 

Ommen en Witharen: Algemene Christelijke 
  Doeleinden en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 

5 juni:  Muriël van Marle 
  Marlies Veldman 
12 juni:  Rianne van der Bent 
  Ellen Horsman 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 

Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. H.H. Heuver-van ’t Veld 
Dhr. T.M. Kösters 
Dhr. A. Roddenhof 
Mw. J.C. Albers-Timmer 
Mw. A.G. Bremmer-Veurink 
Mw. E. Beniers-Kisteman 
Mw. B. Makkinga-Valk 
Mw. H. Alkema-Visser 
Mw. A. den Bakker 
Mw. A.H. van Elburg-ter Horst 
Dhr. W. Winters 
Mw. B.J. Seinen-de Graaf 
Mw. S. v.d. Kooij-Nagtegaal 
Mw. A. van Tienhoven 
Dhr. G.J. Volkerink 
Mw. H.J. Morrenhof-Nijzink 
Mw. A. Grotemarsink-Timmerman 
Dhr. L. Kamstra 
Dhr. J. Oelen 
Dhr. H. Lammerink 
Dhr. E.A. Paarhuis 
Mw. M. de Vries-van Veen 
 
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
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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 
Met Pinksteren en de weken hierna lezen wij (tenminste op de 
Kindernevendienst) uit het Bijbelboek Ruth. Dit boek is de 
feestrol die in het Jodendom met het wekenfeest gelezen 
wordt. Dit feest viert men 7 weken na Pesach, op de vijftigste 
dag. Hiervan is ons woord Pinksteren afgeleid 
(pentecoste=vijftigste). Dit jaar valt ons Pinksterfeest precies 
samen met het joodse Pinksteren (wekenfeest/Sjevoeot). Met 
Pinksteren en in de dienst van 5 juni hoop ik uit te kunnen 
leggen wat Ruth met Pinksteren te maken zou kunnen hebben. 
Op 12 juni is er de zendingsdienst/ZWO. U leest daar elders 
meer over. 
 

Overlijden 
Op Hemelvaartsdag 26 mei is in de leeftijd van 91 jaar 
overleden, Hendrik Reurink. Hendrik woonde tot voor kort aan 
de Stenenbrug. De laatste maanden verbleef hij in een 
verzorgingshuis. Na een dankdienst voor zijn leven in de kerk 
van Vinkenbuurt hebben wij hem woensdag 1 juni begraven bij 
zijn vrouw op de begraafplaats in Lutten. Wij wensen de 
kinderen en allen die om zijn heengaan rouwen de nabijheid 
van onze Heer en Heiland toe. 
  

Jubilea 
Op 24 mei waren dhr. en mw. Van Lenthe (Willem en Jansje) 
67 jaar getrouwd. Door corona waren ze er niet aan toe 
gekomen om hun 65-jarig huwelijksfeest echt te vieren. Wij 
hopen dat ze dat nu hebben kunnen inhalen. Wij wensen hen 
nog goede jaren samen toe. 
 

Ik maak de dienst niet uit! 
Nee, dat klopt, dat doen wij met elkaar, samen maken wij de 
dienst uit. Toch hebben veel gemeenteleden het idee dat het 
verloop van een kerkdienst wordt bepaald door de predikant. 
Dat is jammer, want de kerkdienst is iets van heel de 
gemeente, waar iedereen zijn/haar inbreng kan/mag hebben. 
Wij kunnen overleggen hoe wij samen de dienst uitmaken,  
c.q. de liturgie vormgeven. Daarbij hoeven wij het wiel niet 
opnieuw uit te vinden. Vanuit het verleden en het heden 
kennen wij al verschillende liturgievormen. Er zijn verschillende 
mogelijkheden. Sommige zijn heel traditioneel (waar niets mis 
mee is) andere zijn wat recenter van vorm (waar niets mis mee 
is). Om over de inhoud na te denken en vervolgens in overleg 
te gaan met wat het beste bij ons zou passen, heeft de 
kerkenraad de Liturgiecommissie in het leven geroepen. Het is 
de bedoeling dat zij gaat nadenken over wat er allemaal 
mogelijk zou zijn in een kerkdienst. Zij zal dit dan vervolgens 
voorleggen aan de kerkenraad. Deze zal dan bepalen wat bij 
ons past en wat niet. 
Het is de bedoeling dat ik de commissie eerst mee zal nemen 
naar de verschillende mogelijkheden die er zijn. Daarbij zal ik 
o.a. gebruik maken van het dienstboek en van de website van 
onze kerk. Op deze website wordt de laatste tijd iedere maand 
een liturgievorm besproken. Wij willen vervolgens samen met 
elkaar bespreken wat ons aanspreekt en wat niet. Vervolgens 
willen wij samen bespreken wat wij voor Ommen wenselijk 
achten en wat voor adviezen wij de kerkenraad willen 
voorleggen. Hierbij dus mijn oproep aan U om mee te doen!  
U kunt zich opgeven op mijn mailadres.  

 
Tot Slot… 

Pinksteren wordt wel de geboorte van de kerk genoemd. Kerk 
zijn dan zij die in Jezus’ naam verder gingen op zijn weg. De 
oudste naam van ons is dan ook niet Christenen maar mensen 
van ‘de Weg’. Dat wij met Pinksteren genoeg inspiratie mogen 
opdoen om geïnspireerd en vol van Geest op de Weg mogen 
gaan en/of op ‘de Weg’ mogen blijven! 
Vrede en alle goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 

  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: F. Kampman 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Jubilea 
Deze keer zijn er weer twee jubilea te vermelden in onze wijk. 
Op DV 6 juni a.s. hopen G. Albers en J.C. Albers-Timmer te 
gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. 
Ze zijn dankbaar voor alles wat hen in die tijd gegeven is. Onze 
felicitaties en we hopen dat ze een mooie dag mogen hebben 
met allen die hen lief zijn. We wensen u, en allen die u lief zijn, 
Gods zegen voor de toekomst. 
Nog een echtpaar dat te feliciteren is: B. (Berend) de Ruiter en 
J.H. (Johanna) de Ruiter-Kremer hopen DV 14 juni a.s. te 
gedenken dat hun huwelijk 55 jaar geleden werd voltrokken. Zij 
zijn blij en God dankbaar dat zij dit met kinderen en 
kleinkinderen kunnen vieren. Ook voor hen gelden onze 
felicitaties. Een fijne dag toegewenst en we bidden dat God 
jullie samen nog een mooie tijd mag schenken. 
Ook ieder ander die een heuglijk feit te vieren heeft, maar dit 
niet vermeld wil hebben in Kerkvensters, wensen we een 
mooie dag en Gods zegen voor de toekomst. 
 

Zieken 
Er zijn mensen ernstig ziek in onze wijk. We noemen hen niet 
bij name, maar wij wensen hen en allen die om hen heen staan 
sterkte in deze moeilijke dagen. Laten zij, naast de hulp van 
artsen, het bovenal van God, onze Heer, verwachten die onze 
levens in Zijn hand heeft. 
 

Wisselingen van de ambten. 
Op zondag 29 mei jl. hebben we in de dienst afscheid genomen 
van acht ambtsdragers. We danken hen voor hun inzet en 
liefde waarmee ze de gemeente, voor sommigen een groot 
aantal jaren, gediend hebben. We hebben in die dienst een 
viertal ‘zittende’ ambtsdragers herbevestigd, zij stelden zich 
opnieuw beschikbaar in dienst van de kerk en daarmee in 
dienst van de Heer. Ook werden er drie nieuwe ambtsdragers 
bevestigd. Wij baden hen allen Gods zegen over hun 
ambtswerk toe. En u hebt als gemeente beloofd hen te zullen 
steunen in hun ambtswerk en voor hen te blijven bidden. Aan 
die belofte willen wij, als kerkenraad, u dan ook graag 
houden… 
Tot slot nog even een opmerking om even persoonlijk over na 
te denken: Wanneer u het bovenstaande gelezen hebt en goed 
kunt rekenen zult u tot de conclusie komen dat we met de 
kerkenraad nog niet op sterkte zijn… In de bevestigingsdienst 
op 29 mei jl. kwam de tekst voor de verkondiging uit de eerste 
brief van Paulus aan Timoteüs: 1 Tim. 3: 1. (Het is een waar 
woord: als iemand leider (oudste) van de gemeente wil 
worden, is dat een eerzaam streven). 

Ds. Hans Tiggelaar. 



5 

 
 

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 
 

Jubileum 
Op 23 juni is het 50 jaar geleden dat Gerbrand Groen en Géke 
Makkinga elkaar trouw beloofden. We feliciteren hen van harte 
met dit gouden jubileum en wensen hen Gods blijvende zegen 
toe. 
 

Felicitatie 
Voor iedereen onverwacht kwam het bericht van collega Hans 
Baart over het accepteren van een andere baan als geestelijk 
verzorger in het Isala-ziekenhuis. Ik feliciteer hem ook op deze 
plaats met deze nieuwe uitdaging en kans!  
Maar natuurlijk ook … wat jammer dat wat in gang is gezet niet 
gezamenlijk afgemaakt kan worden en dat we de plannen voor 
het nieuwe seizoen niet samen kunnen realiseren. Maar wat 
overheerst: Van harte gefeliciteerd, Hans! 
 

Felicitatie 2 
Zoals bij velen van ons bekend was Agnes Kroese de afgelopen 
jaren werkzaam voor Dorcas in Zuid-Soedan. Af en toe zagen 
we haar even tijdens een verlofperiode in Ommen. Aan haar 
werk in Zuid-Soedan komt nu een einde. Ze zet haar werk per  
1 september voort als algemeen directeur (CEO) bij Dorcas. In 
een interview dat ik las zegt Agnes:  
‘Van dichtbij heb ik ervaren wat het werk van Dorcas betekent 
voor mensen die achtergesteld worden. De verandering bij 
individuen en het opbloeien van gemeenschappen geeft hoop 
en motiveert mij. Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten om 
Dorcas verder te ontwikkelen en te professionaliseren, zodat 
we, samen met iedereen die betrokken is bij het werk van 
Dorcas, nog meer levens structureel kunnen verbeteren’.  
We feliciteren haar van harte met deze benoeming en wensen 
haar veel vreugde en zegen toe! 
 

Pub Quiz 
Het lijkt heel lang geleden, en dat is het ook wel, maar op 
vrijdagavond 30 september is het wat ons betreft dan zover dat 
we weer een Pub Quiz avond gaan houden! Houd deze datum 
alvast vrij en activeer alvast je groep! Na de vakantie volgen 
nadere mededelingen. 

Ds. Kest Jelsma 
 

Verslag kloosterbezoek Sint Adelbertabij  
in Egmond-Binnen 

Na 2 jaren, waarin vanwege corona het bezoeken van een 
klooster niet mogelijk was, werd ons eerder geplande bezoek 
met de kloostergroep van Kest Jelsma op woensdag 18 mei 
toch werkelijkheid. Boudewijn de Groot noemt het door ons 
bezochte klooster in zijn lied ‘Het land van Maas en Waal’. Het 
citaat luidt: ‘En dan de grote snoeshaan, die legt een glazen ei, 
wanneer je ’t schudt dan sneeuwt ’t op de Egmondse abdij’. 
Bij het naderen van Egmond torent het gastenverblijf van de 
Sint Adelbertabdij met zijn kenmerkende trapgeveltje hoog uit 
boven de, in het kustgebied zo veel voorkomende, 
vliegdennen. Het Benedictijnerklooster is vernoemd naar 
Adelbert, een collega van de welbekende Willibrord. Adelbert 
was een Engelse koningszoon die afstand deed van zijn rechten 
als troonopvolger om als missionaris te gaan werken. In de 
eerste helft van de 8e eeuw kwam hij naar deze 
onherbergzame duinstreek om het evangelie te brengen. Na 

zijn overlijden hebben plaatselijke bewoners een kapelletje 
opgericht bij zijn graf. In 922 wordt door de graven van Holland 
op de huidige plaats het klooster gesticht, waarheen zijn 
beenderen werden overgebracht. Nadat het klooster in 1573 
werd verwoest duurde het tot 1935 voordat het herbouwd 
werd. Werd het klooster aanvankelijk bevolkt door 
Benedictinessen, vanaf 1935 kwamen er Benedictijner 
monniken te wonen. Naar goed katholiek gebruik worden de 
beenderen van Adelbert bewaard onder het altaar.  
Op dit moment wordt de abdij bewoond door 10 monniken uit 
de Benedictijnse traditie, herkenbaar aan hun zwarte habijt 
met capuchon en leren riem. Wij mochten, met onze groep van 
14 personen, 3 dagen te gast zijn op deze bijzondere plaats. In 
de voormiddag van deze bijzonder zonnige dag werden we 
ontvangen door de innemende broeder George, die ons de 
sleutels van onze kamers uitreikte. Het gastenverblijf en 
poortgebouw zijn recent verbouwd tot moderne gebouwen 
waarin de gasten niets tekortkomen. Wel ging dit enigszins ten 
koste van de monastieke sfeer. Zo vind je naast een gevelsteen 
(timpaan) met afbeelding van Sint Adelbert uit 1130, de deuren 
en tiptoetsen van de lift uit de vroeg 21e eeuw.  
Om 17.00 uur begonnen de vespers in de sobere, maar mooie 
abdijkerk met statige gemetselde gewelven. Zo sober als de 
kerk is, zijn ook de diensten. Ze bestaan hoofdzakelijk uit het 
reciteren van Psalmen, waarbij de 10 monniken zich in het koor 
splitsen in 2 groepen die om de beurt een zin zingen op een 
enigszins Gregoriaans aandoende melodie. De indrukwekkende 
stiltes worden slechts doorbroken door een lijnvlucht die de 
landing voor Schiphol inzet, maar er niet in slaagt de 
kloosterlingen van hun Opus Dei (Werk Gods) te halen. De 
eerbied van de broeders voor hun Schepper doortrok alle 6 de 
diensten die er dagelijks waren. Om de plechtige sfeer niet te 
verstoren en omdat we soms de weg even kwijt waren bij de 
wisseling tussen liturgieboekje en Psalmboek probeerden we 
zachtjes mee te murmelen. Daarna volgde de broodmaaltijd in 
de gastenrefter en tot slot om 20.00 uur de completen. Na 
even met een medegroepslid geproefd te hebben van een 
Sancti Adalberti, het in Egmond gebrouwen abdijbier, snel 
onder de wol want om 05.50 uur luidt de klok voor de metten 
om 06.00 uur.  
De warme maaltijd mochten we samen met de monniken 
gebruiken in de grote refter. Een indrukwekkende gebeurtenis, 
waarbij de tijd stil leek te hebben gestaan. Aan lange houten 
tafels om ons heen onder glas-in-lood ramen zaten de broeders 
met hun zwarte pij, waarbij sommigen een wit servet bij de 
boord hadden ingestoken, de eenvoudige maaltijd te nuttigen. 
Daarbij luisterend naar een monnik met een lange witte baard, 
die tijdens de maaltijd voorlas uit een boek over Dorothy Day, 
de medewerkster van de Amerikaanse organisatie ‘The Catholic 
Worker’. Terwijl wij net een hap warme custard vla met 
krenten naar binnen werkten kregen we te horen dat Dorothy 
zo eenvoudig was dat ze 2e hands sokken droeg waar de 
ziekenhuislucht van de vorige gebruikers nog in hing. 
In de middag konden we deelnemen aan de door Kest gegeven 
Lectio Divina. Een vorm van mediteren op basis van een 
Bijbeltekst, in dit geval Psalm 16. De locatie was een klein 
protestants kerkje op het kloosterterrein, dat opgebouwd is 
met restanten van het oude klooster. De middag werd 
afgesloten met een strandwandeling. De laatste dag was er nog 
een ontmoeting met broeder George, waaraan we al onze 
vragen over het kloosterleven mochten stellen. Het werd een 
mooi en eerlijk gesprek. In de stromende regen gingen wij weer 
terug naar Ommen, terugkijkend op een fijne, rustgevende en 
inspirerende tijd.  
We sluiten af met de Latijnse spreuk op de gevel van het 
klooster: ‘Deo Vacare’. Het betekent vrij zijn voor God. Waar de 
monniken hun hele leven vrij maken voor God mag dit voor ons 
een aansporing zijn om ook in het leven buiten de 
kloostermuren tijd vrij te maken voor God. Tot eer van Hem en 
tot zegen voor ons.  

Ronald Haveman 
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Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.T. Baart 

  dsbaart@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Scriba: Mw. H. Muis 

  Pieter de Hoochstr. 84, 7731 MK Ommen 
 ℡ 462141 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Met Pinksteren hoop ik in Ommen voor te gaan. Een toch al 
bijzondere dienst wordt extra bijzonder: we zullen dankbaar de 
dopelingen van de afgelopen tweeënhalf jaar noemen 
(dopelingenzondag is twee keer niet doorgegaan) en er is een 
muziektrio o.l.v. Frans Dijkstra. We hopen dat er een frisse 
wind waait, de adem van God die doet leven. 
 

Jubilea 
Voor deze periode zijn mij geen jubilea bekend (25, 40, 50, 60 
jaar en meer). 
 

Nieuwe ambtsdragers 
We hebben drie nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen waar 
we blij mee zijn:  
Simone Hogenkamp als ouderling-kerkrentmeester  
Allina Kremer als diaken en Jolenta Weidenaar als ouderling en 
scriba van wijk 2  
Misschien leuk om ze in de komende tijd eens een kaartje te 
sturen als blijk van waardering of steuntje in de rug. 
Maar we hebben nog steeds best wat vacatures, terwijl er zo 
goed gezocht is. Is er dan niemand meer te vinden die het mooi 
vindt om als ambtsdrager zijn/haar steen bij te dragen aan 
onze kerk? Ik kan het me niet voorstellen. Wie het wel wil 
overwegen: graag een berichtje naar Herman van Dijk. 
 

Kerk&Klimaat 
De kerkenraad heeft het visiedocument van Kerk&Klimaat 
omarmd en de werkgroep uitgeroepen tot een 
kerkenraadswerkgroep. Duurzaamheid is daarmee tot een 
kerntaak van kerkzijn gaan behoren!  
Vorige keer stond deel II van het Visiedocument op deze plaats. 
Vandaag deel III. 
 

Visiedocument deel III 
Zoals Jezus met de werkelijkheid omging vanuit het geloof en 
de hoop dat het koninkrijk dat komt (en zo kwam het koninkrijk 
‘onder ons’), zo mag ook de mens met de schepping omgaan 
vanuit het geloof in de nieuwe aarde die komt. In Jezus’ leven 
en sterven werd Gods goedheid zichtbaar. We geloven dat, 
door Christus te volgen, Gods genade opnieuw ‘onder ons’ kan 
komen. Ook geloven we dat die genade zich niet beperkt tot 
herstel van intermenselijke relaties en de relatie tussen God en 
mens, maar dat zij zo groot is dat ze alle relaties kan helen: ook 
de geschonden relatie tussen mens en schepping (Johannes 
3:16: de wereld!). We geloven dat de Geest van Christus 
verandering in een mens bewerkt: van een grenzeloze mens 
naar een mens die niet meer neemt dan haar/hem toekomt - 
een mens die liever gunt dan graait.  
We bemoedigen elkaar in het geloof dat de nieuwe aarde op 
deze aarde zal aanbreken, al is de vrees dat de aarde in 
vernietiging eindigt, groot en reëel. Vanuit ons geloof erkennen 
we dat we als mens een bijzondere plek in de schepping 
innemen. We zijn volgens de bijbel geschapen naar Gods beeld. 
We horen hierin dat we als mens de enige schepselen zijn die 
de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de schepping te 
dragen hebben gekregen: we zijn in de verhouding van woord 

(God) en antwoord (mens) geplaatst. Als werkgroep hopen we 
elkaar en anderen te stimuleren om de eigen 
verantwoordelijkheid onder ogen te durven zien en te nemen: 
niet als betweters, maar als gelijken die we zijn, onverbeterlijke 
zondaars die hopen dat de Geest in hen aan het werk wil - tot 
eer van Gods naam en tot heil van de schepping. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat geloof, hoop en liefde 
voor ons leidend zijn als het gaat over de schepping:  
• we geloven dat de aarde ‘des Heren’ is,  
• we willen ons door liefde voor de schepping, haar Schepper  
    en onze Heelmaker (Heiland) laten leiden,  
• en we houden de hoop hoger dan de vrees. 
 

Essay over kerk en duurzaamheid 
In mijn vakantie heb ik voor mijn nascholing een essay 
geschreven over kerk en duurzaamheid. Wie belangstelling 
heeft, kan ik het mailen. 
 

Ideeën nieuw seizoen 
In deze tijd gaan we doorgaans ideeën verzamelen voor het 
nieuwe seizoen. Heeft u ideeën, laat het Kest of mij weten! 
 

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 in de eerste 
helft van 2022 (collegeverplichtingen).  
 

Nieuwe baan - nieuwe berichten 
Vorige keer vertelde ik met enige schroom dat ik ander werk 
heb geaccepteerd, waardoor ik losgemaakt ga worden van de 
Gereformeerde kerk te Ommen. Uit de reacties die ik kreeg 
bleek wel, dat het als een donderslag bij heldere hemel kwam. 
Zoals gezegd: dat was voor mezelf eigenlijk niet anders. 
Inmiddels is er al wat meer bekend over ons ambtelijk afscheid 
van elkaar. In de kleine kerkenraad hebben we wat zitten 
rekenen met opgebouwde studieverlofdagen en vakantiedagen 
naar rato van de werktijd. De conclusie is geworden: ik stop 
met werken op 22 augustus: dan gaat mijn studieverlof in, wat 
goed uitkomt omdat ik dan ook met een nieuwe, intensieve 
cursus start. Op 4 september is de afscheidsdienst, gewoon om 
09.30 uur (geen speeches, geen stukjes, geen cadeaus, 
daarvoor ben ik te kort geweest). Op 23 september zal ik 
contractueel losgemaakt worden. 
Het houdt in dat we elkaar tot de zomervakantie nog geregeld 
kunnen zien. Na de zomerbreak zijn er nog een paar dagen om 
de afscheidsdienst en de huwelijksinzegening van  
22 september voor te bereiden en om nog laatste draden af te 
hechten. Als iemand het op prijs stelt om persoonlijk afscheid 
te nemen, laat het me dan even weten. 

Veel groeten vanaf de fijne Fuut! 
ds. Hans Baart 

 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
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PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 

  tabbes@pkn-ommen.nl 
 

Volle tafel.  
Afgelopen maanden zijn er veel mensen benaderd om te 
komen helpen in het jeugdwerk, helaas niet met veel succes 
Tot daar afgelopen weken verandering in kwam. In drie dagen 
drie keer ja. Dit resulteerde vorige week in een rijk gevulde 
tafel met mensen die zich willen inzetten voor het jeugdwerk.  
Ze komen op het juiste moment. Als PaKaN! zijn we aan het 
heroverwegen waar we staan en waar we naar toe willen. 
Welke mensen hebben we en waar ligt hun hart, waar liggen 
hun talenten en wat is Gods plan voor het jeugdwerk in 
Ommen. Een leuke zoektocht, die we zijn aangegaan met 
elkaar. Hopelijk mondt dit uit in een mooi stukje jeugdwerk 
komend seizoen. Het is in ieder geval fijn dat we afgelopen 
maanden minstens 5 á 6 nieuwe mensen in PaKaN! hebben 
mogen verwelkomen. Sommigen aan tafel, sommigen in de 
praktijk. Erg bemoedigend.  
Lijkt het jou ook leuk om in de praktijk iets te komen doen?  
(2) Wekelijks, maandelijks of incidenteel, neem dan contact 
met mij/ons op. Kunnen we samen ontdekken waar we je 
kunnen inzetten!  
 
Helaas nemen er ook 2 mensen afscheid. Dorinda’s 
ambtstermijn zit er op en Hans Baart heeft een nieuwe baan. 
We gaan jullie missen! Bedankt voor jullie inzet en zegen in 
alles wat jullie gaan doen!  

Groet, Thomas Abbes  
 
 
 

PaKaN! 
 

 
EO Jongerendag  
Het gaat door! Met een klein clubje meiden gaan we dit jaar 
naar de EO Jongerendag. We hebben er heel veel zin in (zowel 
de leiding als de 10ers). Gaaf om mee te kunnen maken om 
met zo veel jonge mensen samen te zijn. Samen te zingen, te 
luisteren, te dansen en samen Met God bezig te zijn en ook 
samen heel veel lol te hebben. We zullen jullie via Facebook en 
Insta op de hoogte houden van onze ervaring. Op 11 juni kun je 
thuis ook online meekijken als je nieuwsgierig bent. En anders 
volgend jaar ook meegaan!  

Groetjes, PaKaN!  
 
26 juni AtEleven 

Deze zondag hebben we weer een AtEleven samenkomst. Deze 
interactieve kerkdienst is voor jong en oud. Voor iedereen die 
nu denkt: ‘Dat ken ik niet’: grijp je kans en wees welkom om 
11.15 uur in het Hervormd Centrum. Na een bakje koffie 
starten we om 11.30 uur. We zingen liederen, luisteren naar 
een thema en praten vervolgens samen verder over dit thema.  
Rond 12.30 uur delen we samen de maaltijd. Als iedereen wat 
meeneemt zal het weer een lekkere lunch worden.  
We ontmoeten je graag! 
 
 
 

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 
22-05 Dhr. Meijerman 
 Mw. Van de Woude-Mastebroek 
29-05 Dhr. en mw. Alberts 

Dhr. H. Kleis 
 
Vinkenbuurt 
22-05 Mw. W. Gerritsen-Kloosterboer 
29-05 Fam. Noordhuis 
 
Gereformeerde kerk 
01-05 Woongroep De Linde 
08-05 Mw. J.E. Ruiter-Luymes 
15-05 Dhr. J. Vonder 

Dhr. D. J. Lammerink 
Mw. J. Horsman-Knol 

26-05 De Hoekstee 
 
Witharen gebouw Irene 
08-05  Fam. Petter 
15-05 Dhr. H. Huisman 
22-05 Mw. B. Vijn 
26-05 Dhr. H. Landeweerd 
 
 
 

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. 
 
Collecten 
15-05 Kerk Diaconie 

Vinkenbuurt € 33,85 € 35,75 
Kerk Vinkenbuurt 29,55 
 
22-05 Kerk Diaconie 

Vinkenbuurt € 26,70 € 16,70 
Kerk Vinkenbuurt 19,30 
 
Giften 
Voor de kerk 
2 x € 20,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de kerk Vinkenbuurt 
€ 15,00 via mw. H. Reurink-Seinen 
H.V.D. NW 
€ 20,00 

Hartelijk dank 
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Gereformeerde kerk 
 

 
Collecten 
Overzicht collectegelden april via bank en givt app 

Collecte  € 335,00 
Giften € 298,84 
Givt app € 1.053,97 
Kerk € 40,00 
Doelen  € 25,00 
 
03-04 Diaconie Kerk 

Ommen € 161,40 € 82,00 
Witharen 34,85 38,60 
Kerk. Geb.  82,20 
Noaberkerk   39,20 
 
10-04 Diaconie Kerk 

Ommen € 325,70 € 248,20 
Witharen 39,70 41,85 
Kerk. Geb.  174,25 
Noaberkerk   48,05 
 
15-04 Diaconie Kerk 

Witharen € 22,00 € 13,92 
Noaberkerk   18,00 
 
17-04 Diaconie Kerk 

Ommen € 404,30 € 210,60 
Witharen 38,40 34,90 
Kerk. Geb.   193,90 
Noaberkerk   46,55 
 
24-04 Diaconie Kerk 

Ommen € 284,00 € 228,45 
Witharen 57,48 35,75 
Kerk. Geb.   166,77 
Noaberkerk   97,85 

Hartelijk dank 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

 
11 juni ‘Verlaat Nieuwjaarsconcert’ Martin Mans  

om 20.00 uur 

Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17, 
Lemelerveld. 
Reserveren:  adhuetink@gmail.com of via  
www.huetink-royalmusic. 
 

Evenwicht kwijt 

Het valt niet altijd mee om op 
allerlei terreinen in het leven 
balans te vinden. Je bent 
gewend te zorgen, maar nu is 
het echt teveel geworden. Je hebt altijd hard gewerkt voor de 
zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na dat 
ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je 
kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af 
aan geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer 
vragen over Hem naar boven. Donkere dagen waren altijd al 
lastig, maar de laatste tijd speelt de eenzaamheid erg op.  
Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte 
om de balans opnieuw te vinden. De combinatie van 
dagstructuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij 

de Bijbel opengaat en individuele pastorale gesprekken, helpen 
je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen.  
Neem voor deelname aan een herstelarrangement of  een 
retraite contact met ons op: www.pdcdeherberg.nl,  
℡ 0263342225. 
 
Op zoek naar een tussenjaar? Of een werkvakantie deze 
zomer? 
De Herberg is een ideale plek om 5 of 10 maanden een 
tussenjaar te doen, bijvoorbeeld omdat je nog geen 
studiekeuze hebt gemaakt of omdat je nog niet direct wilt gaan 
werken na je opleiding of studie. Bekijk onze nieuwe video en 
kom een dagje meelopen om de sfeer te proeven! Bekijk via 
onze website www.pdcdeherberg.nl onze video. 
Als je niet alleen een mooie maar ook een nuttige 
zomervakantie wilt dan ben je bij de Herberg op de juiste plek! 
Alleen of samen met je vrienden (vanaf 15+) deze zomer de 
handen uit de mouwen steken en anderen helpen. In ruil 
daarvoor krijg je een eigen kamer en maaltijden maar bovenal 
een onvergetelijke tijd! Mail naar 
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl voor meer informatie. 
 
 
 

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 Zijn Heilige Geest die 
kracht, rust, troost, hoop en nog zoveel meer geeft 
aan eenieder die gelooft.  
Laten we bidden dat we vervuld mogen worden met 
de Heilige Geest en Gods kracht in ons leven zichtbaar 
mag zijn. 
Laten we God danken voor de talenten die we van 
Hem hebben gekregen en bidden dat we deze 
talenten, met hulp van de Heilige Geest, zullen 
inzetten voor de opbouw van Gods Koninkrijk. 
Laten we bidden dat eenieder Gods liefde en nabijheid 
zo duidelijk mag ervaren in het leven dat geloven 
‘zeker weten’ wordt.  
Laten we bidden voor alle jongeren die de komende 
tijd de examenuitslag krijgen. Laten we danken voor 
hen die geslaagd zijn en bidden om nieuwe moed voor 
hen die hun examen niet hebben gehaald. 
Laten we bidden om Gods nabijheid voor mensen die 
zich eenzaam voelen. Bid dat wijzelf ook zullen omzien 
naar de mensen die God in onze gedachten brengt. 
Laten we God danken dat er in Henk Jan Jansen een 
nieuwe koster/beheerder is gevonden voor de Geref. 
kerk en De Kern. Laten we Gods zegen en leiding 
vragen voor hem in zijn nieuwe taak. 

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

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 17 juni.        
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 7 juni 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  
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 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg              Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 

Website 

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
1ste Scriba: Vacant  
  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: Vacant 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Maandag:  09.00-13.00 uur en 19.00-22.00 uur 
Dinsdag:  09.00-13.00 uur en 19.00-22.00 uur 
Woensdag: 19.00-22.00 uur 
Donderdag: 13.00-17.00 uur en 19.00-22.00 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             
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