
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21ste jaargang No.7  Vrijdag 8 april 2022 

 
 

Meditatie 
 

Laatste woorden 
De laatste woorden van Jezus waren: Vader in Uw handen leg 
Ik mijn geest (Lucas 23: 46). Woorden uit Psalm 31 waarin een 
ernstig zieke in een smeekgebed zijn of haar leven in bewaring 
geeft in de hand van God. ‘Ik vertrouw op U Heer, ik zeg: U 
bent mijn God, in uw hand liggen mijn lot en mijn leven’. 
Woorden die een plaats kregen in het Joodse avondgebed, een 
gebed dat een Jood elke avond bidt. Ook Jezus bidt hier zijn 
avondgebed, zoals kinderen bidden voor het slapen gaan: Ik ga 
slapen, ik ben moe. Een avondgebed, bidden voor het slapen 
gaan vanuit het vertrouwen dat je een nieuwe morgen gegeven 
zal worden. Jezus bad dit avondgebed aan de avond van zijn 
leven, terwijl de dood heel dichtbij was. Een gebed van 
vertrouwen, van overgave: Vader, abba, pappa. Een pappa met 
handen. Wat doen we soms moeilijk in ons geloof, wat maken 
we het toch nodeloos ingewikkeld. Jezus leert ons: We hebben 
een Vader in de hemel, een Vader met handen. Handen die ons 
dragen, die ons vasthouden, die ons liefhebben, die ons 
opvangen. In Uw hand liggen mijn lot en mijn leven. Het 
vertrouwen van Jezus in die Vader blééf, zelfs daar aan het 
kruis, in het aangezicht van de dood, te midden van de pijn. Het 
vertrouwen dat zijn Vader hem niet zou loslaten, dat er na de 
slaap van de dood een nieuwe morgen zou komen. Toen Jezus 
zijn werk, zijn taak had volbracht, was er het vertrouwen dat 
God dat alles zou bevestigen, er amen op zou zeggen. En Gods 
ja klónk, op paasmorgen: Hij die niet loslaat de werken van zijn 
handen. De Vader bevestigde het vertrouwen van de Zoon, 
God maakte het wáár op Pasen. Wat in die drie dagen 
gebeurde: het is toch het fundament van ons geloof? Wat daar 
gebeurde heeft alles met ons leven en met deze wereld te 
maken. In de tekenen van brood en wijn bewaart de gemeente 
van Jezus Christus het geheim van het woord van Jezus, dat de 
dood aan het kruis en onze toekomst geborgen in Gods licht en 
liefde niet los van elkaar gezien mogen worden. Op deze goede 
vrijdag werd, heel symbolisch toen Jezus stierf, het voorhangsel 
van de tempel middendoor gescheurd. Het voorhangsel, het 
gordijn dat het Allerheiligste afsloot van het Heilige. Een teken, 
een symbool dat door de dood van Jezus de toegang tot God 
ontsloten werd. Door Jezus, door zijn dood, is er een deur. Ik 
ben de deur zei Jezus, door de Zoon komen we tot de Vader. En 
daarom mogen wij, die bij Jezus willen horen, het Hem 
nazeggen: Vader, in Uw handen leg ik mijn geest. Wíj mogen 
het nazeggen, in de bloei en de kracht van ons leven, maar ook 
als het uur van onze dood nadert. Je mag jezelf uit handen 
geven, je leven leggen in de handen van God. Daarin liggen ons 
lot en ons leven, in tijd en eeuwigheid.                Ds. Kest Jelsma 

 

Leesrooster 
 

 
Za 9 apr Jeremia 26:1-9 Een beladen  
 
Zo 10 april Jeremia 26:10-24 Het lot van Uria 
Ma 11 april Jeremia 27:1-11 Het juk ondergaan 
Di 12 april Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten 
Wo 13 april Jeremia 28:1-17 Krachtmeting 
Do 14 april Johannes 18:1-27 Ik ben het (niet) 
Vr 15 april Johannes 18:28–19:30 Vriend van de keizer 
Za 16 april Johannes 19:31-42 Voorbereiding 
 
Zo 17 april Johannes 20:1-18 Wie zoek je? 
Ma 18 april Johannes 20:19-31 Eerst zien... 
Di 19 april Jeremia 29:1-9 Het duurt nog  
Wo 20 april Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem 
Do 21 april Jeremia 29:24-32 Weerwoord 
Vr 22 april Psalm 114 De dans van de aarde 
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Zondag 10 april Palmpasen 
 

 
7e Lijdenszondag / 6e Zondag in de 40-dagentijd 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, doopdienst  
 Goede Vrijdag H.A. 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. J. Dankelman  
 Dhr. H. Veurink 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. L. Hoekstra, Nieuwleusen  
 Goede Vrijdag H.A. 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. Zondag, Dedemsvaart  
 Goede Vrijdag H.A. 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. D. Zandman 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. M. Vosjan 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. E. Hogenkamp 
Kinderkerkndienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink 
 Dhr. J. Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.T. Baart 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 15 apr. 18.30 uur: Geen i.v.m. Goede Vrijdag 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 15 apr. 19.30 uur: Geen i.v.m. Goede Vrijdag 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maandag 11 april 
 

 
Ommen RK Brigittakerk 
19.30 uur: Werkgroep Rondom Pasen 
 
 
 

Donderdag 14 april Witte Donderdag 
 

 
Ommen Hervormde kerk 
19.30 uur: Werkgroep Rondom Pasen 
 
 
 

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
19.30 uur: Ds. L. Hoekstra, Nieuwleusen  
 Heilig Avondmaal voor  
 belijdende leden 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
 
Vinkenbuurt 
19.30 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal  
 voor doop- en belijdende leden 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
19.30 uur: Werkgroep Rondom Pasen 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.T. Baart 
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman 
 
 
 

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag 
 

 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt Het Baken 
19.30 uur: Werkgroep rondom Pasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Zondag 17 april 1e Paasdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. J. Dankelman  
 Dhr. J. van der Vegte 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Prop. mw. G. Agterhuis, Hattem 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug,  
 Hellendoorn 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastdame/-heer: Mw. J. Hofmeijer  
 Dhr. H. Veurink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
M.m.v. Ensemble van Soli Deo Gloria 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. M. Veldman 
 Dhr./mw. Doldersum 
 
Witharen 
10.00 uur: Prop. mw. R. de Kok, Hulshorst 
M.m.v. Ensemble van Soli Deo Gloria 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 

Maandag 18 april 2e Paasdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk 
10.00 uur: Ds. G. de Goeijen, Den Ham 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. M. Hekman  
 Dhr. J. Vosjan 
 
 
 

 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 22 apr. 18.30 uur: Ds. C. van Dijk 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 22 apr. 19.30 uur: Ds. C. van Dijk 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
Paasproject Kindernevendienst 
Thema: Ben je klaar voor het feest? 
 

10 april De intocht van Jezus in Jeruzalem 
Johannes 12: 12-19 
Vandaag wordt het verhaal gelezen van Jezus 
die als koning binnenrijdt in Jeruzalem. Maar 
Hij is geen gewone koning! Hij rijdt op een ezel. 
Gaan jullie vandaag niet naar de kerk? 
Beluister dan de postcast op 
www.kindopzondag.nl 

 
17 april Het graf is leeg 
Johannes 20: 1-18 
Jezus is gestorven en begraven. Maar op de 
derde dag is het graf leeg, Jezus is opgestaan! 
Zo maakt God dat het feest is in de wereld. 
 
 
 

 
17 en 18 april Paascollecte - Libanon (Werelddiaconaat) 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte 
en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Geweld, 
verslaving, criminaliteit, werkloosheid 
en gebrek aan goed onderwijs 
ontneemt de jongeren die er wonen 

elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt 
het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit 
centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om 
hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook 
huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
10 april Diaconiecollecte voor Jong Protestant, PaasChallenge  
Jongeren doorleven het paasverhaal.  
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak 
gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? 
JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor 
kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-
de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in 
de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen 
te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, 
vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt 
zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. 
Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen 
jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit 
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 

Hervormde Diaconie 
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Collecten 
10 april 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Jong Protestant  
  (Binnenlands Diaconaat  
  PaasChallenge) en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
15 april 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Aan tafel:  Project ZWO 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
17 april 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Paascollecte KiA  
  Werelddiaconaat en Kerk 
Uitgangen: Paascollecte plaatselijk  
  jeugdwerk / zending 
 
18 april 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Paascollecte KiA  
  Werelddiaconaat en Kerk 
Uitgangen: Paascollecte plaatselijk  
  jeugdwerk / zending 
 
Zondagskind 
10 april:  Renske Kippert 
17 april:  Pip Pikkert 
 
Kinderoppas 
Ommen 
10 april:  Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
17 april:  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 
Iedere zondag is er kinderoppas. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
10 april 
Ommen en Witharen: Algemene Christelijke 
  Doeleinden en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
15 april 
Ommen en Witharen: Paasproject en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
17 april 
Ommen en Witharen: KIA Paascollecte en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
10 april:  Karin Doldersum 
  Julia Dunnewind 
17 april:  Marijke van Harten 
  Ellen Horsman 
   
 
 
 
 

 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. H. Winters-Willems 
Mw. H.W. ter Horst-Wind 
Mw. J.G. van Elswijk-Pardoen 
Dhr. A. van der Meulen 
Mw. G. Brinks-Bults 
Mw. A. Meijerman-Bakhuis 
Dhr. R. van der Woude 
Mw. S. van der Stempel-Postma 
Mw. H. Bremmer-Horsman 
Dhr. E. Makkinga 
Mw. H.C. Horsman-van Elburg 
Mw. A.H. de Leeuw-Keuning 
Dhr. E.R. Timmerman 
 
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 zondag 10 april vervolgen wij het veertigdagenproject van 
de kindernevendienst. De rode draad van het project is dat wij 
allemaal uitgenodigd worden voor het feest. Vraag is steeds of 
wij die uitnodiging ook aannemen. Deze zondag lijkt het al 
zover te zijn. De mensen staan zingend en dansend langs de 
kant als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Het lijkt al 
feest te zijn maar de schijn bedriegt!  
(Lezing: Johannes 12: 12-19). 
Deze zondag is een doopzondag, maar er hebben zich nog geen 
doopouders gemeld dus wordt het waarschijnlijk een ‘gewone’ 
dienst. 
Op zondag 17 april is het Pasen. Het is dan echt feest. Waar wij 
veertig dagen lang iedere zondag voor werden uitgenodigd is 
er dan eindelijk. En wij hebben samen heel wat te vieren toch?! 
(Lezing: Johannes 20: 1-18) 
 

Dienst in de streektaal 
De avonddienst van 20 maart was een dienst in de streektaal. 
Het onderwerp was: ‘Alles op zien/Zien tied’. Vraag was of je 
dit schrijft met een hoofdletter of kleine letter. Tijdens de 
dienst las ik een eigen vertaling van de Duitse theologe en 
mystica Dorothee Sölle. Enkelen van u vroegen om de tekst. 
 

Geluvbeliedenis 
 

Ik zal niet geluv’m 
in ut recht van de starkste 
in de taal van de knoesten 

in de macht van de machtigen. 
Maar ik wil geluv’m 

in ut recht van ieder meanse 
in de open heand 

in de macht van de geweldloosheid. 
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Ik zal niet geluv’m 
in ras of riekdom 

in veurrecht’n 
in dat wat ‘r altied was. 

Maar ik wil geluv’m 
dat alle meansen … meansen bint 

dat de orde van de macht en ut onrecht 
wanorde is. 

 
Ik zal niet geluv’m 

dat ik niks te maken heb 
met wat ver van hier gebeurt. 

Maar ik wil geluv’m 
dat de hele wereld mien huus is 

dat wiej allemoal zult oogst’n 
wat wiej allemoal ezeid hebt. 

 
Ik zal niet geluv’m 

dat ik verdrukking doar kan bestried’n 
as ik onrecht hier loat bestoan. 

Maar ik wil geluv’m 
dat recht ien is 

hier en doar 
dat ik niet vriej bin 

zolange d’r nog ien means sloaf is. 
 

Ik zal niet geluv’m 
dat oorlog en honger ut letste woord hebt 

en dat de vrede onberiekbaar is. 
Maar ik wil geluv’m 

in de kleine ding’n die edoane wordt 
in de schienbaar machteloze liefde 

in vrede op aarde. 
 

Ik zal niet geluv’m 
dat alle muite veur niks is. 

Ik zal niet geluv’m dat de dreum van meansen 
die d’r bint veur mekaar 
een dreum zal blieven. 

Ik zal niet geluv’m 
dat de dood ut einde is. 
Maar ik durf te geluv’m 

altied 
en ondanks alles 

in de nieje means. 
Ik durf te geluv’m 

in Gods eigen dreum 
van een nieje hemel en een nieje eerde 

woar elke meanse 
recht edoane wordt. 

 
Tot slot … 

Pasen, het feest van de Kerk. Ik hoop dat wij allemaal de 
uitnodiging aannemen om dit feest mee te vieren. Om niet bij 
de pakken neer te gaan zitten, maar om op te staan en met 
Jezus op weg te gaan (of op weg te blijven gaan). 
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 

 
 

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 
 

Doopdienst 
Op 28 april 2020 is Naomie Arianne Doussot geboren. Naomie 
is de dochter van Elly en Cédric Doussot en het zusje van Ethan. 
Ze wonen in Saint Théoffrey (Frankrijk). Tevens is Naomie de 
kleindochter van Eesje v.d. Berg en Harry Voogt. Vanwege 
corona is de doop van Naomie nog steeds achterwege 
gebleven. We hopen dat de bediening van de doop in de dienst 
op 1e Paasdag door kan gaan. 
Aan de dienst op 1e Paasdag verleent het ensemble van Soli 
Deo Gloria haar medewerking. Met Kerst konden zij er in de 
kerk niet bij zijn. Fijn dat het nu wel lijkt te kunnen. Samen met 
Riekus Hamberg verzorgen zij de begeleiding van de liederen! 
 

Jubilea 
Een indrukwekkend jubileum! Op 15 april zijn Jan en Adrie 
Oenema-Dijkstra maar liefst 65 jaar getrouwd. In grote 
dankbaarheid! 
Op 21 april is het 40 jaar geleden dat Evert Jan Dijk en  

Geke van Harten elkaar het ja-woord gaven. 
Op 22 april is het 40 jaar geleden dat Jan Bouwhuis en  

Netty Scholten trouwden. 
We feliciteren alle drie de echtparen van harte en wensen hen 
Gods blijvende zegen toe! 
 

Toch even noemen... 
We kennen mw. Sonja van Kooten-Tonjes al van de keren dat 
ze voorging in onze kerk. Ook deed ze al mee aan 
gespreksgroepen. Ze is officieel voorganger en lid van de Vrije 
Evangelische Gemeente in Nijverdal maar is nu ook gastlid van 
onze Kerk. 
Welkom collega Sonja! Fijn dat je je thuis voelt bij ons! 
 

Motordag 
Zie elders het bericht over de motortoertocht op 23 april. Ik 
weet van meerdere nieuwe gemeenteleden dat ze 
motorrijden. Van harte welkom! Een tocht van 200 km o.a. 
over de Veluwe 

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 
 

Terugblik op wijkactiviteit 
Het was mooi, afgelopen 26 maart: mooi weer, mooie mensen, 
mooi bedrijf en een mooie ontmoeting. Dat alles op het 
melkveebedrijf van de familie. Rond 14.00 uur kwamen we aan 
en na koffie, thee en kennismaking kregen we een rondleiding 
door het bedrijf. Ik heb het een en ander opgestoken over het 
kruisen van koeienrassen en me weer verwonderd over de 
werking van een melkrobot. Mooi was dat Marcel en Henrike 
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op al onze vragen wilden ingaan, terwijl vader Martin, die nog 
dagelijks op de boerderij rondloopt, veel kon vertellen over de 
geschiedenis van het bedrijf. Met moeite namen we na vieren 
weer afscheid van elkaar.  
Het was niet alleen maar een ronduit fijne middag, maar ook 
een zinvolle: in deze tijd is echt waardevol dat ‘boeren en 
burgers’ elkaar ontmoeten en elkaar wat te zeggen hebben. 
Zulke ontmoetingen kunnen echt tot zegen zijn voor onze 
gemeenschap en voor vraagstukken over klimaat en 
duurzaamheid. Gaaf dat we als kerk zo gemakkelijk elkaar 
kunnen ontmoeten. 
Familie Veurink: van harte bedankt! En Erik Hogenkamp en 
Herman van Dijk: bedankt voor het organiseren! We kijken 
alweer uit naar een volgende wijkactiviteit op locatie. 
 

Jubilea 
Mij zijn geen jubilea bekend om in deze editie van Kerkvensters 
te noemen. 
 

Aanwezigheid predikant 
Voor gemeentewerk ben ik bereikbaar en beschikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hiervan vallen in 
verband met verplichte nascholing de meeste vrijdagen uit in 
de eerste helft van 2022 (college of studieverplichtingen).  
 
Vanaf de Fuut, waar we al heerlijk in de tuin hebben kunnen 
zitten, mijn hartelijke groeten! 

Ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Ontregeld. 
Het gebeurde tijdens het uitspreken van een preek, die ik 
helemaal had uitgeschreven. Minstens 5 keer had ik hem in de 
week ervoor doorgelezen en bijgewerkt. 
Mijn idee was om de gemeente er vooral op te wijzen dat Jezus 
soms net een andere kant op denkt dan jij denkt of wilt. 
Maar ik ontdekte weer eens dat ik als voorganger (van 70) ook 
mijn eigen voorganger ben... 
Zelf buiten schot blijven? Dat kan niet. Een leerling blijf je ook 
als voorganger. Er is maar één Meester. 
Zo ook bij de zalving van Jezus door een vrouw, te vinden in 
o.a. Matteus 26. Heeft Jezus in Matteüs 25 een heel verhaal 
gehouden over wie goed gedaan heeft en niet goed gedaan 
heeft. Heeft Hij net laten zien dat die ander, zelfs ongezien, de 
Mensenzoon kan zijn...de hongerende, de dorstige, de 
vreemdeling, de naakte, de zieke, de gevangene. 
Dan zie je als leerling naar de armen in je omgeving, neem je 
het voor hen op en dan zegt Jezus in Matteüs 26: de armen heb 
je altijd bij je, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn... 
En spreekt hij zijn dankbaarheid uit naar een vrouw die een 
jaarsalaris uitgeeft aan parfum en Hem daarmee overgiet. Hij 
noemt het zelfs een superdaad. Ik hoorde Jezus zijn leerlingen 
corrigeren... En toen dacht ik: ja, maar dat is vreemd. Die 
leerlingen hebben toch eigenlijk best gelijk? Neem het op voor 
de arme, de vreemdeling (de Oekraïner of de Syriër of...) de 
mensen zonder brood en drinken, de naakte, de gevangene, de 
zieke. Ga zorgvuldig om met mensen. Heb er oog voor. Wees 
diaconaal. Wees pastoraal. Dat is toch bijbels? 
Wat wil Jezus nou? Wat wil Jezus dat ik concreet doe, nu? 
Is het een bij mij wakker maken, dat ik van geloven geen 
project moet maken waarbij ik afvink? Een samenspel van goed 
doordachte regels of kaders, dogma’s, moet ik daar wat meer 
vanaf? Moet ik het als een proces zien waarvan je iedere keer 
weer bijleert? Geloven lijkt te vragen om buigzaamheid, 

flexibel zijn, wat niet hetzelfde is als meewaaien met alle 
winden. Maar welke wind is dan de wind van de Geest? 
Of moet geloof zo mijn denken en handelen gaan beïnvloeden 
dat ik vanzelfsprekend mij inzet voor, oog heb voor? Ook als ik 
ouder word en ik het liever aan de volgende generatie wil 
overlaten...Corona ontregelt(de). De oorlog in de Oekraïne 
ontregelt. Ziekte ontregelt. Als de jaren gaan tellen wordt er 
soms heel plotseling en soms stap voor stap ontregelt. De 
ideeën en gedachten van je kinderen en je kleinkinderen 
ontregelen Een reorganisatie op je werk ontregelt... En in dat 
rijtje past blijkbaar ook: Jezus ontregelt. 
En dat maakt me soms best onzeker. Hoewel, misschien opent 
dat de weg naar andere, betere inzichten? En kom ik zo dichter 
bij wat God wil van mij, nu? 

Ds. Wim den Braber 
 

 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 
  tabbes@pkn-ommen.nl 
 
Al een lange tijd zijn we op zoek naar extra mensen. Zowel 
(jeugd) ambtsdragers als PaKaN!’ers en mensen die bij 
jeugdwerk-onderdelen willen helpen. Het blijkt toch lastig te 
zijn om mensen te vinden, die tijd en energie willen/kunnen 
vrijmaken voor het jeugdwerk in de kerk. Toch is dat vreemd. Ik 
denk dat als we een enquête zouden houden, zouden vele 
gemeenteleden, denk ik, aangeven dat ze het jeugdwerk wel 
belangrijk vinden. Dit vertaalt zich echter niet tot 
aanmeldingen. Dit baart mij als jongerenwerker wel zorgen. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het jeugdwerk. Maar om 
door te kunnen zetten wat we nu doen, nieuwe initiatieven op 
te zetten en blijven aansluiten bij onze jongeren hebben we 
toch echt mensen nodig. Ik zie dat er op sommige plekken echt 
hard gezocht wordt, maar blijkbaar vragen we de verkeerde 
mensen, zijn mensen te druk, vragen we ze voor verkeerde 
dingen of is er een andere reden. Misschien zijn er wel (jonge) 
mensen die best iets willen doen, maar niet binnen de huidige 
activiteiten.  
Raakt je dit stukje? Misschien is het dan een idee dat je een 
keer komt kijken bij een jeugdwerk-onderdeel, een vergadering 
of maak een keer een afspraak, zodat ik je kan vertellen wat en 
waarom we dingen doen. Wellicht zit er iets wat jouw hart 
raakt en wat bij jouw mogelijkheden past.  

Thomas Abbes 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
10erClub 
Ook de 10erClub is weer van start gegaan. De groep is nog niet 
heel groot, maar we hebben al wel een paar hele leuke en 
gezellige avonden gehad! Zo hebben we een Soepstengel-
‘gevecht’ gehouden en vorige keer was het thema ‘kennis’. We 
hebben o.a. het spel slagroomsnoet gedaan: 2 tieners zaten 
aan tafel, één van hen kreeg een vraag en bij een goed 
antwoord moest de ander draaien aan het handvat, bij een 
fout antwoord moest je zelf draaien. Als je ‘pech’ had ging de 
slagroomsnoet af en werd er een grote toef slagroom in je 
gezicht geslagen! Ook moesten 10ers een code kraken door 
bijbelteksten op te zoeken en het verkeerde woord te 
ontdekken We hebben weer hard gelachen en ook nog wat 
geleerd! Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Kom gerust een 
volgende keer kijken! 8 en 22 april zijn de eerstvolgende 
clubavonden. Ben je ouder? En lijkt je het leuk om mee te 
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helpen? Wees ook welkom! App dan even naar Thomas, dan 
plannen we je in!  
 
Paaswake 
Zoals we al eerder schreven gaan we dit jaar weer een 
paaswake organiseren voor jongeren op 16/17 april. Blijkbaar 
hebben de jongeren er ook zin in. Na het delen van de flyer in 
de app (dat we paaswake houden en ze zich kunnen opgeven) 
had ik na 2 uurtjes al 15 tot 20 aanmeldingen. We zitten nu al 
op 26 aanmeldingen en verwachten dat er nog meer 
binnendruppelen. Leuk dat ze zich zo enthousiast opgeven. Het 
wordt weer een lange, maar hele gezellige nacht. Ook zijn we 
erg blij met de mensen die zich voor de hele of een deel van de 
nacht hebben opgegeven om mee te helpen.  
Mocht u als gemeentelid nu benieuwd zijn naar zo’n paaswake 
dan zijn er momenten dat je prima even kunt langs komen of 
zelfs kunt helpen. App dan Thomas even zodat je weet waar we 
dan zijn! 
 
Paasontbijtactie  
Wat is nou leuker dan jezelf of iemand anders te verwennen 
met een heerlijk paasontbijtje op 1e Paasdag?! Wij gaan met de 
jeugd ontbijtjes maken en bezorgen deze aan huis in de 
gemeente Ommen.  
Om te bestellen, kan je de QR-code scannen die je op de poster 
ziet van het Paasontbijt (zie achterkant Kerkvensters). Of ga 
naar de website van PKN-Ommen. Daar vind je de bestellink. Zo 
kun jij je ook opgeven voor het regelen van de paasontbijtactie. 
Het bestellen kan t/m 10 april. Liever telefonisch bestellen?  
De opbrengst van de paasontbijtactie gaat naar World Servants 
(Ommen)! Bestel dus zoveel mogelijk ontbijtjes voor jezelf of 
voor een ander. Hoe leuk is het om in deze tijd een ander te 
verrassen!  

 jeugddiaconaat@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 
27-03 Fam. Scheppink 

Fam. De Roos 
 
Vinkenbuurt 
27-03 Dhr. en mw. Jolink  
03-04 Dhr. en mw. Hasselo 
 
Gereformeerde kerk 
06-03 Fam. G. Warner 
09-03 Mw. J. Heideman-Voort 
13-03 Mw. A. Kroeze-Grootens 
20-03 Mw. G. v.d. Meer-Martens 
27-03 Dhr. J. de Lange 
 
Witharen gebouw Irene 
19-03 Mw. J. van der Bent 
26-03 Dhr. J. Horsman 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Afsluiting Interkerkelijke actie ‘Ommen geeft warmte’ 
Op 30 november 2021 kwamen vertegenwoordigers van alle 
Ommer kerkgenootschappen bijeen om zich te buigen over een 
voorstel om de door de landelijke overheid ingestelde korting 
op de energiebelasting anders te verdelen. Dit vanuit de 
gedachte om die € 400,00 korting met name daar te laten 
komen waar deze nodig was. Besloten werd een werkgroep te 
vormen onder de naam ‘Ommen geeft warmte’. De werkgroep 
werd in 2 subgroepen gesplitst. Eén subgroep kreeg als doel 
alle Ommenaren die die korting om de één of andere reden 
niet echt nodig hebben te bewegen een deel van die korting 
van € 400,00 in het Noodfonds te storten. De andere subgroep 
kreeg als taak hen in beeld te krijgen die tot de minima 
behoren en door de verhoogde energieprijzen in de problemen 
dreigden te komen. Deze subgroep deed een beroep op de 
gemeente Ommen om de bij de gemeente bekende mensen uit 
de doelgroep te informeren over de mogelijkheid een beroep 
te doen op het Noodfonds. 
Al vrij snel boekten de subgroepen resultaat: mensen deden 
een beroep op het Noodfonds én mensen stortten (een deel 
van) hun energiecompensatie in het Noodfonds. 
De werkgroep gaf de mensen die een beroep op het 
Noodfonds zouden kunnen doen ruimschoots de tijd dit te 
doen. Na een paar keer de termijn te hebben verlengd werd de 
definitieve sluitingsdatum vastgesteld: 31 maart. Zo’n 220 
huishoudens deden een beroep op het Warmtefonds.  
Aan inkomsten kwam zo’n € 40.000,00 binnen. Gaandeweg de 
actie besloot de gemeente Ommen het via de Kerken 
binnengekomen bedrag te verdubbelen. Aanvankelijk ging deze 
toezegging vergezeld van enkele voorwaarden waaraan 
mensen die een beroep op het Fonds wilden doen zouden 
moeten voldoen. Later liet de gemeente die vallen en legde de 
uitvoering van de actie volledig in handen van de werkgroep. 
De werkgroep heeft gekozen om het huidige via de kerken 
binnengekomen bedrag in april te verdelen onder de 
aangemelde adressen. Het uit te keren bedrag is dus het 
resultaat van de eindopbrengst gedeeld door het aantal 
adressen. De uitkering vindt plaats via het verstrekken van een 
pasje waarop het bedrag staat en dat gebruikt kan worden bij 
de Jumbo en Albert Heijn.  
Binnenkort, zo verwachten wij, zal de gemeente Ommen haar 
aandeel in het Noodfonds storten. In oktober zullen wij de 
aangemelde adressen nogmaals bezoeken om wederom de 
pasjes te verstrekken. 
De werkgroep zal geen campagne voeren om het Noodfonds 
onder de aandacht te brengen van eventuele (nieuwe) 
gegadigden. Doel was een signaal af te geven aan de overheid 
om juist de minima tegemoet te komen. Dit signaal is 
afgegeven. De werkgroep stelt dat zij deze problematiek niet 
kan oplossen. Het is in de eerste plaats de taak van de 
overheid. Wel wil de werkgroep nog in gesprek gaan met de 
plaatselijke overheid om te onderzoeken of er verruiming van 
bijzondere compensaties mogelijk is én om te onderzoeken wat 
we eraan kunnen doen, dat iedereen die recht heeft op een 
bepaalde compensatie of tegemoetkoming dit ook én weet én 
er een beroep op doet. Het resultaat van zo’n overleg van de 
Kerken en de gemeente Ommen zou kunnen zijn dat in 
gezamenlijkheid een signaal wordt afgegeven aan de landelijke 
overheid. Er zijn ook al plannen om hier in Ommen in gesprek 
te gaan met de minister van armoede, Carola Schouten. 
Als werkgroep wijzen wij hen die niet voor de sluitingsdatum 
van 31 maart zich hebben aangemeld - maar wel (later) in de 
problemen zijn gekomen of dreigen te komen - op de 
mogelijkheid een energietoeslag van de (plaatselijke) overheid 
te krijgen. Landelijk blijkt dat slechts zo’n 350.000 van de 
850.000 huishoudens die tot de minima behoren bij de 
gemeenten bekend zijn. Dat betekent dat er ook in Ommen 
huishoudens zullen zijn die behoren tot de minima en recht 
hebben op compensatie, maar die niet bekend zijn bij de 
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gemeente. Voor deze mensen is het dus zaak de berichtgeving 
in de gaten te houden en ZELF een beroep te doen op die 
compensatie door de gemeente Ommen. 
Tot slot: we kijken terug op een mooie actie, een actie van én 
de gezamenlijke kerken én in goede samenwerking met de 
gemeente Ommen. We bedanken iedereen die op welke wijze 
dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze geslaagde actie! 

De werkgroep ’Ommen geeft warmte’. 
 
Ommen geeft licht! Steeds meer! 

Elke zondagavond kunnen we een 
brandend kaarsje voor het raam zetten: 
een teken dat we de hoop op vrede 
brandend houden. Vurig zelfs! 
De Stichting Ommen Voor Oekraïne 
(SOVO) verkoopt blikjes-met-kaarsjes 
voor ‘Ommen geeft licht!’. Ze kosten 

maar €3,00 per stuk en je kunt er gemakkelijk een waxinelichtje 
of een ander kaarsje in plaatsen als het blikje leeg gebrand is. 
De opbrengst van de kaarsjes komt ten goede aan SOVO en 
wordt dus rechtstreeks besteed aan Oekraïeners in nood.  
SOVO biedt in alle kerken van Ommen de kaarsjes te koop aan 
(contant, via de bank of met QR-code). Ook wordt er verkocht 
via de Lionsclub, in apotheken, bij Wildthout, Husselmus en via 
het netwerk van SOVO zelf. Maar als we Ommen nou echt snel 
licht willen laten geven, kopen we allemaal een handvol 
kaarsjes en verkopen we die in onze straat, vriendenkring en 
familie.  
Ommen geeft licht! Juist nu het zo donker is in Europa. Doe 
mee!! 

Namens de werkgroep ‘Ommen geeft licht!’ 
Johan Hofmeijer, Erna Martens, Plonie Jelsma,  

Corrie Doeleman, Hans Baart 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Noodhulp voor Oekraïne 
Aan de oproep om geld over te maken op de bankrekening 
(NL46RABO0348904347) van de diaconie voor noodhulp aan 
Oekraïne is goed gehoor gegeven. In Ommen en Vinkenbuurt is 
tot nu toe € 3.649,00 ontvangen. De diaconie heeft dit bedrag 
inmiddels verhoogd met € 2.000,00 uit haar eigen vermogen.  
Omdat het menselijk leed in Oekraïne onbeschrijflijk groot is en 
hulp dringend gewenst heeft het College van Diakenen 
besloten om nogmaals € 1.000,00 ter beschikking te stellen. 
Van dit laatste bedrag wordt € 500,00 overgemaakt naar de 
plaatselijke ‘Stichting Ommen Voor Oekraïne’(SOVO). Het 
overige geld is overgemaakt naar Kerk In Actie. Zij geeft via 
lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne direct hulp 
aan vluchtelingen. Daarvoor zijn in veel dorpen en steden 
plekken ingericht voor onderdak en wordt voedsel en kleding 
uitgereikt. Mocht u bij het lezen van dit artikel de behoefte 
voelen om alsnog geld voor dit goede doel over te maken, 
aarzel dan niet. U kunt uw gift overmaken naar het hiervoor 
genoemde banknummer van de Hervormde diaconie. 
Rechtstreekse betaling aan Kerk In Actie op banknummer 
NL89ABNA0457457457 onder vermelding van Noodhulp 
Oekraïne is natuurlijk ook mogelijk. Ook de Ommer stichting 
SOVO (banknummer NL26RABO0348949715) heeft een goede 
besteding voor uw gift. 
Tot slot willen wij eenieder bedanken, die heeft bijgedragen 
aan deze mooie opbrengst voor de nood in Oekraïne en laten 
we vooral niet nalaten God te blijven vragen of er een eind mag 
komen aan deze zinloze en bloedige oorlog. 

De diaconie 
 
 
 

Bestellijst perkplanten t.b.v. de Hervormde kerk 
Op 7 mei a.s. van 09.00 t/m 14.00 uur organiseert de 
rommelmarkt commissie van de Hervormde kerk weer een 
bloemenmarkt van één jarige perkplanten bij het Hervormd 
Centrum. U kunt de ingevulde lijst tot uiterlijk 23 april a.s. 
inleveren bij: mw. H. Schippers. Indien u niet in de gelegenheid 
bent om te komen dan kunnen de planten ook bezorgd 
worden. Zie bestellijst achterop Kerkvensters. 
 
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 
09-03 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 31,90 € 55,88 € 30,32 
 
13-03 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 136,48 € 167,44 € 167,14 
 
20-03 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 144,47 € 152,45 € 118,96 
Vinkenbuurt 24,90 46,15  
Kerk Vinkenbuurt 25,25 
 
27-03 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Vinkenbuurt € 17,00 € 16,20  
Kerk Vinkenbuurt 16,80 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 50,00 via mw. J. Dankelman 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via fam. Runhart 
€ 15,00 via fam. Heusinkveld 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
De Gereformeerde kerk (PKN) te Ommen is op zoek naar een 

 
Beheerder Kerkelijk Centrum/Kerk   m/v 

 
Het betreft een partime functie (24-28 uur) 

 
Onze monumentale Kerk staat in het centrum van Ommen met 
inpandig het zalencentrum De Kern. 
Deze wordt wekelijks veel gebruikt voor kerkelijke en niet 
kerkelijke activiteiten. 
 
Wat ga je doen? 
Als Beheerder ben je belast met de praktische zorg voor het 
Kerkelijk centrum en Kerkgebouw. Jij bent het aanspreekpunt 
voor ons zalencentrum en Kerk. Samen met jouw team zorg je 
dat alle activiteiten binnen het kerkelijk centrum en Kerk 
probleemloos verlopen. Onder andere de volgende taken 
behoren tot jouw werkzaamheden 
• Aansturen van het team met zowel vast personeel als 

vrijwilligers. 
• Personeelsplanning en urenregistratie. 
• Agendabeheer en de bijbehorende zaalindeling. 
• Inkoop. 
• Het opstellen en versturen van facturen. 
• Bijspringen waar nodig tijdens activiteiten. 
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Maandelijks heb je overleg met één van de leden van het 
College van Kerkrentmeesters om het reilen en zeilen binnen 
het kerkelijk centrum en Kerk te bespreken.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
• Kerkelijk meelevend; 
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
• Flexibel in beschikbaarheid; 
• Actieve houding t.a.v. de acquisitie van verhuur; 
• In het bezit van BHV, Sociale Hygiëne, HACCP- en IVA-

certificaat; 
• (of bereid zijn deze diploma’s/certificaten op korte 

termijn te gaan halen). 
• In het bezit van VOG; 
• Bij voorkeur praktijk en werkervaring; 
Wat hebben wij jou te bieden? 
• Een fijn team aan personeel en vrijwilligers; 
• Een mooie, authentieke locatie; 
• Een parttime baan (24-28 uur); 
• Flexibele uren invulling; 
• Een salaris conform de arbeidsvoorwaardenregeling 

van de Protestantse Kerk Nederland; 
• Vaste reiskostenvergoeding; 
 
Interesse? 
Laat je motivatie en CV achter op geref-secretaris-cvk@pkn-
ommen.nl. 
 
We ontvangen graag je reactie voor 20 april 2022;  
De gesprekken zullen plaats vinden in week 18. 
 
Secret Sisters Slotavond! 

25 maart was het zover, eindelijk werd 
bekend met wie we ons vijf maanden 
verbonden hadden gevoeld door middel van 
kaartjes, bemoedigingen, gebed en kleine 
attenties. 
Het heeft verbinding gebracht tussen 

vrouwen van allerlei leeftijden. Erg mooi om te zien dat er 
zoveel enthousiasme was. We hadden als organisatie gerekend 
op zo'n 20 vrouwen, maar uiteindelijk waren het er 43! 
Het was erg mooi om mee te maken. Eén van de deelnemers 
heeft hieronder beschreven hoe ze het heeft beleefd: 
 
Van vrienden uit het buitenland, had ik over dit project 
gehoord. Zo leuk dat het nu ook bij ons werd georganiseerd. 
Het bijzondere van dit project vond ik dat je elkaar kon 
bemoedigen op tal van manieren. Zelf deed ik het via kaartjes, 
gedichten, liederen en presentjes. Het was spannend om het 
ongezien bij mijn secret sister in de bus te doen. Zij mocht 
immers niet weten dat ik het was. Deze 'geheimzinnigheid' 
maakte het wel spannend hoor. 
Geregeld dacht ik aan haar en ook in mijn gebeden. 
Voor mijzelf zat het in het weten dat er aan je gedacht werd op 
tal van manieren. Dat je wist dat er voor je gebeden werd. Dat 
iemand jou zag staan. 
Dat maakte het voor mij al zo bijzonder. Ik hoop dat degene die 
mijn secret sister was, zich ook gezien voelde en wist. 
Bijzonder dat we dit als gelovige vrouwen voor en met elkaar 
konden en mochten doen. Juist in de donkere maanden was 
een bemoediging zo fijn om aan elkaar door te kunnen geven. 
Elkaar tot zegen te mogen zijn! 
Na vijf spannende maanden was op 25 maart dan eindelijk de 
ontknoping en zouden we weten wie onze secret sister was. 
Maar daar kwam je niet 'zomaar' achter. We moesten erachter 
komen via een raadsel. Aan de hand van enkele steekwoorden 
of korte zinnetjes, moest je raden wie jouw secret sister was. 
Nou, dat viel nog lang niet mee! Zelf vond ik het best spannend 
om voor al die vrouwen te staan en te moeten raden wie van 
hen mijn secret sister was! Want er waren meer dan 40 

vrouwen die hadden meegedaan en we kenden elkaar niet 
allemaal. 
Gelukkig hielpen we elkaar op weg. Onder het genot van een 
drankje konden we later met elkaar kennis maken. Het was zo 
leuk om te zien wie mij al die maanden had verrast en kennis te 
maken met degene die ik had mogen verrassen. 
Het was een geweldige avond en ik heb met plezier aan dit 
project meegedaan! 
 
Als organisatoren van dit project zijn we dankbaar dat het zo 
goed en mooi is verlopen. We willen dan ook iedereen die 
heeft meegedaan nogmaals hartelijk bedanken, want dankzij 
jullie is het een succes geworden! 

Nelly van Lenthe, Plonie Jelsma en Joaline Breteler 
 
Diaconie Jaarrekening 2021 
 

Omschrijving Begroting 
2021 

Rekening 
2020 

Rekening 
2021 

Opbrengsten en baten    

Opbrengsten uit rente, 
dividenden 

0 9 0 

Opbrengst levend geld 
collecten 

9000 19722 13404 

Door te zenden 
collecten en giften 

15300 21502 12709 

Totaal baten  24300 41233 26113 

    

Uitgaven en kosten    

Kosten diaconaal 
quotum (PKN Utrecht) 

2500 2735 2315 

Kosten beheer, 
administratie en 
archief 

700 213 155 

Rentelasten/bankkoste
n 

1000 1427 1219 

Diaconaal plaatselijk 
werk 

11050 4961 5428 

Diaconaal werk 
regionaal/landelijk 

1400 2436 4708 

Diaconaal werk 
wereldwijd (Kerk in 
Actie) 

8400 25928 14820 

Afdracht door te 
zenden collecten en 
giften. 
Spaardoosjes 

5500 6076 0 

Totaal lasten 30550 43772 28645 

    

Resultaat -6250 -2543 -2532 

    

Incidentele baten en 
lasten 

   

Incidentele baten 0 0 0 

Incidentele lasten -2100 -1380 -858 

Incidentele baten en 
lasten 

-2100 -1380 -858 

Uiteindelijk resultaat -8350 -3923 -3390 

    

Reserve  47901 47879 

    

Pastorale eenheden  1282 1254 

 
Bovenstaand een overzicht van de diaconie uit de jaarrekening 
2021. De rekening is vastgesteld door de diaconie op 22 maart 
2022 en vervolgens naar de kerkenraad. U kunt de cijfers 
vergelijken met de begroting 2021 en die van de jaarrekening 
2020. 
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Dankbaarheid en Liefde 
Het stemt tot dankbaarheid dat er uit liefde tot onze naasten 
zoveel geld is gegeven in het coronajaar 2021! En toch laat het 
beeld zien dat voor reguliere posten wat minder wordt 
gegeven dan in voorgaande jaren. Collectegeld komt ook in 
2021 het meest via de bank en digitaal (GIVT) binnen. Omdat er 
geen kerkdiensten zijn komt nauwelijks geld binnen via 
collectebonnen en contant geld in 2021. Maar toch blijkt de 
gulheid en een kloppend hart voor mensen (jong en oud) in 
kwetsbare omstandigheden in binnen-en buitenland. Woord en 
Daad gaan ook in Ommen samen. 
 
Collecteren in Coronatijd 
Fijn dat er een mogelijkheid is om digitaal te collecteren of om 
het via de bankrekeningen te doen. Echter van de 4 à 5 soorten 
collectedoelen (diaconie, kerk, zending en kerkelijke 
gebouwen, gebouw Irene) wordt vaak op de digitale of 
bankomschrijving maar 1 doel genoemd. Daarom heeft de 
diaconie besloten om van de binnenkomende 
diaconiecollecten de verhouding 30-70% toe te passen. Voor 
de kerk en bijbehorende doelen 30% (voornamelijk kerk) en 
70% voor diaconale doelen. Voor diaconale doelen in 
Nederland en wereldwijd is bijna € 25.000,00 gecollecteerd en 
in evenredigheid overgemaakt naar plaatselijke, regionale en 
landelijke organisaties en wereldwijd (Kerk in Actie). Evenredig, 
omdat collectegeld niet per zondag binnen komt maar ook 
door de week. De spaardoosjes zijn voor een deel opgehaald en 
niet meer in de diaconiejaarrekening verwerkt. 
 
Vaste en verplichte kosten 
Ongeveer € 3.689,00 bedragen de kosten voor: PKN 
dienstencentrum Utrecht (€ 2.315,00), eigen administratie  
(€ 155,00) en bank- en digitale kosten(€ 1.400,00). Contant 
geld bij de bank tellen kost geld en collecteren via GIVT ook.  
 
Incidentele kosten 
Dat zijn met name de vaste kosten voor het Heilig Avondmaal, 
Kerkomroep (€ 1.380,00) en wat onvoorzien. 
 
Diaconaal platform en Noodfonds en Warmtefonds 
Alle kerkgenootschappen in de gemeente zijn lid en drager van 
het diaconaal platform. Samen met gemeente Ommen is een 
Noodfonds ingericht voor gezinnen met kinderen met geringe 
financiële draagkracht. Helaas is er in 2020 geen gebruik van 
gemaakt. Samen met de Hervormde diaconie hebben we met 
wethouder Bongers gesproken over verbeteringen. Het gaat 
om kleine bijdragen aan studie- en schoolkosten. Te denken 
valt aan abonnement bibliotheek, internet, hulpmiddelen bij 
het leren. Juist in deze tijd waar kinderen veel thuis leren en 
verbonden zijn met hun scholen. Het vervolg heeft vanwege 
coronaperioden nog niet plaatsgevonden. De planning is om 
medewerkers van Samen Doen (WMO) uit te nodigen om 
dieper op dit werkveld in te gaan. Dit heeft inmiddels op  
7 maart plaatsgevonden. Bovenop collecteopbrengsten is in de 
Ommer gemeenschap ruim € 35.000,00 opgehaald voor 
mensen/gezinnen die moeite hebben om door sterk gestegen 
energielasten hun rekening te betalen. In 2022 wordt het 
energiearmoedeplan verder uitgewerkt. 
 
Diaconale acties plaatselijk 
Er is in samenwerking met het jeugddiaconaat € 1.000,00 
overgemaakt voor een speeltoestel en bolderkar t.b.v. de 
kinderboerderij in Ommen. Overigens komt daar nog een 
verslag van. Uit het Steunfonds is € 1.250,00 overgemaakt naar 
een project voor kinderen op de Johan Seckelschool en voor 
een leerling op CBS Kardoen. In Kerkvensters is daar verslag 
van gedaan. Overigens heeft ook de diaconie van de 
Hervormde gemeente daarin haar aandeel geleverd. In 
november/december zijn de reguliere acties gehouden: 
tractatie doelgoepen, kerstpakettenactie, minima-actie 

gezamenlijk met andere kerken en een spontane actie kinderen 
voor kinderen. Daarvan is melding gemaakt in Kerkvensters. 
Instellingen die vallen onder de rubriek ‘Algemeen Christelijke 
Doeleinden’. In Kerkvensters van januari 2022 is daar uitvoerig 
verslag over gedaan. 
 
Algemene Opmerkingen 
Tekort 
Zoveel gegeven, zoveel steun kunnen geven en toch een 
tekort! Maar veel minder dan begroot. Ja, dat is het gevolg van 
een gemaakte afspraak om wat op de algemene reserve in te 
teren. Dat kan niet steeds zo doorgaan. De normale collecten 
voor de diaconie zullen meer moeten opleveren, waaruit ook  
€ 3.700,00 aan vaste kosten kunnen worden betaald. 
 
Bijeenkomsten diaconie 
Een paar vergaderingen van de diaconie vonden plaats in  
De Kern en tussendoor vergaderde het moderamen via 
beeldbellen. Er werden verslagen gemaakt en rondgestuurd. 
Documenten ter vaststelling werden rondgestuurd. Met de 
diaconie van de Hervormde gemeente is 2 keer vergaderd. 
 
Collecterooster 2022 - 2024 
Er is een collecterooster opgesteld voor plaatselijke/ 
regionale/landelijke collectedoelen en wereldwijd. Het rooster 
is op een kleine wijziging na ingevoerd in 2022 en kan jaarlijks 
naar bevinden worden aangepast. 
 
Het diaconaal platform heeft vanwege corona niet vergaderd. 
Wel is besloten om het rekeningnummer te gebruiken voor 
bijdragen van het Warmtefonds. Zowel de gemeente Ommen 
en gevers uit de gemeenschap van Ommen (waaronder de 
kerken) hebben royaal gegeven. De actie loopt door in 2022. 
Met de gemeente Ommen is een gesprek geweest over 
verbeteringen in het gebruik van de gelden voor kwetsbare 
gezinnen. 
 
Bezetting diaconie 
Er zijn ieder jaar minder diakenen. Dat houdt in dat werk en 
verantwoordelijkheden verdeeld moeten worden. In de 
komende jaren zullen steeds meer gemeenteleden voor een 
taak worden ingeschakeld. Het vinden van ambtsdragers is een 
moeilijke bezigheid, vooral gemeenteleden in de 
leeftijdsschijven van 30, 40, 50-jarigen. Dat is een opdracht 
voor ons allemaal. Bezinning op gemeentewerk blijft een zaak 
van aandacht. 
 
Onderwerpen ter bezinning voor de komende periode  
2022 - 2025 
- Verbeteren toegankelijkheid Noodfonds in samenwerking 

met de gemeente en gesprek met Samen Doen 
- Structuuraanpassing wijkraden en diaconie: blijvend 

aandachtspunt. 
- Bezetting van de diaconie: omvang en taakomschrijving 
- Bezinning op de functie van de diaconie in onze 

geloofsgemeenschap en buiten onze gemeenschap. In het 
proces is een kleine stap gezet. Draagkracht voor een 
bezinning komt op gang.  

- Veranderingen in het collecteren 
- Avondmaal vieren na de coronaperiode. 

Namens de diaconie, Freek IJzenbrink, penningmeester,  
Dinand Getkate, secretaris en Klaas L. Schaap, voorzitter 

 
Vervoer naar de kerkdiensten 
Wilt u graag naar de kerkdienst op zondagmorgen, maar hebt u 
vervoer nodig om daar te komen: er is, zover ik begreep, al 
jaren de mogelijkheid om u dan te laten ophalen van huis naar 
de kerk en uiteraard weer andersom. 
Na een lange periode van corona en de beperkingen daardoor, 
met daarnaast wisseling van de coördinator willen we graag 
een actueel overzicht krijgen van gemeenteleden die vervoer 
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nodig hebben. Daarom de vraag, ook wanneer u hier al gebruik 
van maakt, u aan te melden via onderstaande 
contactgegevens. Twijfelt u of u gebruik wilt maken van deze 
mogelijkheid van vervoer naar de kerk, omdat u b.v. anderen 
hiermee niet lastig wilt vallen? De vrijwilligers halen en 
brengen u met alle plezier, dus schroom niet om van deze 
service gebruik te maken! Daarnaast is er nog ruimte voor 
gemeenteleden die ook wel willen helpen dit vervoer te 
verzorgen. Momenteel is er een pool van 8 rijders, een kleine 
uitbreiding zou mooi zijn. Interesse? Meld u via onderstaande 
contact gegevens aan of neem gerust contact op wanneer u 
vragen hebt. 

Rob Meulenkamp 
 
Terugblik Noaberdienst Lente 
Gebouw Irene was in lente sfeer. 
De overdenking ging over Psalm 104. Een 
ode aan de schepping en aan dit heerlijke 
jaargetijde. Er lagen noaberrollen in de 
kerk klaar om uit te delen aan je noabers. 
We zongen o.a.: ‘Breng ons samen’, ‘Dit is 
een morgen als ooit de eerste’, ‘Aan U 
behoort o Heer de Heren’, ‘Ik zag een 
kuikentje’ en ‘Tienduizend redenen’. Een prachtig filmpje 
bekeken: ‘Er is een God!’. De kinderen van de 
kindernevendienst hebben zaadjes gezaaid. Na de dienst was 
het een gezellig samenzijn met koffie en een lente koekje. We 
kijken terug op een mooie dienst. 

Jeannet Kelder 
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
Tot onze spijt heeft Ruud Jongbloed, wegens het aanvaarden 
van een andere baan, besloten om per 1 mei a.s. te stoppen als 
koster-beheerder van onze kerk. 
Na aftrek van vrije/vakantiedagen is 13 april a.s. zijn laatste 
werkdag. Zondag 10 april is er na de dienst gelegenheid om 
afscheid van hem te nemen in De Kern. 
Wij wensen hem alle goeds toe op zijn verdere levensweg. 
Het CvK zal in overleg met het personeel bekijken hoe we nu 
op korte termijn verder gaan en ons beraden over de 
toekomst. 

Namens het CvK, 
Jan Meulenkamp 

 
Giften 
Voor de bloemen 
€ 20,00 anonieme gift  

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
23 april Voorjaars motortocht 
Op deze zaterdag hopen we weer onze voorjaarsmotortocht te 
houden. De route gaat dit keer over de Veluwe en langs het 
Veluwemeer. We rijden o.a. door Elburg en Harderwijk. 
Gelukkig zijn er vanwege corona geen beperkingen meer en 
kunnen we weer als vanouds een toertocht organiseren. 
Vooraf aanmelden is nodig i.v.m. reserveringen bij de 
horecagelegenheden tijdens de rustpauzes. Willen jullie 
aangeven of je alleen of samen met een partner komt. Voor 
het indelen van de groepen is het tevens van belang om te 
weten wie er beschikt over een navigatiesysteem. Mochten er 
mensen zijn met speciale dieetwensen laat het ons weten, dan 
kunnen we dit doorgeven aan de horeca gelegenheden. 
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk voor 15 april door een 
berichtje te sturen naar pknmotorommen@gmail.com. 
Graag tot ziens op zaterdag 23 april. 

Namens dePKN-motorclub Ommen 
Bert Schuttert 

 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
Paasbrodenactie  

Net als voorgaande jaren staan de 
leden in de hal van De Kern, gebouw 
Irene en in de Hervormde gemeente 
liggen de bestellijsten voor de 

paasbrodenactie. De broden kosten € 6,50 per stuk.  
Tot 10 april kunt u bij de in- en uitgangen van de 
Gereformeerde kerk, de Hervormde gemeente en gebouw 
Irene uw bestellingen noteren op de daarvoor bestemde 
intekenlijsten. De broden kunnen opgehaald worden op  
vrijdag 15 april tussen 13.00 en 16.00 uur en  
zaterdag 16 april tussen 09.00 en 12.00 uur in het depot aan de 
Haven Oost 20.  
Bent u niet in de gelegenheid uw bestelling in de kerk te doen, 
bij onderstaande personen kan dat telefonisch of per mail, 
graag voor 10 april bij Johan Hofmeijer of Erna Martens  
De opbrengst van de verkoop is deze keer bestemd voor de 
opvang van vluchtelingen. Ook zal er binnenkort een tweede 
transport met goederen en voedsel naar Hongarije gaan, waar 
Dianne, onze contactpersoon, zorgt voor de coördinatie en 
verspreiding van de spullen.  
 
11 april Zing- en luister Matthäus Passion 

Deze maandag om 19.30 uur kunt 
u een ‘Zing- en luister Matthäus 
Passion’ bijwonen of beter: 

meebeleven. Het Sallands Bachkoor zingt dan in de Grote Kerk 
in Dalfsen alle koordelen van Bachs bekendste passie. Het koor 
staat onder leiding van dirigent Leendert Runia en wordt 
begeleid op de vleugel door Jan de Roos en op het orgel door 
Gerrit Hoving! Bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd voor 
de gemaakte onkosten.  
 
12 april Paaslunch 
We nodigen de leden deze dinsdag 
hartelijk uit voor de Paaslunch van 
onze vereniging in De Kern. 
Vanaf 11.30 uur bent u welkom. We beginnen om 12.00 uur. 
Na de opening en inleiding met muziek, krijgt u een lekkere 
lunch Daarna laten we muziek horen die past bij de lijdenstijd 
en Pasen. Er zijn kosten aan verbonden. 
 
16 april Passie-paasconcert Looft den Heer en Praise the Lord 
Om 19.30 uur (deur open om 18.45 uur) in de Dorpskerk, Burg. 
Van der Bergsplein in Wierden. Tijdens dit concert willen wij 
samen met het Christelijke Regionaal Koor ‘Praise the Lord’ en 
u stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze 
Verlosser. Uiteraard blijven wij op deze stille zaterdag niet 
alleen maar achteromkijken, maar blikken we ook alvast 
vooruit naar de opstanding van onze Heer. 
Naast de bekende en minder bekende liederen die wij zullen 
laten horen, is er ook veel ruimte voor samenzang en kunnen 
we samen genieten van muzikale intermezzo’s. 
Medewerkers tijdens het concert zijn Peter Eilander (orgel), 
Kees de Bruin (piano) en Cloë Elsenaar (viool). De algehele 
leiding is in handen van dirigent Jan Quintus Zwart. 
De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor 
de gemaakte kosten. Viert u en vier jij met ons mee? 
Meer informatie over het koor en de concerten is te vinden op: 
www.loofdenheer.nl. 
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Hulp aan Oekraïne 
Stichting Myosotis heeft de eerste week van de 
oorlog in Oekraïne babyvoeding, luiers, sokken, 
toiletartikelen en kinderondergoed naar 
Oekraïne gestuurd. De afgelopen tijd hebben wij 
geld overgemaakt voor voedselpakketten. Graag 
willen wij meer geld overmaken voor 

voedselpakketten en medicijnen. 
Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op 
NL 64 INGB 000 1771 640, t.n.v. Stichting Myosotis Oekraïne. 
Bedankt voor uw steun!  
Voor informatie kunt u contact opnemen met, 
Ina Otten, Janny Dunnewind en fam. Dunnewind. 
 
Lemele op de bres voor Oekraïne 

Sinds de voorlichtings-
bijeenkomst op woensdag  
9 maart in de Imminkhoeve, is 
er al veel gedaan! De eerste 

Oekraïners zijn inmiddels gearriveerd en acclimatiseren nu in 
de Imminkhoeve. Ze worden professioneel begeleid en op zich 
gaat het naar omstandigheden redelijk goed met hen. De groep 
bestaat voornamelijk uit oudere vrouwen, oudere stellen, 
moeders met kinderen en aanstaande moeders. Ook opvallend 
veel mensen met een beperking. 
Ongeveer 160 vrijwilligers met een diverse achtergrond en 
ervaring hebben hun diensten aangeboden: docenten, 
verpleegkundigen, huisartsen, psychologen, kookliefhebbers, 
sportliefhebbers, wandelaars, regelneven, etc. Allemaal 
mensen die het Noaberschap hoog in het vaandel hebben! 
Wat is er al gedaan? 
Kleding en toiletspullen zijn ingezameld, taallessen worden 
voorbereid, een verzamelactie voor fietsen is van start gegaan, 
een individuele oppashulp is geregeld, het inrichten van de 
kapper- en beautysalon is in voorbereiding etc. 
Nog steeds is uw hulp welkom! U kunt zich melden via  
‘Lemele helpt Oekraïne’  lemelehelptoekraine@gmail.com 
en houdt u ook onze Facebookpagina ‘Lemele helpt Oekraïne’ 
in de gaten, daarop posten we met enige regelmaat de laatste 
ontwikkelingen. 
Uw hulp kan bestaan uit het leveren van goederen maar ook 
hulp vanuit uw kennis of kunde is heel welkom. Meldt u zich 
gerust op bovenstaand emailadres. Wij kunnen dan 
inventariseren wat u aanbiedt en wat er nodig is, dit om te 
voorkomen dat er van alles dubbel wordt aangeboden.  
Hulp komt snel op gang via alle kanalen. Een leuk voorbeeld 
van hoe snel social media werken: afgelopen 
donderdagochtend werd er gevraagd om 2 kattenbakken, om 
16.00 uur ’s middags waren er al 6 aangeboden. Super mooi 
om te merken dat een berichtje of appje zulke resultaten 
oplevert. Een voerleverancier regelt dat er een aantal zakken 
kattengrit gebracht wordt, hartverwarmend hoe mensen 
meedenken. 
Allerlei initiatieven worden genomen om geld en goederen in 
te zamelen, het laat zien dat onze naaste ook zomaar een 
noaber kan worden. Naast het landelijk gironummer 555 heeft 
‘Lemele helpt Oekraïne’ ook een eigen bankrekening gekregen 
van de Rabobank. Hierop kunt u ook een eigen bijdrage storten 
of een ingezameld bedrag van een actie die u op touw heeft 
gezet. Het voordeel hiervan is dat we met dit geld precies dat 
kunnen kopen wat de lokale vluchtelingen nodig hebben.  
Graag zien we uw bijdrage tegemoet op rekeningnummer van 
de Kerkvoogdij Lemele Archem NL66 RABO 0189 520 086 t.n.v. 
Vluchtelingenwerk Lokaal. Het is wellicht overbodig om te 
melden maar, uw bijdrage gaat natuurlijk voor 100% naar de 
werkgroep ‘Lemele helpt Oekraïne’, zonder tussenkomst of 
afdracht naar wie of wat dan ook. 
Slava Ukraini!! (Hulde aan Oekraïne) 
 
 
 

 
 

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 we met Pasen mogen vieren 
dat Jezus Christus het kwaad heeft overwonnen, dat 
Hij onze schuld op zich heeft genomen en dat wij 
daardoor voor eeuwig met God mogen leven.  
Laten we God danken voor Zijn oneindige liefde voor 
ons die zichtbaar is geworden in het lijden, sterven en 
de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus.   
Laten we bidden om Gods nabijheid, herstel en kracht 
voor alle mensen die ziek zijn en/of het moeilijk 
hebben. Bid dat we in liefde naar elkaar zullen omzien 
en elkaar zullen troosten en bemoedigen. 
Laten we bidden om Gods ontferming voor de mensen 
die gebukt gaan onder de oorlog in Oekraïne en voor 
hen die op de vlucht zijn. Laten we bidden dat er een 
einde mag komen aan het zinloze geweld en er weer 
vrede zal zijn. 
Laten we God danken voor de vele mensen die helpen 
bij de acties die Stichting Ommen Voor Oekraïne al 
heeft ondernomen. Laten we bidden om Gods zegen 
over hun werk. 
Laten we bidden dat we ons niet zullen laten leiden 
door angst of onzekerheid, maar door Gods liefde die 
overwint en overwonnen heeft.  
Laten we God danken voor de welvaart waarin wij 
mogen leven. Laten we bidden dat we, waar mogelijk, 
zullen delen van wat ons gegeven is.  
Laten we Gods zegen vragen voor de Paaswake die de 
jongeren in de gemeente in de nacht voor Pasen 
samen hopen te beleven. Dat ze God, elkaar en 
zichzelf beter mogen leren kennen.  
Laten we bidden om Gods zegen voor de 
Paasontbijtactie vanuit PaKaN! en het Paasontbijt in 
De Kern ten bate van World Servants.  
Laten we bidden voor de deelnemers aan de Alpha 
cursus. Dat ze Gods liefde en genade zullen ontdekken 
door de kracht van de Heilige Geest.   

 
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 22 april. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 12 april 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 
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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 
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 
   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 
 
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   ℡ 456044  
  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. R. Jongbloed  
  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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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 
 

 

Familieberichten en posters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: Houd elkander vast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een lied van Huub Oosterhuis, gezongen door Jonathan Vroege. 
 
Tekst: Huub Oosterhuis  
Melodie: Brigit Calame 
 
Houd elkander vast, 
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Die ons maakte uit niets, 
laat niet varen 
het werk van Zijn handen. 
 
Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 
 
Houd elkander vast,  
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Hoor een stem: 
"Ik maak alle dingen nieuw, 
ik zal de tranen uit je ogen wissen 
en de dood zal niet meer zijn." 
 

Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 
 
Het lied is te beluisteren via: https://youtu.be/qIQf74zSoMc 
Bron: Protestantse kerken in Nederland - Petrus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palm zondag 
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Bestellijst perkplanten t.b.v. de Hervormde kerk 2022  

     

        Op 7 mei a.s. van 9.00 t/m 14.00 uur organiseert de rommelmarkt commissie van de  

        Hervormde kerk weer een bloemenmarkt van één jarige perkplanten bij het Hervormd Centrum. 

        U kunt de ingevulde lijst tot uiterlijk 23 april a.s. inleveren bij:    

        Mw. H. Schippers, Putter 18, 7731 KK Ommen    

               
        Indien u niet in de gelegenheid bent om te komen dan kunnen de planten ook bezorgd worden.            

                                          
                                                   

     
planten soort kleur stukprijs  aantal bedrag 

          

 Staande Geranium   Rood €2,00      

 Staande Geranium   Roze €2,00      

 Staande Geranium   Wit €2,00      

 Hang geranium   (Oostenrijkers)   Rood €2,00      

 Hang geranium   (Oostenrijkers)   Roze €2,00      

 Staande Fuchsia   Rood / Roze €2,00      

 Staande Fuchsia   Wit / Rood €2,00      

 Hang Fuchsia (dubbel bloemig)   Rood / Wit €2,00      

 Indisch Vlijtig Liesje   Rood €2,00      

 Indisch Vlijtig Liesje   Roze €2,00      

 Indisch Vlijtig Liesje   Wit €2,00      

 Spaanse margriet   Wit €2,00      

 Spaanse margriet   Paars €2,00      

 Spaanse margriet   Roze / Wit €2,00      

 Surfinia hang   Blauw €2,00      

 Surfinia hang   Paars €2,00      

 Surfinia hang   Wit €2,00      

 Knolbegonia   Rood €2,00      

 Knolbegonia   Geel €2,00      

 Knolbegonia   Wit €2,00      

 Bacopa   Wit €2,00      

 Bidens   Geel €2,00      

 Brackyscome   Blauw €2,00      

 Diascia   Div. kleuren €2,00      

 Felicia   Blauw €2,00      

 Lobelia   Blauw €2,00      

 Pot Margriet, klein   Wit €2,00      

 Verbena   Div. kleuren €2,00      

 Begonia   Div. kleuren €0,50      

 Vlijtig Liesje   Div kleuren €0,50      

 Lobelia   Wit / Blauw €0,50      

 Salvia   Rood €0,50      

 Africaan   €0,50      

 Potgrond   zak 40 liter €5,00      

          

      totaal bedrag €    

 naam                                                adres      telefoon   

          

 planten bezorgen         JA  /  NEE                              

 

doorhalen wat 

niet van 

toepassing is 
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PAASONTBIJT ACTIE 

Georganiseerd door het jeugddiaconaat van PaKaN!  

 

1e Paasdag, 17 april paasontbijt aan huis! 

Vanaf nu te bestellen, een heerlijk paasontbijt! 

Voor € 7,50 per persoon of een kinderontbijt-box voor € 5,00 

                                                                            (kinderen t/m 6 jaar) 

 

Het wordt weer een heel lekker ontbijt! 

Leuk voor jezelf / je gezin óf om weg te geven. 

Wij bezorgen het 1e paasdag aan huis! 

 

De opbrengst gaat naar het goede doel World Servants (Ommen). 

 

Bestellen kan door de QR code te scannen! 

Of ga naar de website www.pkn-ommen.nl voor de bestellink.  

Ook op de Facebook en instagram van PaKaN! vind je de bestellink. 

Meer info: www.jeugddiaconaat@pkn-ommen.nl  
 

 

                                                                                  Paasontbijtjes zijn te bestellen t/m 10 april 
 

                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 


