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21ste jaargang No. 9 Vrijdag 6 mei  2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Energietekort? Lees je bijbel! 

Je lichaam laat je in de steek. Het gaat niet meer op eigen 
kracht. Energietekort. Je hebt hulpmiddelen nodig. Een rollator, 
een opsta-stoel. Je hebt hulp van anderen nodig. 
Los moeten laten wat je kon. Je oude houvast kwijt. 
Zo waren twee mannen op weg naar Emmaüs hun houvast ook 
kwijt (Lukas 24). Ze liepen nog wel, maar het was zo doods 
geworden nu de bron van hun kracht, ja eigenlijk hun 
toekomst, weg was wisten ze het ook niet meer. Hoe nu 
verder? En misschien denkt u dat b.v. bij het ouder worden ook 
wel eens. Of in uw omstandigheid van het verlies van 
gezondheid, een partner, een kind, een familielid. Hoe nu 
verder? Ik hoor mensen soms heel voorzichtig en bijna 
beschaamd wel eens zeggen: eigenlijk ben ik mijn geloof ook 
wel een beetje aan het kwijtraken bij het ouder worden, in 
deze situatie van alleen-zijn, of zonder hem of haar verder te 
moeten.  
Je geloof opnieuw uitvinden. Jezus opnieuw vinden. Vooral in 
een situatie waarin je het niet meer goed weet. Als somberheid 
je deel lijkt te gaan worden en je je visie op de toekomst dreigt 
te verliezen. Hoe doe je dat, jezelf weer opladen? Daar is een 
heel oud recept voor: bijbel lezen en vieren... Woord en 
sacrament. Het zijn de twee brandpunten van ons kerkzijn. 
Bijbellezen in de ontmoeting met en aan de hand van de 
Opgestane. Oubollig? Of is het een recept waarvan we 
vergeten zijn wat de werking kan zijn? Het verhaal van de bijbel 
kan wat met je gaan doen. Je hart kan er weer warmer door 
worden. Je krijgt weer energie. Het vuurtje onder de as van je 
geloof kan weer beginnen te gloeien. Je gaat weer iets voelen. 
Ja, daarvoor moet je soms weer terug in de schoolbanken. Ik 
heb mensen in een bijbelgespreksgroep, in een Alpha-cursus, 
weer zien opbloeien. 
En als je dan die opgestane Jezus daarna toelaat in je huis dan 
kun je in een eenvoudige alledaagse handeling van het breken 
van het brood ontdekken: Hij leeft! Geloven is niet onzinnig, 
maar geeft zin, energie, hoop, toekomst. Soms zie je het 
zomaar, ineens (weer even)! 
Ja, je moet er wat voor doen. Voor open gaan staan. Je laten 
meenemen. Eerlijk zijn en luisteren, niet naar een dode letter, 
niet blijven hangen in doodsheid, maar luisteren naar een 
Levende Heer. Je door Hem laten ontmoeten. Hij loopt met je 
mee! 
Ga die weg net als de Emmaüsgangers. Krijg er weer zin in! En 
hef zo je energietekort op. 

Wim den Braber 

 

Leesrooster 
 

 
Za  7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van  
 
Zo  8 mei Psalm 77 Onrust en ontzag 
Ma  9 mei Jeremia 34:1-7 Een vredig einde 
Di  10 mei Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij 
Wo  11 mei Jeremia 35:1-11 Gehoorzame  
Do  12 mei Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk 
Vr  13 mei Jeremia 36:1-13 Het geschreven  
Za  14 mei Jeremia 36:14-26 Geen berouw 
 
Zo  15 mei Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd 
Ma  16 mei Psalm 93 Koning 
Di  17 mei Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan 
Wo  18 mei Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd 
Do  19 mei Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning 
Vr  20 mei Jeremia 38:14-28 Geef je over... 
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Zondag 8 mei 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur:  Mw. H.J. Dekker-Averesch,  
  Vriezenveen 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. T Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. J. Vosjan 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.C.M. Teding van Berkhout- 
 Fabius, Vroomshoop 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. B.G. Breunesse, Hardenberg 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. van Dorland 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. J. van der Linde 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. G. Veerman  
 Mw. M. Visser 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 13 mei 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag   19.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 15 mei 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G.H. Labooy, IJsselmuiden 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. D. Zandman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. K. van Hulst  
 Dhr. B. Scheppink 
 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.30 uur: 10erDienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
 Ontmoetingsdienst 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdames: Mw. J. Dankelman  
 Mw. J. Hofmeijer 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.T. Baart, afscheid en 
 bevestiging ambtsdragers 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. M. van Lenthe 
 Mw. H. Grootens-Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 20 mei 18.30 uur: Ds. H. de Hullu 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 20 mei 19.30 uur: Ds. H. de Hullu 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
8 mei Collecte Nigeria (Noodhulp) 
In het noorden van Nigeria zijn ruim  
2 miljoen christenen en moslims op 
de vlucht voor geweld in eigen land. 
Een deel van hen wordt opgevangen 
in vluchtelingenkampen, maar de 
meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf 
al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de 
vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. 
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe 
plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van 
trauma's. 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
8 mei 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Noodhulp Nigeria  
  Werelddiaconaat en Kerk 
Uitgangen: Bloemenfonds / zending 
 
15 mei 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
8 mei:  Eline Stobbelaar 
15 mei:  Eva Koster 
 
Kinderoppas 
Ommen 
8 mei:  Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
15 mei:  Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
 
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 
 
8 mei Noaberdienst: Jij bent geliefd, meer dan je ooit kunt 
beseffen 
Deze dienst vindt plaats op moederdag. Een mooie, feestelijke 
dag, maar ook een dag met een rauw randje. Wat als je 
kinderwens niet is vervuld? Wat als je (onlangs) afscheid hebt 
moeten nemen van je moeder? Wat als de band met je 
kinderen is verbroken? Wat als je twijfelt aan je rol als ouder? 
Doe ik het wel goed genoeg? Wat als …Zoveel vragen en zorgen 
die je bezig kunnen houden.  
Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Ben ik wel goed genoeg? 
Maar hoe kijkt God eigenlijk naar ons? Wat staat daarover in 
de bijbel? Wat betekent dat voor ons leven en de invulling 
daarvan? Durven we daarop te vertrouwen of vinden we dit 
moeilijk? Leven we in angst en onzekerheid of leggen we ons 
leven in Zijn handen? 
De band Septem! verzorgt de muzikale begeleiding en voor de 
kinderen is er een eigen programma. Zien we u/jou ook deze 
zondag in Witharen? Van harte welkom!  
Vanaf 09.30 uur staat de koffie/thee klaar. De dienst start om 
10.00 uur. Ook na afloop is er gelegenheid om na te praten en 
elkaar te ontmoeten. Voor iets lekkers wordt gezorgd. 

Wij kijken er naar uit om er samen een mooie dienst van te 
maken! 
 
Collecten 
8 mei 
Ommen en Witharen: KIA Noodhulp en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
15 mei 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
8 mei:  Nelleke Heijink 
  Muriël van Marle 
15 mei:  Romy Dunnewind 
  Marloes Kassies 
 
Witharen 
8 mei:  Yvonne Meijer 
15 mei:  Noaberdienst 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. J. van Tol-van Beesten 
Dhr. K.G. Lamsvelt 
Dhr. M. Hemstede 
Mw. S. Emmink-de Bruin 
Mw. A.T. Brouwer 
Mw. H. Oldeman-Vugteveen 
Dhr. A.J. van Beesten 
Dhr. G. Ekkelkamp 
Dhr. J. Lenters 
Dhr. J. Makkinga 
Mw. M. Peet-van As 
Mw. E. Minkjan-Grootemarsink 
Dhr. J. Schuurman 
Mw. B. Bos-Rozendal 
Dhr. H. van Elburg 
Mw. J.H. Troost-Sirach 
Dhr. W. Terpstra 
Mw. G.W. Gerritsen-Kloosterboer 
Mw. A.H. Jolink-Askamp 
Mw. S.B. Kat-Nijland 
Mw. S. Oelen-Haak 
Mw. E. Scheppink-Aarse 
Mw. J.J.H. Timmerman-Kuyvenhoven 
Mw. L.J. Wolfert-Bokhorst 
 
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 
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Coördinator: J. Hemstede 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Voor de avonddienst van 15 mei staat er een 
ontmoetingsdienst op het rooster. Het zal een ‘gewone’ dienst 
worden, waarbij wel het thema ‘ontmoeting’ centraal zal staan.  
 

Overleden 
Op maandag 18 april is in de leeftijd van 86 jaar overleden, 
Hendrik Marsman. Hij woonde de laatste jaren in 
Oldenhaghen. Na de uitvaartdienst werd hij begraven op 
Laarmanshoek. Ons medeleven gaat uit naar Hendrika, zijn 
kinderen en allen die om zijn heengaan rouwen. Dat zij ook nu 
de nabijheid van de Trooster mogen ervaren. 
 

Tot slot … 
In mei zijn wij er enkele dagen tussenuit. Wij hopen in 
Luxemburg en Frankrijk onze wandelschoenen aan te kunnen 
trekken. Ik hoop dat Hans niet gelijk met de neus in de boter 
valt en dat hij rustig kan opstarten na zijn pastorale tijd in 
Portugal. 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 
 

Portugal 
U hebt mijn bijdrage een paar keer gemist. Op het moment dat 
u dit leest ben ik weer in uw midden. De periode in Portugal 
voor het Interkerkelijk Algarve Pastoraat zit er weer op. We zijn 
bijna zeven weken weggeweest (door corona een kortere 
periode dan normaal), maar hebben via de telefoon, mail, 
WhatsApp, etc. wel veel meegekregen van wat er in Ommen 
speelde. In een enkel geval (o.a. een overlijden) moest er 
vanuit de Algarve voor Ommen nog actie worden ondernomen 
met een doorverwijzing naar collega Henry Dorgelo, die mijn 
werkzaamheden waarnam. Daarvoor mijn dank! En Henry, je 
weet: graag tot wederdienst bereid. Ook dank aan het 
pastorale team Z-O dat de lacunes opving die door mijn 
tijdelijke afwezigheid werden veroorzaakt. Verder werden er 
vanuit Portugal ook enkele telefoontjes gepleegd met 
gemeenteleden. Ondanks het feit dat ik ver weg was, was 
Ommen toch dichtbij…  
Voor ons vertrek was het nog even spannend of we wel zouden 
kunnen gaan; we kregen bericht dat er veel corona was… We 
waren welkom, maar misschien zou het wel verstandiger zijn in 
Nederland te blijven, werd er gezegd. We hebben die keus 
uiteindelijk niet gemaakt, de reis was geboekt, de tickets 
betaald, de huurauto gereserveerd, de koffers gepakt en ook in 
Nederland zouden we corona op kunnen lopen. We zijn gegaan 
en gezond gebleven, al konden we niet direct in de pastorie. 
Daar verbleven mijn voorganger en zijn vrouw in quarantaine. 
Ook zij hadden corona, net als ongeveer de helft van de 
kerkgangers, en mochten dus niet vliegen. Er was voor een 
vervangend appartement gezorgd. 
De diensten in Portugal zijn voor een predikant vergelijkbaar 
met die in Nederland, met dit verschil: ik moest in beide 
plaatsen ook het orgel bespelen voor de begeleiding van de 
zang. Er was zelfs een zondag dat er niemand van het bestuur 
aanwezig was. Alle bestuursleden (zeg maar de kerkenraad) op 
de voorzitter na, die in Portugal woonachtig is, waren al naar 

Nederland teruggegaan. En juist dat weekend moest hij voor 
een medisch onderzoek naar Nederland. Toen hadden mijn 
vrouw en ik de volgende taken: koster (de hotelzaal moest 
worden klaargemaakt voor de dienst), ouderling van dienst, 
collectant, collectetellers, predikant en organist, 
ontvangstcomité (mensen moesten boven in de lobby van het 
hotel worden opgevangen en hen moest worden meegedeeld 
dat zij twee verdiepingen naar beneden moesten, naar de 
grote conferentiezaal). Er zijn mensen die dachten dat wij naar 
Portugal gingen voor een periode van vakantie, maar ook daar 
moest worden gewerkt. In de eerste weken twee diensten op 
een zondag, in de laatste periode werd het wat rustiger, toen 
waren veel overwinteraars al terug naar Nederland en werden 
er alleen nog diensten gehouden in Albufeira. Daarnaast waren 
er voor ons de drie verplichte koffieochtenden (in Armaçao de 
Pera, Praia da Rocha en Albufeira). Daar konden mensen ons 
spreken wanneer daar behoefte aan was. Soms waren er ruim 
twintig mensen, soms ook maar acht. Toen het wat rustiger 
werd kregen we gelegenheid wat van de omgeving te bekijken. 
Er moest pastoraat verleend worden bij andere ziekte dan 
corona. We kunnen terugkijken op een gezegende periode in 
de Algarve waar bijstand kon worden verleend waar dat nodig 
was en Gods Woord ook in Albufeira en Praia da Rocha mocht 
klinken.  
Dinsdag 26 april was de eerste dag dat ik weer paraat was voor 
Ommen en toen ging het gewone leven weer zijn gang. 
 

Huwelijk 
Ik hou van jou om wie je bent 

Ik hou van jou om wie je mij laat zijn 
Ik hou van jou om wie we samen zijn. 

Deze woorden staan op de trouwkaart van Marije Meesters en 
Lauwrens Sterken. Zij geven elkaar het ja-woord op 20 mei in 
de boomgaard aan De Haar te Witharen.  
De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt 
plaats om 15.45 uur in de kerk te Vinkenbuurt. Wees welkom! 
Ds Coby de Haan zal in deze kerkdienst voorgaan.  
Wij wensen Marije en Lauwrens een mooie feestelijke dag, dat 
ze zich gezegend mogen weten met de liefde van God.  
Wilt u het bruidspaar feliciteren, dan kunt u een kaartje sturen 
naar. 
 

Jubilea 
Op woensdag 27 april mocht het echtpaar W. Winters 

en H. Winters-Schottert te gedenken dat het 60 jaar geleden 
was dat zij in het huwelijk waren getreden. Zij zijn dankbaar dat 
hun dit gegeven is. Samen met kinderen, kleinkinderen en 
enkele anderen hebben zij dit heuglijke feit in kleine kring 
gevierd. We wensen hen Gods zegen op hun verdere 
levenspad. 

Op DV dinsdag 10 mei hoopt het echtpaar A. Schipper 
en H. Schipper-Bekman in dankbaarheid hun 50-jarig 
huwelijksjubileum te gedenken. Zij gaan dit met kinderen, 
kleinkinderen en andere gasten vieren op 14 mei. Ook hen 
wordt nog een gezegende tijd gewenst voor de tijd die God 
hen, samen met allen die hun lief zijn, schenken zal. 

De feestelijkheden zijn nog niet ten einde.  
Op DV 12 mei hoopt het echtpaar J.G. Hofman en B.H. Hofman-
Jurgens ook hun gouden huwelijksjubileum te vieren. Ook zij 
gedenken 50 jaar geleden te zijn getrouwd. Samen met 
kinderen, kleinkinderen en anderen zullen ook zij dit feestelijk 
en in dankbaarheid gedenken. Ook hen bidden we Gods zegen 
toe voor de toekomst. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 

Beroepingscommissie 
Zoals u in het vorige nummer van Kerkvensters heeft kunnen 
lezen zijn we als beroepingscommissie onze werkzaamheden 
begonnen, een eerste stap ‘van veel naar minder’.  
De afgelopen weken merkten we dat gemeenteleden 
meelevend zijn (fijn!) en ook dat men nog wel een naam zou 
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willen doorgeven, ook al was de aanlevertermijn al verstreken. 
Daar hebben we over gesproken, ook met het DB van de 
kerkenraad. Ja, we willen die namen wel meenemen in onze 
overwegingen en zoektocht naar een nieuwe predikant. Om 
het zuiver te houden willen we daarom eenieder nog een keer 
de gelegenheid geven namen in te dienen, dan heeft iedereen 
dezelfde mogelijkheden gehad. Dat inleveren kan tot en met 
vrijdag 20 mei via de mail van de beroepingscommissie 
 herv-bc@pkn-ommen.nl of bij ondergetekende.  

Namens de beroepingscommissie, 
Arie van der Snel, voorzitter 

 
 
 

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 19 mei 2022 is het 50 jaar geleden dat Loek en Henneke 
Goede-Dragt gingen trouwen vanuit de Gereformeerde kerk in 
Ommen. 
Loek heeft in die tijd 6 jaar in Ommen gewoond en leerde 
Henneke Dragt kennen die op Edith-Hof woonde.  
Vanaf 1972 hebben zij in diverse plaatsen in Nederland 
gewoond en wonen sinds eind vorig jaar weer in Ommen. 
Zij voelen zich inmiddels hier al helemaal thuis en ook in de 
Gereformeerde kerk. 
We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods blijvende 
zegen toe! 
 

Afscheid en bevestiging 
Het moment is weer gekomen dat we afscheid moeten nemen 
van ambtsdragers en contactpersonen. In Ommen zal dat op  
15 mei plaatsvinden in een dienst waarin Hans hoopt voor te 
gaan. In Witharen vindt een en ander plaats op 29 mei. Ik zou 
in Ommen voorgaan op die dag maar ben nu op 29 mei 
ingeroosterd in Witharen. 
Een woord van dank aan allen met wie ik de afgelopen jaren 
mocht samenwerken. Een woord van welkom aan hen die hun 
plaats innemen. 
 

Abdij 
In ben ik afwezig omdat ik dan met een veertiental 
gemeenteleden in de Abdij van Egmond verblijf. Collega’s 
nemen dan voor mij waar. 
 

Fiets 
 
In de jaren ’80 al kocht ik deze poster.  
En nog steeds actueel! 
 
 
 
 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wijk 2 
 

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

Oekraïne: de straat op? 
Nog maar een keer de vraag, niet in de laatste plaats omdat het 
een gemeentelid heel hoog zit: wordt het geen tijd om tegen 
de oorlog in Oekraïne te gaan protesteren? Het klinkt 
misschien niet zo Ommens, maar stilletjes doorleven is 
misschien ook niet wat we moeten doen. Graag hoor ik iets. 
 

15 mei: een bloem mee! 
Op 15 mei worden nieuwe ambtsdragers bevestigd en 
contactpersonen voorgesteld. Elke keer ben ik diep onder de 
indruk dat mensen van harte de verantwoordelijkheid voor de 
kerk willen dragen. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We 
moesten onze ambtsdragers en contactpersonen maar 
hooghouden als we voor ze bidden en over hen praten.  
Zullen we als blijk van waardering en blijdschap allemaal een 
bloem meenemen? Wat een fantastische, grote en veelkleurige 
bossen kunnen we dan overhandigen als warm welkom in het 
ambt. De namen staan trouwens in deze Kerkvensters. Een 
kaartje als welkom is ook fantastisch. 
 

Jubilea 
Mij zijn geen jubilea bekend in deze periode.  
 

Huwelijk 
Graag wijs ik nog een keer op het voorgenomen huwelijk van 
mw. Jeanet Weelink en dhr. Freddy Jansen op 13 mei. De 
kerkdienst is in de Reestkerk te Oud-Avereest en begint om 
19.00 uur. 
 

Meeleven 
Veel mensen willen liever niet in Kerkvensters. Misschien 
kennen we wel zo iemand, misschien zijn we het zelf wel. Laten 
we elkaar in elk geval dragen in ons hart en ons gebed. 
 

Kerk&Klimaat 
De kerkenraad heeft het visiedocument van Kerk&Klimaat 
omarmd en de werkgroep uitgeroepen tot een 
kerkenraadswerkgroep. Daarmee onderkent de kerkenraad dat 
duurzaamheid tot een kerntaak van kerkzijn is gaan behoren. 
Prachtig! 
Deze en de komende drie keren publiceer ik steeds een stukje 
van het visiedocument. Natuurlijk kan het ook in één keer, 
maar nu kunnen we als gemeenteleden er wat langer op 
kauwen en het gefaseerd tot ons nemen: een boterham eet je 
ook niet in één hap �. 
 

Visiedocument deel I 
‘Het klimaat en zijn verandering is een onderwerp dat al 
decennia op de politieke agenda staat. Het lijkt alleen wel alsof 
pas de laatste jaren in toenemende mate de urgentie van het 
thema wordt gevoeld. Het is maar de vraag of we als burgers 
van de wereld voldoende van de urgentie zijn doordrongen.  
Als leden van de kerk voelen we ons geroepen om ons met 
kerk&klimaat bezig te houden. We worden gedreven door onze 
zorgen om de toekomst van de aarde. Maar ook worden we 
gedreven door liefde voor de prachtige, ontzagwekkende 
schepping en door de verwondering over hoe zij in elkaar zit. 
Die liefde strekt zich ook uit tot medemensen en 
medeschepselen die lijden onder klimaatverandering. We 
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willen vanuit ons geloof iets bijdragen aan de toekomst van de 
wereld die ons draagt en omvat. Op deze wijze hopen we 
Christus na te volgen. Als brenger van Gods koninkrijk op deze 
aarde heeft Jezus geopenbaard dat het goede leven in Gods 
ogen sterk draait om herstel van relaties. Dat de relatie tussen 
mensen en God in Christus hersteld is, lijkt ons een sterke 
motivatie om de Schepper in het dagelijks leven te eren door te 
eerbiedigen wat Hij met zijn schepping voor ogen heeft. We 
hebben daarom het sterke vermoeden dat het volgen van 
Christus ook heilzaam is voor onze relatie met andere 
schepselen en met de aarde’. 
 

Vakantie 
In mei heb ik vakantie. Voor urgente zaken is collega Kest 
Jelsma beschikbaar, waarvoor dank.  
Vanaf de heerlijk zonnige Fuut een net zo zonnige groet! 

Ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Clusternieuws. Komt u ons team versterken? 
We hopen dat ook wij in ons cluster binnenkort een paar 
nieuwe contactpersonen kunnen gaan begroeten. Het is heel 
prettig samenwerken binnen ons cluster. En weet dat 
regelmatig contact met gemeenteleden, die nog actief kunnen 
zijn, erg op prijs wordt gesteld door de ouderen in ons cluster 
die in een groot aantal gevallen niet meer zo actief kunnen zijn. 
Informeer rustig bij Joaline Breteler, Gerda van Es, Gerri 
Horsman, Gerda Horsman, Henk de Lange, Ina van Elburg, 
Jolanda Wermink, Henk Welink, Lineke Dijkstra en Mini 
Wessels. 

Met een hartelijke groet van Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

PaKaN! 
 

 
11 juni EO Jongerendag 
Heb jij ook zin in een feestje? Op zaterdag 11 juni vindt de EO 
Jongerendag plaats in Ahoy Rotterdam! Samen met duizenden 
jongeren gaan we zingen, dansen, feesten en beleven! 
Natuurlijk vinden wij het leuk als je vrienden of vriendinnen 
meevraagt. Iedereen is welkom!  
Langzaamaan worden alle sprekers en artiesten bekend. Deze 
kun je vinden op de site van BEAM! Hoe wij die kant op gaan is 
nog niet bekend. Dit kan zijn met auto’s of wellicht met een 
busje. Wij zijn op zoek naar chauffeurs om met ons mee te 
rijden, mocht dat nodig zijn. Dus heb je een auto en wil je 
meerijden naar Rotterdam? Geef je dan op via de mail!   
De toegangskaart betalen wij dan natuurlijk!  
We gaan de kaartjes tegelijk bestellen, of dit veldkaarten 
worden of tribunekaarten weten wij nu nog niet. Heb je een 
voorkeur? Laat het dan even weten!  
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van €7,50 per persoon. 
Geef je het liefst zo snel mogelijk op, maar uiterlijk 11 mei, 
zodat wij zo snel mogelijk de kaarten kunnen bestellen. 

Opgeven kan via een appje in de groepsapp of door een mailtje 
te sturen naar pakan@pkn-ommen.nl.  
 
 

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 
24-04 Dhr. en mw. Van der Weiden 

Mw. N. van Eldik-Dame 
01-05 Mw. J.H. Gerrits-Wolters  

Dhr. A. Vosjan  
 
Vinkenbuurt 
24-04 Dhr. en mw. Bekedam  
01-05 Mw. Troost-Sirach 
 
Gereformeerde kerk 
03-04 Dhr. S. Satter 
10-04 Dhr. en mw. Van der Veen 
17-04 Mw. A. van der Veen 
17-04 Mw. M. Waterink-Slotman 
24-04 Mw. H. Muis 
 
Witharen gebouw Irene 
17-04 Mw. Bremmer 
24-04 Fam. H.J. Jansen 
 
Bedankt 
Vriendelijk bedankt voor het heerlijke paasontbijt, wat een 
verrassing. Dit doet ons goed.  

Groetjes Henk en Mien Geertman 
 

Gezamenlijke berichten 
 

Pinkstermeeting 2022 
Er zal dit jaar geen Pinkstermeeting plaatsvinden op  
2e Pinksterdag. Zoals ook de Kerkenraad, kampt de Centrale 
Evangelisatie Werkgroep (CEW) met een tekort aan 
menskracht. Hierdoor moeten we helaas al dit jaar (en wellicht 
voor alle volgende jaren) afscheid nemen van een jarenlange 
traditie in Ommen om op 2e Pinksterdag samen te komen.  
Mochten er gemeenteleden zijn die willen toetreden tot de 
Centrale Evangelisatie Werkgroep kunnen we ons besluit 
heroverwegen voor volgende jaren. U/jullie zijn van harte 
welkom om de gelederen van CEW te versterken - en ik denk 
dat dit welkom ook voor de Kerkenraden van toepassing is. 
Voor meer info kunt u (kunnen jullie) contact opnemen met de 
CEW. 

Gerrit Vogelzang 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Minibieb in Pand 25 
Zoals Loes Thörig al eens schreef in Kerkvensters zijn we al 
mooi op dreef in Pand 25. Nog wat laatste klusjes en wat zaken 
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afwerken en dan kunnen we van Pand 25 gebruik maken. Wel 
moeten er meubelen geleverd en de voorpui vervangen 
worden. Zoals het er nu uitziet wordt de voorpui na de 
bouwvak vervangen. In het pand zijn boekenplanken 
aangebracht en het is de bedoeling om daar een minibieb te 
creëren. Voor diegenen die niet weten hoe een minibieb werkt, 
een korte uitleg: in een minibieb worden door mensen boeken 
geplaatst die ze al gelezen hebben en er nog goed uitzien en 
waar ze geen waarde meer aan hechten. Iedereen mag een 
boek uit de minibieb meenemen en mag er een ander goed 
uitziend boek voor terugplaatsen of als het eerste exemplaar 
gelezen is terugbrengen. Zo blijft de minibieb gevuld en kan 
iedereen hier lange tijd gebruik van maken. Maar tja, de 
planken in Pand 25 zijn nu nog leeg! Dus is nu de vraag: wie 
heeft er nog goed uitziende (bij voorkeur christelijke) boeken 
op de plank staan, die wel weg mogen, waarmee u/jullie een 
ander een plezier mee zouden kunnen doen. Laat het even 
weten. U/jullie kunnen ze inleveren bij Gerrit Vogelzang, 
Sperwer 55. Eventueel zijn we bereid om ze te komen halen. 
Ook zelfgemaakte kaarten zijn welkom, om deze in een 
kaartenstandaard te plaatsen. Alvast hartelijk dank! 

Gerrit Vogelzang 
 
Ouderenmiddag 14 april in het Hervormd Centrum 
Met een onderbreking van twee jaren heeft de 
ouderencommissie van de Hervormde diaconie dit jaar weer 
een bijeenkomst, rond Pasen, voor onze ouderen kunnen 
organiseren. Hiermee werd tevens het (door Covid19) korte 
seizoen 2021-2022 afgesloten. De commissie is blij en dankbaar 
dat zij veel ouderen mocht verwelkomen. Voor deze 
bijeenkomst was een liturgie samengesteld. 
Het Regiokoor, bestaande uit ongeveer veertig leden, o.l.v. 
mw. Sienke van der Steege bracht een aantal passende 
liederen ten gehore. Mooi, dat we ook deze keer weer een 
beroep op dit koor konden doen. Zij verzorgde een waardevolle 
inbreng. Het koor en de gasten zongen ook samen een aantal 
liederen. Ds. H. Dorgelo verzorgde als wijkpredikant de 
meditatie. Ook werden een drietal gedichten voorgedragen. Na 
deze gezamenlijke bijeenkomst gingen dirigente en koorleden 
huiswaarts, maar namen de bezoekers plaats aan royaal 
gedekte tafels. De medewerkers van het Hervormd Centrum 
hadden veel werk verzet en voorzagen de bezoekers van een 
kop heerlijke soep, diverse soorten brood, een knapperige 
kroket en zoal meer. Ook fruit ontbrak deze middag niet. Er 
was veel om over na te praten en aan tafel heerste een 
gezellige sfeer. Voor het komende seizoen zijn de plannen 
grotendeels rond. In oktober staat een lezing over de Regge 
gepland met als titel: ‘De Regge stroomt weer’, door mw. Ella 
Roelfs. De lezing wordt opgeleukt met bewegende beelden. 
Houd de berichtgeving in de gaten. Hopelijk tot dan.  

Namens de ouderencommissie,  
G. J. Scheppink, voorzitter 

 
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 
10-04 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 104,35 € 145,90 € 112,15 
 
15-04 Kerk Diaconie Kerk.geb. 
Ommen € 28,00 € 29,80 € 23,25 
Vinkenbuurt 24,02 25,25 
Kerk Vinkenbuurt 21,70 
 
17/18-04 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 1.026,55 € 340,32 € 241,25 
Vinkenbuurt 32,80 33,15 

Kerk Vinkenbuurt 29,35 
 
24-04 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Vinkenbuurt € 24,80 € 23,00 
Kerk Vinkenbuurt 28,60 
 
Project ZWO 
Vinkenbuurt € 89,25 
Ommen € 90,10 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 12,00 via mw. B. Kroon 
€ 48,35 via mw. M. Reurink 
 
Voor de diaconie 
€ 10,00 via mw. P. de Jonge 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. De Ruiter 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Nieuwe ambtsdragers Ommen en Witharen 
In verband met de bevestiging van ambtsdragers in Ommen en 
Witharen worden onderstaande kandidaten vermeld. 
De kleine kerkenraad stelt deze personen voor om te 
benoemen als ouderling, diaken of contactpersoon. 
 
Nieuw te bevestigen 
Ouderlingen: 
Simone Hogenkamp (ouderling kerkrentmeester) 
Jolente Weidenaar (scriba wijk2 
 
Diakenen: 
Johan Spijkers (1) 
Aline Kremer (2) 
 
Contactpersonen: 
Janny Bouwhuis (1) 
Nellie en Johan van Lenthe (1) 
Monique van der Holst (1) 
Joke Hogenkamp (1) 
Jolanda Willems (1) 
Garda Vroom (2) 
Jan en Corrie Tempel (2) 
Teun en Willemien Eilander (1) 
 
Verlenging 
Ouderlingen: 
Joaline Breteler (1) 
Peter en Jolanda v.d. Bent (1) 
Geert Tent (2) 
 
Diakenen: 
Henri Huetink (1) 
Klaas Brus 
 
Aftredende ambtsdragers en contactpersonen 
Ouderlingen: 
Jan Meulenkamp (CvK) 
Jan Heijink (Voorzitter wijk 2) 
Herma Muis (scriba wijk2) 
Riek Hoekman (1) 
Johan en Nelly van Lenthe (1) 
Seakle Satter (2) 
Johan v.d. Linde (2) 
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Diakenen: 
Klaas Schaap (voorzitter diaconie) 
Bert en Jolanda Wermink (1) 
Joke Hogenkamp (1) 
Lisan de lange 
Jacob Vonder (2) 
Klaas Winters (2) 
Leen Noordegraaf  
 
Contactpersonen: 
Freek Brunink (1) 
Albert en Petra Brunink (1) 
Gerda Horsman-Timmerman (1) 
Ina Warner-Wouda (1) 
Hetty Lodewijk-Schuurman (1) 
Quinta Ruiter-Tjerkstra (1) 
Roelie Stuut-Mulder (1) 
Ria Veldman-Martens (1) 
Hermien Welink-Strampel (1) 
Gerrit Veerman (2) 
Minie Visscher (2) 
Tjiddie Helmus (2) 
 
Er zijn geen wettige bezwaren ingediend, de bevestiging zal 
D.V. plaats vinden 15 mei in Ommen en 29 mei in Witharen. 

A. Buiter, alg scriba. 
 
Vierjaarlijks bezoek classis  

19 februari 2022, Kampen 
Beste mensen, 
Graag wil ik jullie bedanken voor de vierjaarlijkse ontmoeting, 
die maandag 7 februari 2022 plaatsvond. Het was prettig om 
met de twee predikanten en met de kerkenraad als geheel van 
gedachten te wisselen. Bij wijze van bevestiging van het 
gesprek stuur ik jullie deze brief. Vooraf was mij het koersplan 
toegezonden voor de periode 2020–2025, zodat ik zicht kreeg 
op de prioriteiten in het kerkelijke werk. 
De focus richt zich op de samenleving als geheel; en dat lijkt me 
een wezenlijke, Bijbelse benadering. ‘Alzo lief had God de 
wereld…’ citeren we vaak een vers vanuit het Johannes-
evangelie. Eén van de diakenen wees op die maatschappelijke 
betrokkenheid en deed de suggestie om studenten of andere 
onderzoekers onderzoek te laten doen naar zaken als de WMO. 
Me dunkt, een punt om onder de aandacht te brengen van de 
landelijke kerk. Met de verschuivingen van diverse uitvoeringen 
van sociale wetten van de landelijke overheid naar de 
plaatselijke overheid is het belang van goede contacten met de 
gemeentelijke overheid belangrijker geworden en 
cijfermateriaal kan helpen zicht te houden op de problemen, 
die je niet direct kunt aflezen aan de buitenkant van de huizen. 
Een bijzonder moment in ons gesprek vormde de inbreng 
vanuit Witharen. Jullie werken aan experimenten om ongeveer 
achttien diensten zelf te organiseren in Witharen. Jullie zoeken 
aansluiting bij de lokale gemeenschap, kerkelijk en niet-
kerkelijk. Het staat in de kinderschoenen. Het komt op mij 
overtuigend over dat je probeert een hele leefgemeenschap te 
betrekken bij activiteiten in een kerkgebouw, zodat het gevoel 
van ‘onze kerk’ kan groeien, ook als je niet geregeld de drempel 
overschrijdt. 
We spraken enige tijd over de manier waarop kerkelijke  
oriëntatie plaatsvindt bij de midden generatie. Jullie hebben er 
een speerpunt van gemaakt bij het koersplan. Ik heb zelf het 
beeld dat je onderscheid moet maken naar de toekomst tussen 
kernleden en randleden en dat je de verwachtingen naar 
randleden anders formuleert dan naar kernleden. De 
coronacrisis heeft ons opnieuw bepaalt bij de aanwezigheid 
van nogal wat mensen die wel een digitale dienst volgen, maar 
niet trouw de kerk als zodanig bezoeken. Zou het ons kunnen 
lukken om deze mensen op de één of andere manier in ons 
netwerk op te nemen, zonder dat we exact mogen verwachten 
dat ze zich ontwikkelen tot kernleden? 

Die vraag is ook relevant in het zoeken van ambtsdragers. Jullie 
hebben een scheiding aangebracht tussen kleine kerkenraad en 
grote kerkenraad. Het is met enige nostalgie dat mensen, die 
een lange staat van dienst hebben in de kerkenraad, 
verzuchten dat het wennen is om van 20 mensen met wie je 
contact hebt uit te groeien naar 50 personen in een 
kaartenbak. Tegelijk doet het ons beseffen dat we een jonge 
generatie minder gemakkelijk ‘in het vierkant’ krijgen, maar 
misschien wel op projectbasis bij klussen kunnen betrekken. 
De profeet Ezechiël schrijft in zijn boek (11,16) over een ‘pover 
heiligdom’. Hij doelt daarmee op de veranderingen die de 
ballingen ervaren. Ze waren in Jeruzalem opgegroeid met de 
tempeldienst. Ze moesten in Babel nieuwe vormen van 
religieuze beleving zoeken en vonden die uiteindelijk in de 
synagoge-dienst. We staan tegenwoordig misschien ook wel 
voor soortgelijke Copernicaanse wendingen. Dat maakt 
onzeker. We worden steeds weer uit onze comfortzone 
geduwd. Het leert ons tegelijk te beseffen hoe waardevol de 
opening is van iedere kerkdienst: ‘Onze hulp is in de Naam van 
de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft…, 
die niet loslaat het werk waarmee Hij een aanvang heeft 
gemaakt’. 
Dat gezegd zijnde, kost het ons moeite. We verwachten de 
hulp van de Here. We zoeken tekenen van zijn aanwezigheid.  
Ds. Hans Baart verwoordde het met het beeld van het dikke 
mannetje van de bekende blauwe internetwinkel: ‘Er is meer 
dan: Vanavond besteld, morgenvroeg geleverd’.   
Met enige regelmaat neem ik kennis van de creativiteit van de 
kerkenraad in Ommen; de predikanten voorop, of in ieder 
geval daarin participerend. De stenen van hoop heb ik nog 
maar net benoemd, of er is sprake van een energiesolidariteit. 
Het zijn vliegwielen waarmee je niet alleen een breed publiek 
kunt aanspreken; het zijn even zozeer uitdagingen om het 
evangelie uit te dragen en toe te lichten en te verdiepen, zodat 
het ook in onze tijd zeggingskracht heeft. 
Met de predikanten sprak ik ook over de permanente educatie, 
het persoonlijk welbevinden en de piketpaaltjes voor de nabije 
toekomst. Het was fijn om van hart tot hart te kunnen spreken. 
We waren als predikanten in de individuele gesprekken na vijf 
kwartier nog niet uitgesproken. Gelukkig maar; komt tijd van 
leven, komt tijd van een verder gesprek. 
Dank, broeders en zusters, Gods zegen over jullie inspanningen 
in de wijngaard van de Here, 

Klaas van der Kamp, classispredikant Overijssel-Flevoland 
www.klaasvanderkamp.nl en blijf kerkelijk bij de tijd 

 
Collecten 
Hierbij overzicht binnengekomen collectegelden maart: 
Collecte diaconie  €    344,00 
Giften diaconie  €    778,84 
Diverse doelen   € 1.062,50 
Kerk   €       31,00 
 
06-03 Diaconie Kerk 
Ommen € 193,95 € 173,80 
Witharen 54,20 41,35 
Kerk. geb.  133,90 
Noaberkerk  55,25 
 
09-03 Diaconie Kerk 
Ommen € 53,00 € 94,43 
Witharen 28,95 24,70 
Kerk. geb.  72,60 
Noaberkerk  15,30 
 
13-03 Diaconie Kerk 
Ommen € 3.428,95 € 250,18 
Witharen 179,00 24,70 
Kerk. geb.  185,92 
Noaberkerk  25,20 
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20-03 Diaconie Kerk 
Ommen € 379,85 € 236,40 
Witharen 23,00 26,60 
Kerk. geb.  186,85 
Noaberkerk  32,90 
 
27-03 Diaconie Kerk 
Ommen € 303,90 € 211,22 
Witharen 42,30 37,92 
Kerk. geb.  154,10 
Noaberkerk  93,86 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
Voedselactie voor Oekraïne 

De nood is hoog in Oekraïne volgens 
Dianne onze contactpersoon. In de 
winkels in Oekraïne raken de schappen 
leeg. Daarom houden we nogmaals een 

keukenkast-actie! Aan onderstaande producten is grote 
behoefte.  
-Vlees in blik: leverpastei, stoofpot, paté, knakworst 
-Meel: (bloem), griesmeel, boekweit, havermout, Brinta 
-Rijst, pasta, macaroni 
-Koffie, thee, suiker 
-Groente, vis in blik 
-Zonnebloemolie 
-Crackers, beschuit, evergreen 
-Melkpoeder en babyvoeding 
-Soep in blik, bouillonblokjes 
-Instant noedels 
Donaties zijn ook welkom: NL26 RABO 0348949715 
Vrijdag 13 mei tussen 13.00 en 16.00 uur of zaterdag 14 mei 
tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u de spullen brengen in het 
depot aan de Haven Oost 20.  
Ook kunt u contact opnemen met: 
Johan Hofmeijer of Erna Martens 
 
14 mei om 20.00 uur orgelconcert Everhard Zwart  
In de Willem Hendrik Zwarthal, Grenswef 17, Lemelerveld. 
Thema: Herinneringen. Hij zal bekende werken voor u spelen 
op het Monarke orgel. Reserveren is gewenst: ℡ 0572-371838  
 
14 mei Concert Kamerkoor Salland 
Kamerkoor Salland geeft een 
concert met als thema ‘Sure on 
this shining night’ aanvang 20.00 
uur in de St. Brigittakerk in Ommen. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via onze site www.kamerkoorsalland.nl en ter plaatse voor 
aanvang van het concert. 
Zingen in de nacht, daar kun je je van alles bij voorstellen. Wil 
je rusten van een dag hard werken of ben je juist rusteloos.  
Is je nacht vol liefde of juist eenzaam. Misschien vol 
sterrenpracht of romantiek. Onze dirigent Henk Ophoff heeft 
prachtige muziek gekozen van componisten die allemaal van 
grote betekenis waren en zijn. De oudere zoals Johann 
Sebastian Bach en Joseph Rheinberger, maar ook van grote 
namen in de moderne koormuziek zoals Samuel Barber en 
Morton Lauridsen. 
Kom en laat u verrassen. Wij van Kamerkoor Salland hopen van 
harte dat u zult genieten van dit koorconcert.  
 
21 mei Voorjaarsconcert  
Het Sallands Bachkoor voert na twee jaar weer een 
voorjaarsconcert uit. Op het programma staan het Stabat 
Mater van Haydn en het Gloria van Vivaldi.  

Een klein ensemble van NaSka (Nationaal Symfonisch 
Kamerorkest) verzorgt de begeleiding. Verder zijn er 
uitstekende solisten, een mooie mix van jong en ervaren. 
U bent van harte welkom in de Van Dedemkerk in 
Dedemsvaart. Kaarten zijn verkrijgbaar via  
 https://www.ticketkantoor.nl/shop/sallandsbach 
 
 
 

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 dat wij in Christus meer dan 
overwinnaars zijn en niet pijn, verdriet en dood het 
laatste woord hebben, maar vreugde en het leven. 
Laten we bidden om vrede in Oekraïne en bidden dat 
de mensen die gebukt gaan onder de oorlog Gods 
nabijheid en bescherming zullen ervaren.  
Laten we bidden voor de jongeren die binnenkort 
eindexamen moeten doen. Laten we bidden dat ze 
rust mogen ervaren bij het maken van de examens, 
zodat ze kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. 
Laten we in verband met Moederdag bidden voor alle 
moeders. Om Gods zegen bij alles wat ze voor het 
gezin doen. Laten we ook bidden voor eenieder die 
graag moeder had willen zijn of een moeder mist. 
Laten we God danken dat er weer veel kerkelijke 
activiteiten kunnen plaatsvinden en mensen elkaar 
weer kunnen ontmoeten en mogen genieten van het 
samenzijn tot opbouw van Gods Koninkrijk.  
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de 
zoektocht naar een nieuwe predikant voor de 
Hervormde gemeente en nieuwe vrijwilligers voor het 
kerkenwerk. Dat er voldoende mensen zullen worden 
gevonden voor alle taken.  
Laten we God danken voor alles wat buiten weer 
groeit en bloeit. Dank God voor de natuur waarvan we 
mogen genieten. 

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

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 20 mei. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 10 mei 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. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.  
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij  
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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  
1ste Scriba: T. Stobbelaar-Verhoek  
  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 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Overige adressen en banknummer zie Kerkvensters no. 8. 
 
 

Familieberichten en posters 
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Noaberdienst Witharen 

Zondag 8 mei 2022 

10.00 uur (vanaf 09.30 uur staat de koffie/thee klaar) 

Met muzikale medewerking van de band Septem! 
 


