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21ste jaargang No. 23 Vrijdag 9 december 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
De Kerstboom 

‘Leer dan van de (vijgen)boom deze les: ’Matteüs 24: 32a 
Bij mijn opa kwam, als rechtgeaarde calvinist, de kerstboom er 
niet in. Dat was een heidens gebruik! Mijn opa moest eens 
weten dat het juist de streng bevindelijke Reveilbeweging in de 
19e  eeuw was die de Kerstboom vanuit Duitsland naar ons land 
bracht. Rond 1840 waren ze begonnen met het opzetten van 
zondagscholen om zo veel mogelijk kinderen met het 
christelijke geloof in aanraking te brengen. In de kerstboom 
zagen zij een middel om het Kerstfeest nog eens extra 
nadrukkelijk onder de aandacht van de mensen te brengen. Het 
was immers Luther zelf geweest die de kerstboom tot symbool 
van de geboorte van Jezus maakte. De kaarsjes in de 
kerstboom symboliseerden volgens hem Christus, het Licht der 
wereld. De verbinding van de kerstboom met de oude 
Germanen en daarmee met het heidense verleden werd vooral 
in de periode van de Romantiek (begin 19e eeuw) gelegd. In 
deze periode ging men er van uit dat cultuuruitingen vaak 
verbonden waren met oude gebruiken. De Germanen kenden 
de heilige boom. Rondom deze boom vonden de 
zonnewendefeesten plaats. Men bond dan doekjes om de 
takken, hing etenswaren of andere gaven in de boom om de 
natuur, die weg was (afvallen van de bladeren), te verleiden 
weer terug te komen. De heilige bomen waren echter meestal 
eiken. Het is waarschijnlijker dat de kerstboom haar oorsprong 
heeft in de Kerstspelen. Meestal bestond een Kerstspel uit drie 
delen; het Paradijsspel, het Kerstspel en het Driekoningenspel. 
Men kan dit spel tot de 12e eeuw, met name in Duitsland, terug 
volgen. De naamdag van Adam en Eva is 24 december. In het 
spel speelde men dat Eva en Adam van de verboden vrucht 
(appel) van de paradijsboom aten. Niet alleen zij werden 
hiervoor gestraft, ook de boom werd gestraft en zou voortaan 
geen goede vruchten meer hebben mogen dragen. Met de 
geboorte van Jezus werd de mens en de boom weer bevrijd 
van de vloek. Dit werd gesymboliseerd door goede vruchten 
(appels) in de boom te hangen. Rond de 16e eeuw worden de 
bomen ook in kerken geplaatst. Dan verschijnen ook de 
kaarsen in de boom. Traditie was dat de kaarsen pas vanaf 
kerstavond (viering van de geboorte van Jezus) mochten 
branden. Vanaf het begin van de Kerstspelen was de 
Paradijsboom een spar, waarschijnlijk omdat dit de enige boom 
was die ook ’s winters groen was. De naam kerstboom zou dan 
afkomstig zijn van het woord Christusboom (zoals het woord 
Kerstmis afkomstig is van Christusmis en Kerstfeest van 
Christusfeest).    Zie verder pag. 4 

 

Leesrooster 
 

 
Za 10 dec. Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER 
 
Zo 11 dec. Jesaja 13:19-14:2 Advent III - Babel  
Ma 12 dec. Jesaja 14:3-11 Een van ons?  
Di 13 dec. Jesaja 14:12-23 Gevallen ster  
Wo 14 dec. Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER  
Do 15 dec. Filippenzen 4:1-9 Vreugde  
Vr 16 dec. Filippenzen 4:10-23 Voldaan  
Za 17 dec. Matteüs 1:1-17 Voorouders  
 
Zo 18 dec. Matteüs 1:18-25 God met ons! 
Ma 19 dec. Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome 
Di 20 dec. Romeinen 1:16-32 Onzichtbare  
Wo 21 dec. Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid  
Do 22 dec. Psalm 14 Niet één?  
Vr 23 dec. Titus 1:1-16 Hoge eisen 
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Zondag 11 december 3e Advent 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn, Veenendaal 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Dhr. G. Hekman  
 Mw. M. Hekman  
 Mw. M. Hekman 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Top 2000 dienst 

Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. mw. J. Berkhout, 

 Vroomshoop 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Visscher 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma 

Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. K. Jelsma, m.m.v. 

 musicalgroep Onze opdracht 

Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink 
Afgevaardigde Hg: Mw. M. Veneberg 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 16 dec. 18.30 uur: Ds. W. den Braber 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 16 dec. 19.30 uur: Ds. W. den Braber 

 

 
 
 
 
 

Zondag 18 december 4e Advent 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, doopdienst 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. J. Dankelman  
 Dhr. W. ten Kate  
 Mw. D. Willems 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Prop. mw. G. Agterhuis, Hattem 

Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.C.J. Post, Wierden 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdame/-heer: Mw. J. Beniers  
 Dhr. A. van Dorland 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G. de Kok, Hulshorst 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. E. Hogenkamp 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent 
 Mw. T. Veurink-Altena 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. R. Dekker, Vriezenveen 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 23 dec. 18.30 uur: Dhr. A. Martens 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 23 dec. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 

 

Kerkdiensten 
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Zaterdag 24 december Kerstavond 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
23.00 uur: Ds. J.H. Adriaanse, Lage (D) 

Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. J. Hofmeijer 
 
Vinkenbuurt 
20.00 uur: Kerstwandeling in plaats van een  

 kerkdienst. Meewandelen kan  

 als je je hebt aangemeld 

 
Gereformeerde kerk 

 
Witharen 
19.30 uur: Noaberkerk 

Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
Ommen 
21.30 uur: Taakgroep Eredienst 

Ouderling van dienst: Onbekend 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 

Kindernevendienst 

11 december Derde Advent: ‘Deze kant op!’ (Rachab) 

Vandaag laten we op de beamer een standbeeld van Rachab 
zien. Toen het volk Israël bijna in het beloofde land was, gingen 
twee verkenners een kijkje nemen in Jericho. De koning van 
Jericho kwam erachter en wilde hen arresteren, maar Rachab 
hielp hen ontsnappen. Vanaf die dag hoorde Rachab met haar 
familie bij Israël. Ze is een voormoeder van Jezus. 
 
18 december Vierde Advent: ‘Wie ben jij?’ (Tamar) 

Op deze zondag lezen we over Tamar. Zij was getrouwd met 
een zoon van Juda. Haar man stierf en ze hadden geen 
kinderen. Zou de familie van Juda nu ophouden te bestaan?  
Dankzij een slim plan van Tamar ging het verhaal van de familie 
toch door. In diezelfde familie werd eeuwen later Jezus 
geboren. 
 
11 december Diaconiecollecte  

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en 
onderdrukking. Sommigen komen naar Nederland waar ze met 
of zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de 
beslissing of ze mogen blijven.  
Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra 
wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten. 
Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst 
geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. 
Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en 
zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Met steun van Kerk in Actie is 
het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners 
ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen 
bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van 
azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage aan de 
collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het 

werk voor kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale 
projecten. Hartelijk dank! 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
18 december Diaconiecollecte 

De collecte van vandaag is bestemd voor 
het jeugdwerk van de Protestantse kerk. 
Het kerstverhaal spelen en beleven. 
Welke afwegingen maakte de herbergier 
toen Jozef en Maria voor zijn deur 
stonden? Wat ging er om in de herders 
toen ze de engelen hoorden zingen? En 
wat dachten de Wijzen toen ze de ster 
volgden? Met de KerstChallenge, een spel 
van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk kruipen 
jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De 
KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een 
nieuwe manier te ervaren. Jongeren doen opdrachten, lossen 
puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst 
zesduizend jongeren doen elk jaar hieraan mee. 
Geef aan de collecte voor Jong Protestant en steun het 
jeugdwerk van de Protestantse kerk. Hartelijk dank! 

Hervormde Diaconie. 
 
Collecten 
11 december 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Binnenlands  
  diaconaat Asielzoekerscentra  
  en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
18 december 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Prot. kerk Binnenlands  
  diaconaat Jong Protestant en  
  Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
24 december 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kinddoel / zending 
 
Zondagskind 
11 december: Lise van der Vegt 
18 december: Eva Tijhuis 
 
Kinderoppas 
Ommen 

11 december: Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
18 december: 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. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
11 december 

Ommen en Witharen: Adventscollecte Binnenland 
  Asielzoekerscentra en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
 



4 

18 december 

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
24 december 

Ommen en Witharen: Speciaal Doel Commissie en 
  Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 

11 december: Nelleke Heijink 
  Ellen Horsman 
18 december: Karin Doldersum 
  Marloes Kassies 
 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
In de 16e en 17e eeuw wordt de kerstboom ook in de huizen 
van gezinnen geplaatst. Men versiert de boom met appels, 
noten (als een slinger aan elkaar geregen), koek en papieren 
figuren. De piek is een ster, zij herinnert aan de ster die de drie 
wijzen de weg wees maar de stal. Door het opkomen van de 
glasblaaskunst worden de attributen in de kerstboom langzaam 
vervangen door gekleurde geblazen glazen voorwerpen. 
Tijdens de romantiek wordt menige ster vervangen door een 
piek, dit is een gespietste appel. Al met al, is de kerstboom dus 
meer dan alleen maar een boom en valt er rondom de boom 
nog veel te leren. 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 

Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. J. Geertman-Muis 
Mw. E. van der Wal-Ganske 
Mw. A. Brus-Bouwman 
Mw. B. Makkinga-Withaar 
Mw. J.A. Rietdijk-van Ooijen 
Dhr. P. Achterberg 
Dhr. J. Dubbink 
Mw. H. Paarhuis-Poelarends 
Mw. H. Schrijver-Olthof 
Dhr. D. den Uijl 
Dhr. W. van Lenthe 
Dhr. R. Lanjouw 
Mw. J.E. Ruiter-Luijmes 
Dhr. F. Schreur 
Mw. G. Weenink-Oegema 
Mw. W. ten Cate-Grooters 
Mw. G.R. Warner-Beekhuis 
Dhr. W. Steen 
Mw. H. Emmink-de Lange 
Dhr. J.G. Zwiers 
 
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 11 november is er de Top-2000 dienst in Vinkenbuurt. 
Enkele gemeenteleden hebben al van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om mij hum favoriete lied toe te sturen met een 
toelichting. Wij hopen dat het een bijzondere dienst mag 
worden. 
Op 18 december is er in de morgendienst in Ommen een 
doopdienst. Dan zal in het adventsproject van de 
Kindernevendienst, na Batseba, Ruth en Rachab, nu Tamar op 
een voetstuk worden gezet. Een bijzonder verhaal! Een 
familieverhaal dat velen niet zouden verhalen als het hun 
familieverhaal was. De Bijbel doet dat wel! Daarom staan wij er 
ook bij stil. Tamar, ‘voormoeder’ van Jezus, wat mag dit 
betekenen!? 
 

Meeleven 
Op 17 december mogen Anton en Geke Ruiterkamp gedenken 
dat ze elkaar 40 jaar geleden het jawoord gaven. Wij wensen 
hun een mooie dag toe en nog vele goede jaren samen. 
 
Op 22 december mogen Roelof en Willy Terwel hun 50-jarig 
huwelijksfeest vieren. Ook hen wensen wij een mooie dag toe 
en nog vele goede jaren samen. 
 

Huis Witharen 
Ons huis in Witharen is inmiddels onder de pannen. Indien alles 
gaat zoals gepland zullen wij eind maart kunnen verhuizen. 
 

Tot slot! 
Bij ons in de buurt is er iemand die zijn huis (ook dit jaar) zo 
uitbundig heeft verlicht, dat hij daarmee de krant en het 
nieuws op de televisie haalde. Toen ik vorig jaar met mijn 
neefje een kijkje ging nemen kwamen wij in gesprek. Hij was 
niet gelovig en daarom des te meer verbaasd toen ik hem 
uitlegde dat hij toch heel ‘gelovig’ bezig was. In de kerk steken 
wij namelijk iedere adventszondag een extra kaars aan. Terwijl 
buiten de dagen korter en de nachten langer worden, het 
steeds donkerder wordt, ontsteken wij op weg naar het 
Kerstfeest steeds meer lichten (kaarsen). Kerst is het feest van 
het Licht in de duisternis, is het feest van het Licht dat niet te 
doven is! 
Ook deze Kerst zal het Licht, ondanks de energiecrisis, blijven 
schijnen! Vrede en alle goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
 

24 december Kerstwandeling Vinkenbuurt  
Voor en door de inwoners en kerkgangers van Vinkenbuurt 
wordt er op kerstavond een kerstwandeling georganiseerd. Er 
is dan ’s avonds geen kerkdienst. De wandeling start bij het  
Buurthuis en gaat via Koloniedijk, Engelandsweg, Middenweg 
en Woestendijk naar de kerk. Tijdens de wandeling neemt een 
verteller de groep mee langs het kerstverhaal dat gespeeld en 
gezongen wordt door vrijwilligers op diverse locaties. Opgeven 
voor de wandeling kan via mail:  
kerstwandelingvinkenbuurt@gmail.com.  
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Graag naam, aantal wandelaars, twee voorkeurstijden 
aangeven en een (mobiel) telefoonnummer. De eerste groep 
gaat om 18.45 uur met een huifkar en dat is vooral voor 
mensen voor wie de afstand (3 km) te ver is om te lopen. 
Daarna start er elk kwartier een groep. De laatste groep gaat 
om 20.15 uur. Als je je aanmeldt krijg je een mail terug met 
daarin de tijd waarop je bent ingedeeld en informatie over het 
parkeren. (bij voorkeur met de fiets komen). De 
voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang en we hopen 
op een mooie avond.  

De commissie Kerstwandeling,  
Gerda van Est, Marjan Pasman,  

Jenine van Spijker, Janny Schaapman 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 

  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: G. van Beesten-van Driessen 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bijna Kerst 
Uit de wijk Zuid-Oost is deze keer niet veel te melden. Op het 
moment dat ik dit schrijf zijn we in de eerste week van Advent. 
Wanneer u dit leest is het bijna Kerst. Er worden op veel 
fronten voorbereidingen getroffen voor mooie vieringen en 
bijeenkomsten. We zien uit naar het Kerstfeest, een feest 
waarin het Licht van de wereld is gaan schijnen. Dankbaar zijn 
we dat Hij is ons voorgegaan op de weg naar de verlossing en 
als pelgrims volgen we Hem op die weg naar het nieuwe rijk 
van God, naar de eeuwige shalom, waarbij je onderweg soms 
verrassingen tegenkomt…  
 

Jubileum 
Op D.V. 21 december a.s. hopen Albert en Martha Roeberts-
Steenbergen te gedenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk 
traden. Ze zijn dankbaar dat God hen die tijd samen gegeven 
heeft. Met kinderen en kleinkinderen hopen zij hierbij stil te 
staan. We wensen hen een mooie dag en Gods zegen op hun 
verdere levensweg.  
 

Zieken 
Ik wens u allen een gezegende tijd van voorbereiding naar de 
kerstdagen.  

Ds. Hans Tiggelaar. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 

  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 

  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Getrouwd 
Op 10 september ontvingen Martin Fijan en zijn partner Teresa 
Granada in Columbia een zegen over hun (kerkelijk) huwelijk. 
Op 1 november trouwden ze in Nederland voor de wet.  
We feliciteren hen van harte met deze keuze voor elkaar én 
met de keuze dat ze hun gezamenlijke weg willen vervolgen 
met de zegen van God! 
 

Jubilea 
Op 15 december is het 55 jaar geleden dat Joop en Hennie 
Salomons elkaar het ja woord gaven.  
Op 21 december is het de dag dat Chris en Anneke Siebert 
(Falkenburgerf 3, 7731 AK) hun 50-jarig huwelijksjubileum 
vieren.  
We feliciteren beide jubilerende echtparen van harte met dit 
jubileum en wensen hen Gods blijvende zegen toe! 
 

Musical ‘Over de brug’ door Onze Opdracht  
Vanaf deze plaats herinner ik nog even aan de aankondiging in 
de vorige Kerkvensters met betrekking tot de avonddienst van 
11 december. Gospelkoor Onze Opdracht uit Dwingeloo komt 
met de musical ‘Over de brug’ naar Ommen! Een musical met 
fragmenten uit het leven van David verrassend verbonden met 
onze tijd. Beamerbeelden, lichteffecten en een verrassend 
decor versterken de boodschap van het koor dat uit 30 mensen 
bestaat. Verschillende liederen met melodieën van bekende 
popnummers van Frank Boeijen, ABBA, Marco Borsato, LA The 
Voices en Queen zullen we te horen krijgen. Het combo bestaat 
uit piano, slagwerk, gitaar, dwarsfluit en keyboard. Welkom op 
11 december om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk! 
 

Bloemen van een pelgrim 
De adventsperiode is weer aangebroken… en ja daar waren ze 
weer: de prachtige bloemen van een (onbekende) pelgrim! 
Dank! 
 

Petrus in het land 
Op diverse locaties in Witharen en Ommen zijn inmiddels 
opnames gemaakt voor het KRO/NCRV programma ‘Petrus in 
het land’. Er volgen nog meer. Waarschijnlijke uitzenddatum  
14 januari. 
 

Doopzondag 
De eerstvolgende doopzondag is op zondag 8 januari. De 
datum van het voorbereidende doopgesprek wordt overlegd 
met de doopouders. Als je je kind wilt laten dopen  
(uit wijk 1 of 2) laat het mij dan vroegtijdig weten. 
 

Oproep: Wie heeft goed nieuws te melden? 
In de morgendiensten van 1e Kerstdag wil ik een compilatie 
laten zien van korte filmpjes, waarin mensen goed nieuws 
willen vertellen of willen noemen, dat er voor en volgens hen 
te midden van het vele slechte en akelige nieuws van het 
afgelopen jaar toch ook góed nieuws was. Nieuws dat 
misschien niet de krant haalde, maar wat toch voor jou góed 
nieuws was! Misschien wel heel persoonlijk, maar dat je graag 
met ons wilt delen! Laat het me weten dan maken we een 
afspraak om een kort filmpje op te nemen. Een 
goednieuwsfilmpje! 
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Asielzoekers 
Met dankbaarheid konden we de actie van de gezamenlijke 
Ommer kerkgenootschappen tot een goed einde brengen. 
Mooie, warme kleding werd ingeleverd bij de kerk, waarna 
deze op 28 november werd gesorteerd. Op 29 november 
zochten de jongens van hotel Paping de kleding uit. 
Heel fijn is te horen dat een tiental vrijwilligers met heel veel 
plezier taalles geeft aan de gasten in ons midden in het 
gemeentehuis en hotel Paping. Ook is er aanbod voor sociale 
contacten. Het blijft schrijnend dat de jongeren, totdat ze door 
de IND zijn gehoord (en dat kan zelfs jaren duren), geen recht 
op onderwijs hebben of mogen werken. 
 

PubQuiz 
De groepen die aan de vorige PubQuiz hebben meegedaan 
kunnen zich weer aanmelden voor de volgende editie. Er is nog 
ruimte voor een aantal nieuwe groepen. Het absolute 
maximum is 20. Lijkt het je leuk om met een groep van 
maximaal 6 personen mee te doen aan de eerstvolgende 
PubQuiz op vrijdagavond 27 januari, geef je dan zo spoedig 
mogelijk bij ondergetekende op! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 

  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
 

Wel en wee 
Elke keer als ik een stukje voor Kerkvensters inlever kijk ik even 
terug op de afgelopen twee weken en probeer ik een tweetal 
weken vooruit te kijken. Deze keer moet ik nog even verder 
terugkijken want een geboortekaartje van Danique Spijkers 
was nog niet bij mij terechtgekomen. Danique is geboren op 21 
oktober en de dochter van Astrid en Jeffrey en zusje van 
Sophie. Wie hen alsnog wil feliciteren. 
Als dit Kerkvensters uitkomt hoop ik bij hen op bezoek te zijn 
geweest. 
Op 8 december hoopt de familie Timmerman-Timmerman  
50 jaar getrouwd te zijn. Er liggen hele mooie jaren achter hen, 
maar ook spannende. Heel fijn dat ze deze dag met hun 
(klein)kinderen mogen beleven. We wensen hen toe dat zij ook 
in de toekomst de nabijheid van God mogen ervaren. 
Verder denk ik aan alle mensen die op de gedachteniszondag 
de naam van hun geliefden hoorden, die hen in het afgelopen 
jaar zijn voorgegaan. Dat het licht van Christus zichtbaar wordt 
in de blijvende aandacht van anderen voor hen. 
Niet iedereen wil in deze rubriek genoemd worden. Hen dragen 
we in onze gebeden, want elke naam is bekend bij God. 
Mocht u mij willen spreken of iets met mij willen delen, mail, 
bel of app gerust. 
Tenslotte bedanken mijn vrouw en ik de ‘pelgrim’ uit Ommen 
die een prachtig boeket liet bezorgen op de vrijdag voor 
Advent. Hij/zij wenst ons sjalom in het nieuwe kerkelijk jaar. 
Wij hem/haar ook...  

Ds. Wim den Braber 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Clusterzorgcentra en aanleunwoningen 
Als pastores die gemeenteleden/parochianen in Oldenhaghen 
hebben, hadden we een heel fijn gesprek met de arts Dieter 
Boswijk en Janneke Piest, namens de verpleegkundigen. 
Uitgangspunt voor het gesprek was: samen zorgen we voor de 
bewoners en we zoeken samen naar mogelijkheden om hen 
nabij te zijn met de middelen die we hebben. Een luisterend 
oor, gevouwen handen, woorden uit de bijbel, een zegen, een 
ziekenzalving, medicijnen en wat er aan middelen zijn om 
mensen zo lang mogelijk mobiel te houden. Maar ook een 
gesprek over het levenseinde. En als u tot de bewoners 
behoort: laat het weten als u denkt dat ik/wij wat voor u 
kan/kunnen betekenen en spreek ook met uw familieleden af 
dat zij mij/ons attent houden op uw situatie. 
Die laatste zin geldt trouwens ook voor De Hoekstee,  
‘t Vlierhuis en Nijenhaghen. 
Via via kreeg ik een gift voor het bloemenfonds en stelde 
iemand mij voor de diaconie een graf aan te bieden dat in bezit 
is, maar niet meer gebruikt zal worden. Een heel bijzonder 
gebaar waar de diaconie zeker nog op terug zal komen bij de 
(aan)gever hiervan. 
Op bezoek in de dagbesteding van De Hoekstee werd mij 
gevraagd om u erop te attenderen hoe goed het is om daar te 
zijn, als je in een situatie komt van steeds meer te vergeten. 
Het is daar in alle opzichten warm merkte ik. Wat een 
betrokkenheid en aandacht, wat een liefde. Wilt u weten hoe 
het daar is en wanneer je daar welkom bent, stap gerust eens 
binnen. 
Op weg naar Kerst hebben we inmiddels de Adventsviering 
voor de ouderen op 7 december achter de rug. We hopen dat 
het een mooie stap was op weg naar Kerst. 
Er staat nog een bijeenkomst van ‘Samen eten’ op het 
programma op 20 december. Dat kan niet anders dan een 
maaltijd worden waar je de liefde doorheen proeft! Ook deze 
Kernactiviteit van harte aanbevolen. Kom aan tafel. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 

  tabbes@pkn-ommen.nl 
 
Kerst en 10erWerk 

Als 10erWerk willen we ook dit jaar graag samen kerst vieren. 
Voor zowel de 12-15-jarigen als de 16+ groep samen.  
Op 17 december organiseert PaKaN! een kerstspecial voor alle 
10ers. Om 17.30 uur starten we met een maaltijd waarbij 
iedereen iets meeneemt. Daarna is er een kerstdropping met 
‘starlight Hunting’. Opgeven kan via de app! 

Thomas Abbes 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
Activiteitenagenda 
09 december Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern 
09 december N-Joy club 19.15 @De Kern 
11 december AtEleven 11.00 @Hervormd Centrum 



7 

13 december WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen 
16 december N-Joy club 19.00-20:30 Kerst @De Kern 
19 december Catechisatie 19.00 @ De Kern 
20 december WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen 
20 december Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00  
@ Lambert v.d. Berg 
21 december 16+ 19.00 @ De Kern 
23 december Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern 
26 december Kinderkerstfeest 10.00@ Gereformeerde Kerk 
 
 
 

N-joy 
 

 
16 december Kerstfeest  

Deze vrijdagavond gaan we Kerstfeest vieren bij de club. We 
beginnen dan om 19.00 uur. Ouders zijn vanaf 20.15 uur 
welkom om de avond gezellig met ons af te sluiten met warme 
chocolademelk en iets lekkers. We hopen op veel 
belangstelling, want we hebben een leuke activiteit 
georganiseerd. Hopelijk tot dan! 
 
 
 

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 
27-11 Mw. G. Stegeman-Dankelman 
27-11 Dhr. D.G. Kwast 
04-12 Mw. G. Vogelzang  

Mw. Brinks  
 
Vinkenbuurt 
27-11 Dhr. E. Mooiers 
04-12 Mw. J. Harmsen-Stokman 
 
Gereformeerde kerk 
02-11 Mw. J. v.d. Veen 
06-11 Zorgcentrum Oldenhaghen 
13-11 Mw. A. Howell-Spits 
20-11 Dhr. en mw. Van Bruggen 
27-11 Mw. I. Warner-Wouda 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Samenvatting gemeenteavond 22 november 

Het was al even geleden dat de laatste gemeenteavond werd 
gehouden. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten en met 
elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken die de kerk 
aangaan. In de onderstaande samenvatting zal de agenda zoals 
die op 22 november is gehanteerd als leidraad dienen.  
1. Welkom door Marinus Dunnewind. 
2. Opening door ds. Hans Tiggelaar. 
3. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kerkenraad. 

De vraag met betrekking tot de reden waarom ds. Prins heeft  
bedankt wordt beantwoord. 
4. Vorming en toerusting en Commissie Eredienst door  
ds. Henry Dorgelo 
Vorming en toerusting: Er zijn gespreksgroepen zoals Kijken in 
de ziel en Gemeentegroeigroepen gestart. De gespreksgroep 
met betrekking tot het bijbelboek Marcus wordt uitgesteld tot 
er een nieuwe predikant is. 
De commissie is begonnen met een studie wat de bron is voor 
de liturgie. Het dienstboek PKN wordt vergeleken met de 
gewoonten in Ommen. Moeten deze gewoonten veranderen of 
kunnen ze blijven? Hierover brengt de commissie advies uit aan 
de kerkenraad. 
5. Activiteiten pastorale teams jaarthema PKN ‘Aan tafel’ door 
Janny Schaapman: 
- Er zijn 4 soorten pastoraat: vast huisbezoek, lief en leed, 
doelgroepen en ouderenpastoraat. 
- Indien een gemeentelid bezoek voor zichzelf of voor een 
ander door een predikant, ouderling of pastoraal medewerker 
zou willen, kan hij/zij dat aangeven bij de coördinator van het 
pastorale team.  
- In het kader van omzien naar elkaar / ontmoeting is de actie 
‘koffiepot’ opgezet. Het doel hiervan is om eens een kop koffie 
te drinken met mensen die je (nog) niet kent.  
- Met betrekking tot de activiteit ‘Samen aan tafel’ is een 
stamppottenbuffet georganiseerd. 
- Er wordt de mogelijkheid geboden om, in plaats van thuis, op 
een locatie samen kerstbakjes te maken. 
- Binnenkort verschijnt van Petrus het Adventsnummer. Hier 
kan men zich gratis op abonneren. 
- Gemeenteleden worden opgeroepen om leuke ideeën m.b.t. 
het jaarthema door te geven aan Janny Schaapman. Ook 
gemeenteleden die graag een groothuisbezoek willen 
organiseren, mogen zich bij haar melden.  
6. Ontwikkelingen PaKaN! door Thomas Abbes en  
Arjan Veurink: 
De organisatie van PaKaN! wordt uitgelegd en de 
georganiseerde activiteiten worden genoemd en toegelicht. 
PaKaN! is een Samen op Wegcommissie met Geref. kerk. De rol 
van Thomas Abbes, de kerkelijk jongerenwerker, is die van een 
meespelende coach. Gezien de vele wisselingen en het tekort 
aan vrijwilligers binnen PaKaN! is dit ook nodig. 
7. CvK door Rijk Stobbelaar: 
Aan en verkoop onroerend goed: 
De pastorieën aan de Voormars en Kievitstraat zijn verkocht. 
Mooie panden, maar in een dergelijke staat dat er veel in 
geïnvesteerd moest worden om de problemen in deze panden 
op te lossen. De afweging tussen de investeringskosten of 
verkopen heeft gemaakt dat besloten is beide panden te 
verkopen. 
Aangekocht Pand 25 en Roodborst 46: Roodborst 46 is 
aangekocht met daarbij de hoop dat het als pastorie voor een 
nieuwe predikant geschikt zou zijn. Mocht de predikant op zich 
laten wachten of de woning als pastorie niet nodig zijn, dan zou 
verhuur een optie zijn. Vanwege de financiële situatie van onze 
gemeente is besloten de Roodborst 46 niet meer als pastorie te 
bestemmen, maar te gaan verhuren. In Kerkvensters verschijnt 
daartoe een oproep.  
Nu de Roodborst wordt verhuurd zal het CvK uitkijken naar een 
nieuwe pastorie voor een tweede predikant voor onze 
gemeente. Op welk moment een pastorie moet worden 
aangekocht is voor het CvK lastig te bepalen. Immers een 
predikant kan ook zelf in woonruimte voorzien en op dit 
moment is er een enorme krapte op de woningmarkt. 
Gebruik Pand 25: 
De benedenverdieping van Pand 25 is in oktober 2020 
aangekocht. Een team vrijwilligers heeft hard gewerkt om er 
iets moois van te maken. De werkzaamheden zijn in een 
afrondende fase en de verwachting is dat het in januari 2023 
opleverklaar is.  
Vanuit de kerk was er een lang gekoesterde wens om een  
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ruimte te hebben voor een missionair punt en voor diverse 
andere activiteiten. Daarnaast is Pand 25 bedoeld als 
ontmoetingspunt voor Ommen, waarbij iedereen zich kan 
inzetten voor het missionaire werk vanuit Pand 25. Het is niet 
bedoeld als concurrentie voor bestaande initiatieven als bijv. 
het Inloophuis.  
Begroting 2023: De begroting toont een verlies van € 206.000. 
Oorzaken: 
1. De grootste oorzaak is de hoge energiekosten, deze gaan van 
€ 38.000 dit jaar naar ruim € 120.000 volgend jaar, waarbij het 
Hervormd Centrum de grootste verbruiker is. Er zijn 
maatregelen genomen om het energieverbruik zoveel mogelijk 
te beperken. Ook zijn door de Hervormde gemeente 71 
zonnepanelen aangekocht bij de coöperatie in Vinkenbuurt. De 
opbrengst hiervan helpt om de energiekosten te drukken van 
alle gebouwen van de Hervormde gemeente. Zonnepanelen op 
het dak van het Hervormd Centrum, zoals voorgesteld werd, 
zouden alleen uitwerking hebben op de energierekening van 
dit gebouw. 
2. De begrote personele kosten stijgen door een aanstelling 
van een tweede predikant en stijging van verdere 
personeelskosten. Deze kosten zijn inclusief de kosten van 
intrede en verhuizing van  predikanten.  
3. De opbrengst van de rentedeposito’s is gekelderd naar 
nagenoeg nul. Als er projecten van SKG worden aangeboden 
dan wordt daar zeker naar gekeken. Vrijgevallen deposito’s zijn 
ook gebruikt om onroerend goed aan te kopen. 
Mogelijkheden om het tekort tegen te gaan: 
1. Het beperken van kosten. 
2. Het verhogen van de omzet door de bezettingsgraad van het 
Hervormd Centrum naar een aanvaardbaar niveau op te 
krikken. 
3. Het verhogen van de opbrengst kerkbalans. 
4. Het verhogen van de prijzen. 
5. Het afstoten van verliesgevend onroerend goed. 
Vanuit de zaal wordt aangegeven of samengaan met de Geref. 
kerk geen oplossing zou kunnen zijn. DB en KK zijn op een 
goede manier met elkaar in contact. De kerkenraad zal in 
eerste instantie moeten besluiten of dit geïntensiveerd moet 
worden. 
De begroting is besproken in het CvK en de kerkenraad. We 
worden op korte termijn geconfronteerd met een tekort van 
twee ton. Als Hervormde gemeente willen we graag dat er een 
tweede predikant komt, dat het kerkenwerk doorgaat, dat we 
nog elke zondag het woord van God verkondigd krijgen, dat de 
kerkgang doorgaat.  
De laatste jaren hadden we niet te klagen over de kerkelijke 
bijdragen. Met een kleinere groep gevers mocht er toch meer 
geld worden opgehaald. Voor 2023 is € 250.000 aan kerkelijke 
bijdrage opgenomen in de begroting. We hopen en bidden dat 
dit bedrag mag binnenkomen ondanks dat we merken dat alles 
duurder wordt.  
Toekomstverkenning Hervormd Centrum (HC)  
Het CvK kijkt hoe het resultaat van het HC kan worden 
verhoogd en wat de verkoopmogelijkheden zijn. Hoeveel en 
wat voor ruimte hebben we nodig voor de vergaderingen en 
clubactiviteiten van de Hervormde gemeente? Met andere 
woorden, heeft het HC toekomst, dan gaan we ervoor. Is dat 
niet zo, dan moeten we als verkoper aan tafel. Voor alle 
duidelijkheid er is nog niets verkocht! 
Daarnaast is er het bericht dat het CvK een pand, aangrenzend 
aan Pand 25 (Kerkstraat 5), heeft aangekocht. Loes Thörig zal 
met een groep vrijwilligers, en waar nodig met professionele 
hulp, het pand onder handen nemen. 
Er wordt aangegeven om bij de afwegingen niet alleen naar de 
korte termijn te kijken en rekening te houden met de huidige 
inflatie. Een klein verlies van het HC wordt dan goedgemaakt 
door de vermogensmeerwaarde van het HC. Daarnaast wordt 
meegegeven dat het HC een grote zaal heeft, die in Ommen 
steeds minder beschikbaar komt en die bijdragen aan de 
sociale cohesie in de gemeente. Tenslotte wordt aangegeven 

om niet in de ‘energiestress’ te schieten. We hopen allemaal op 
een snel einde van de oorlog in de Oekraïne. En maak bij 
verbouwingen zoveel als mogelijk gebruik van gemeenteleden 
die kunnen helpen. 
De gedane suggesties worden meegenomen door het CvK en 
worden intern besproken. Gekeken zal worden hoe de 
bezettingsgraad omhoog gekrikt kan worden. Daarna zal het 
CvK samen met de kerkenraad zorgvuldige afwegingen maken 
en de gemeente hierover informeren.  
Belangrijk is dat het pastoraat doorgaat en dat dit belangrijker 
is dan stenen. Het is goed dat we daar allemaal werk van 
maken. 
8. Rondvraag en afronding door Marinus Dunnewind 
- De professionals die bezig zijn in Pand 25 zijn ook sponsoren. 
- De kindernevendienst werkt heel goed samen met de Geref. 
kerk. 
- Er wordt waardering uitgesproken over de inzet van ds. Hans 
Tiggelaar. Hij werkt veel meer uren dan er van hem gevraagd 
mag worden.  
- Nieuw binnengekomen gemeenteleden vragen zich af of er 
een soort gemeentegids is waarin activiteiten, 
contactpersonen, telefoonnummers, etc. staan vermeld. Het is 
voor hen niet duidelijk hoe dit is georganiseerd. Kan dit 
verbeterd worden? Na de structuurverandering in 2019 is er 
het nodige veranderd. Zo is er sindsdien geen gemeentegids 
meer. Het dagelijks bestuur zal dit punt bespreken in haar 
vergadering.  
- De ochtenddienst op Goede Vrijdag is enige tijd geleden 
afgeschaft. Dit is destijds gedaan omdat er te weinig 
belangstelling was. Op Bid- en Dankdag wordt er ook een 
ochtenddienst georganiseerd. Wil de kerkenraad de 
ochtenddienst op Goede Vrijdag heroverwegen? Dit punt zal 
ook door het dagelijks bestuur worden besproken in haar 
vergadering.  
- Er wordt op iedereen een dringend appèl gedaan om mee te 
denken of om mee te doen in het vullen van de talrijke 
vacatures binnen de Hervormde gemeente. Zo zijn er in elk 
geval ambtsdragers (ouderlingen, (jeugd) diakenen en 
ouderling kerkrentmeesters), een notulist voor de 
vergaderingen van het DB, gemeenteleden die het 
beamerteam kunnen versterken nodig.  
9. Sluiting door ds. Henry Dorgelo m.m.v. Margriet Hierink 
Ds. Henry Dorgelo stond stil bij wat het doel is van een 
gemeenteavond. Hij sprak over vertrouwen. We leggen de 
verantwoording op de schouders van ouderlingen en diakenen 
en daar hoort ook iets bij van vertrouwen.  
De gemeenteavond werd besloten door samen Lied 245:  
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen te zingen. 

Marinus Dunnewind, voorzitter  
 
Diaconiebegroting 2023  

In de vergadering van het College van Diakenen van  
21 september is de begroting 2023 van de diaconie 
goedgekeurd. De kerkenraad gaf haar goedkeuring in de 
vergadering van 9 november jl. De diaconale begroting 2023 
sluit met een nadelig saldo van € 6.250. Dit begrote nadelige 
saldo komt ten laste van het eigen vermogen.  
Onderstaand worden de begrotingscijfers gecomprimeerd 
weergegeven: 
 

Omschrijving Begroting Begroting Rekening  

  2023 2022 2020 

Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten rente en 

dividenden 1.004 852 1.320 

Opbrengst levend geld 5.756 6.524 7.515 

Door te zenden 

collecten en giften 6.989 7.054 8.030 

Totaal baten 13.749 14.430 16.865 
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Uitgaven en Kosten    
Verplichtingen/bijdragen 

aan andere organen  2.430 2.425 2.473 

Kosten beheer, 

administratie en archief 423 468 157 

Rentelasten en 

bankkosten 390 390 201 

Diaconaal werk 

plaatselijk 4.648 5.343 2.766 

Diaconaal werk 

regionaal en landelijk 119  4.488 

Diaconaal werk 

wereldwijd 5.000 5.000 2.161 

Afdrachten door te 

zenden collecten en 

giften 6.989 7.054 8.030 

Totaal lasten 19.999 20.680 20.276 

     
Resultaat (ten laste van 

de algemene reserve) -6.250 -6.250 -3.411 

    
Het basisprincipe van de diaconie is dat alle middelen, die in de 
loop van het jaar worden ontvangen in hetzelfde jaar ook weer 
mogen worden uitgedeeld aan plaatselijke, landelijke- en 
buitenlandse diaconale doelen. Dit basisprincipe kent twee 
uitzonderingen, waardoor het nadelig resultaat ontstaat. 
Daarbij gaat het om de volgende zaken: 
1. In de begroting wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheid om collectes en giften voor noodhulp bij rampen 
te verdubbelen met maximaal € 5.000 totaal per jaar.  
2. Daarnaast wordt jaarlijks € 1.250 uit het eigen vermogen 
besteed aan lokale diaconale doelen. 
 
Inzage begroting 2023 voor gemeenteleden 
Overeenkomstig de Kerkorde (ordinantie 11.5.4) dient de 
begroting, na voorlopig te zijn goedgekeurd, ter inzage te 
worden gelegd voor de gemeente. Tot en met dinsdag  
13 december ligt bij het Kerkelijk Bureau, Pr. Julianastraat 8 
tijdens de openingsuren een volledig exemplaar van de 
begroting ter inzage. Als inzage leidt tot aan- of opmerkingen 
of vragen dan kunnen deze tot en met 14 december schriftelijk 
en gemotiveerd worden ingediend bij de scriba van de 
Kerkenraad mw. G. Westerhof  
( herv-scriba@pkn-ommen.nl). 

Klaas van Hulst, penningmeester diaconie 
 
Begroting 2023 College van Kerkrentmeesters 

Hieronder treft u de verkorte conceptbegroting voor 2023 aan, 
zoals deze door het College van Kerkrentmeesters is opgesteld 
en in het Dagelijks Bestuur en de Kerkenraad is besproken. Ook 
is de begroting aan de orde geweest op de gemeenteavond van 
22 november jl. Het resultaat over 2023 is begroot op een 
verlies van € 206.086. Dit verlies wordt voor ca. € 83.000 
gedreven door stijging van energiekosten t.o.v. de verwachte 
energiekosten van 2022.  
Verder stijgen de personele kosten met ca. € 40.000 door een 
volledige tweede predikantsplaats.  
De verdere personeelskosten stijgen met € 14.000 door o.a. 
landelijk PKN overeengekomen salarisverhogingen. 
 

Baten 2023 € 

Opbrengsten onroerende zaken 137.420 

Opbrengsten rente 20.600 

Opbrengsten levend geld 303.000 

Totaal Baten 461.020 

  

Lasten 2023  

Kosten kerkelijke gebouwen 65.500 

Kosten niet-kerkelijke gebouwen 198.800 

Pastoraat 214.006 

Kosten kerkdiensten en activiteiten 36.700 

Bijdragen aan andere organen 22.700 

Salarissen en vergoedingen 118.700 

Kosten beheer, administratie en archief 9.500 

Rentelasten/bankkosten 1.200 

Totaal Lasten 667.106 

  

Resultaat Verlies 2023 206.086 

 
De begroting ligt ter inzage voor gemeenteleden bij het 
kerkelijk bureau tijdens de openingsuren tot en met dinsdag  
13 december. Zie voor een toelichting ook het verslag van de 
gemeenteavond van 22 november jl. op pag. 8/9.  

Willem Ruijs, penningmeester Cvk 
 
De Jonge Kerk 

Wederom gaan ca 35 enthousiaste vrijwilligers 14 december 
a.s. weer zowel binnen als buiten de gemeente Ommen bij 
bijna 400 gemeenteleden een kerstgroet met attentie 
bezorgen. De kosten hiervan worden mede gefinancierd uit de 
giften die elk jaar worden ontvangen. Wilt U dit werk ook 
(blijven) ondersteunen? Uw gift in de daarvoor bestemde 
collecten tijdens Kerstavond en 1e Kerstdag of op rekeningnr. 
NL33 RABO 0348 904 290 (o.v.v. Kerstattenties Jonge Kerk)  
wordt zeer op prijs gesteld!  

Namens De Jonge Kerk, D. Poortier-D. Stegeman 
 
14 december Samen kerststukjes maken 

Woensdagmiddag 14 december van 14.00 tot 16.00 uur is er 
gelegenheid om samen kerststukjes te maken. In deze tijd van 
het jaar is het altijd leuk om een kerststukje te maken. Maar 
misschien begint u er thuis niet meer aan, omdat het zoveel 
rommel geeft, of omdat het alleen soms niet meer lukt. Maar 
zou u het eigenlijk nog wel leuk vinden. Of misschien bent u 
nog niet zo ervaren. Het maakt niet uit. Iedereen is welkom om 
iets moois te maken, en samen is het nog gezellig ook. Dus 
heeft u zin in een gezellige actieve middag kom dan  
14 december naar Pand 25. 
Voor koffie, thee en materialen, groen en decoratie, wordt 
gezorgd. Maar U mag natuurlijk ook zelf een bakje of andere 
spullen meenemen. 
Opgeven hoeft niet, maar mag wel bij Jennie Beniers.  
Tot ziens in Pand 25 

Pastoraal team Zuid-Oost en Noord-West. 
 
 22 december Ouderenmiddag 

Deze donderdag is er een ouderenmiddag in het Hervormd 
Centrum, aanvang 14.30 uur. Deze middag zal in teken staan 
van Kerst. Ds. J. Tiggelaar verzorgt de meditatie en het 
Regiokoor zal kerstliederen voor en met ons zingen.  
U wordt allen van harte uitgenodigd.  
Wij hopen u allemaal te ontmoeten op deze Kerstmiddag.  

De ouderencommissie van de diaconie 
 
11 februari Welkom aan tafel. 

Vanuit kerk Vinkenbuurt nodigen wij jullie uit voor een 
stamppotmaaltijd, dit naar aanleiding van het jaarthema Aan 
tafel. Gasten zijn van harte welkom. Op dit moment is de 
Voedselbank ook heel belangrijk in onze samenleving, 
vandaar dat we ook iemand uitnodigen die ons hier iets over 
kan vertellen. Een vrije gift is welkom, dit gaat naar de 
Voedselbank. De datum waarop wij deze stamppotmaaltijd 
willen houden is zaterdag 11 februari, vanaf 17.00 uur. De 
locatie wordt later meegedeeld. Opgave graag voor 6 januari 
bij:. Margriet Hierink  

Riek Noeverman  
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Hennie Reurink   
Alie Mulder   

 
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  

13-11  Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 135,20 € 158,85 € 159,25 
 
20-11 Kerk Diaconie Kerk geb. 

Ommen € 267,00 € 291,75 € 212,65 
Vinkenbuurt 30,70 31,40 
Kerk Vinkenbuurt 29,60 
 
27-11 Kerk Diaconie 

Vinkenbuurt € 24,65  € 23,90 
Kerk Vinkenbuurt 26,45 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 25,00 en € 30,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de diaconie 
€ 25,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor het bloemenfonds  
3x € 10,00 via H.V.D. Z-O 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via fam. Heusinkveld 
 
H.V.D. Z-O 
2x € 5,00, 2x € 10,00, € 20,00 en € 50,00 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Kerstattenties 

Aan alle ouderlingen, diakenen en contactpersonen. 
Deze kunnen opgehaald worden op dinsdagavond  
13 december in de ontmoetingsruimte van De Kern, tussen 
19.00 en 20.30 uur. 

Namens de diaconie, Carolien Schuurhuis en Allina Kremer 
 
Informatie van de diaconie 

Van 4 naar 3 collecten per 1 januari 2023: 
Per 1 januari 2023 gaat het collecteren in de kerk aan de 
Bouwstraat en in gebouw Irene over van 4 naar 3 collecten. Er 
zal vanaf die datum worden gecollecteerd voor: 
1e collecte: Diaconie. Hieronder vallen diaconale doelen, zowel 
plaatselijk, regionaal, landelijk als doelen ergens anders ter 
wereld, algemeen christelijke doeleinden en Kerk in Actie. 
2e collecte: Kerk. Hieronder vallen o.a. de kerkelijke gebouwen 
en het jeugdwerk. 
3e collecte: ZWO (Zending en Werelddiaconaat). Hieronder 
vallen Zending, Werelddiaconaat, Kerk in Actie en 
Evangelisatie. 
In gebouw Irene zal duidelijk worden aangegeven welke van de 
collectes voor de Noaberdiensten is. 
De aparte deurcollecte voor de kerkelijke gebouwen vervalt, 
omdat deze vanuit de inkomsten voor de Kerk worden 
gefinancierd. De zendingsbusjes bij de uitgangen van de 
gebouwen zullen worden weggehaald, omdat de giften voor de 
zending in de 3e collecte kunnen worden gegeven (ZWO). 

In de regel worden collectedoeleinden bekendgemaakt in 
Kerkvensters. Bij specifieke doelen kan het zijn dat er daarnaast 
mondeling dan wel op de beamer informatie wordt verstrekt. 
Er is een vraag geweest of de collectes niet weer, zoals 
vanouds, tijdens de dienst zouden kunnen worden gehouden, 
door middel van het doorgeven van de collectezakken. Er is 
door de kerkenraad besloten de collectes blijvend, na afloop 
van de dienst, bij de uitgangen te doen, dit in verband met 
Covid dat toch telkens weer de kop opsteekt. Het geven zelf is, 
denk ik ook, belangrijker dan het tijdstip waarop gegeven 
wordt. 

Gera Mateman, voorzitter diaconie. 
 
Diaconie: Schuldhulpmaatje 

Een aantal kerken in de gemeente Ommen heeft een 
werkgroep opgericht met als doel te komen tot het opzetten 
van een stichting Schuldhulpmaatje. Er zijn in onze gemeente 
ook mensen met geldzorgen. Vooral in een tijd met stijgende 
kosten voor gezondheid, energie en eten en drinken. De 
werkgroep is in overleg met de gemeente Ommen, die dit 
initiatief wil ondersteunen. Evenals andere kerken vindt onze 
kerk dat er een laagdrempelige mogelijkheid moet zijn om 
mensen met geldzorgen ondersteuning te bieden. Hieronder 
staat een persbericht van Schuldhulpmaatje Nederland die de 
werkgroep ondersteunt bij het opzetten van een afdeling in 
Ommen. Kerken die ook hun medewerking hebben toegezegd 
zijn: de St. Brigitta parochie, de Evangelische gemeente, de 
PKN-kerk te Beerzerveld en de GKV (Het Baken) te Ommen. 
Namens de geref. kerk neemt Klaas L. Schaap deel aan de 
werkgroep. Dick Aalderink (diaken) heeft ook zijn medewerking 
toegezegd. De kerkenraad en diaconie ondersteunen het 
project. Meer informatie verschijnt in de loop van 2023. 
 
Schuldhulp 
Naastenliefde is: Helpen waar geen helper is. Stel dat u van een 
gezin in uw omgeving vermoedt dat er financiële problemen 
zijn. Het zijn aardige mensen en u wilt ze graag helpen. Wat 
doet u? Het klinkt misschien niet logisch, maar geld geven is 
niet de oplossing. Mensen met schulden hebben een ander 
nodig, een helper, om vervolgens samen hun 
schuldenprobleem effectief aan te pakken. Iemand die een 
luisterend oor biedt en zonder verwijten praktisch helpt. 
 
Door stress de grip kwijt 
Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet 
meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over 
hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de 
post kan emotioneel te belastend worden. En zo raken ze 
steeds verder in de problemen. Geld geven heeft dan net zo 
weinig zin als een opgeheven vingertje. Veel effectiever is 
begeleiding door een deskundige en goed opgeleide 
vrijwilliger.  
Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde 
rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en 
een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder 
stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht 
houdt en om samen na te denken over het eigen financiële 
gedrag. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en 
hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk veel 
meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan mensen met 
een laag inkomen. Een maatje heeft ook tijd voor een 
luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de 
problemen zit? 
 
Diaconie en SchuldHulpMaatje 
In de gemeente Ommen onderzoeken we momenteel of er een 
stichting kan worden opgericht, die zich richt op de hulp van 
vrijwilligers aan mensen met (dreigende) financiële problemen. 
Samen met SchuldHulpMaatje en de andere kerken in de 
gemeente Ommen wil onze diaconie mensen werkelijk helpen 
om hun financiële problemen de baas te worden. 
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Uit de schulden 
Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, 
is de hulp van de maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde 
van geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is fantastisch dat 
hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en 
toeverlaat. Echt een kanjer’, zegt K., die nog geen schulden 
had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden.  
In Ommen zijn dus nog geen Schuldhulpmaatjes actief. Bent u 
of ben jij degene die mensen graag helpt? Of help jij juist graag 
om deze hulp mogelijk te maken? Samen maken alle 
vrijwilligers het verschil in het leven van mensen die het niet 
meer zien zitten. Het is een vrijwilligerstaak die veel voldoening 
geeft. Informeer gerust bij Klaas L. Schaap en bij Dick Aalderink, 
of het misschien iets voor u is om SchuldHulpMaatje te 
worden. We houden je dan op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 
Over SchuldHulpMaatje 
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met 
schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. 
SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen 
met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en 
zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering 
en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is 
om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.  
Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van 
ongeveer tweeduizend gecertificeerde schuldhulpmaatjes 
(vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en regio’s in 
Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden 
mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een 
welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.  
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de 
landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief 
samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en 
andere hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het 
werk mogelijk. Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl/locaties voor 
de lokale contactgegevens van SchuldHulpMaatje in uw 
woonplaats. 
 
Hoge energiekosten 

In tijden van hoge energiekosten willen wij u iets voorstellen. 
Elk adres in Ommen krijgt dit jaar 2 keer een bedrag van  
€ 190,00 overgemaakt. Mocht u dit bedrag zelf niet nodig 
hebben, dan stellen wij voor om dit geld over te maken naar 
een goed doel of naar de diaconie Gereformeerde kerk,  
reknr. NL77 RABO 0348 9043 71 o.v.v. energie. 
Wij zorgen ervoor dat dit geld in 2023 bij de goede instanties 
terecht komt. 

De diaconie 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 15,00 via een contactpersoon. 

Hartelijk dank 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

 

Concert Hervormd Zangkoor  

Vrijdagavond 25 november jl. 
trad het Hervormd Zangkoor 
Ommen na twee jaren weer op. 
Corona heeft geen vat gehad op 
de koorleden en er was hard 
gerepeteerd om een mooi 
concert te kunnen geven. De 
liederen waren gevarieerd en het repertoire was gebaseerd op 

‘Geloof, Hoop en Liefde’. Onder andere werden 
Ambrosianischer Lobgesang, Er is een God die hoort en Ave 
Verum gezongen. Maar ook een Oekraïns lied, een gebed, Tibjè 
Pajom, werd ten gehore gebracht. Anne Braad-ten Brinke zong 
solo en met het koor. Het koor werd begeleid door pianist 
Marcel ten Brinke en Frans Dijkstra op het orgel begeleidde de 
samenzang. Het concert stond onder leiding van dirigent Ron 
Breukelman. Er was een groot aantal toehoorders in de 
Hervormde kerk, dat door middel van een hard en lang applaus 
kenbaar maakte dat ze het concert waardeerde. Natuurlijk 
werd het concert afgesloten met een toegift. 
 
Stichting Ommen voor Oekraïne 
Kerstmarkt: 
Op 7,8 en 9 december van 13:00 uur tot 
16.00 uur en  
10 december van 09.00 uur tot 15.00 uur 
12, 13,14,15 en 16 december van 13.00 uur tot 16.00 uur en 
17 december van 09.00 uur tot 15.00 uur met eigen gemaakte 
kerstbakjes, grafstukken, knijpertjes en volop kerstartikelen. 
Locatie: Haven Oost 20. 
 
Actie schoenendoos voor kinderen in Oekraïne: 
In december worden er altijd veel cadeautjes gegeven. We 
hebben nu voor de kinderen in Oekraïne een schoenendoos 
actie. Lijst schoenendoos: 
-drinken: pakjes chocolademelk/Wicky, of blikjes sinas of  
  knijpzakjes fruit 
-koek: ontbijtkoek, Liga, Sultana 
-zoutjes: pepsels, Tuc, zoute- of kaasstengels 
-snoep: zakjes snoep, reep chocola, rozijnen 
-Cup a Soup 
-noodles 
-blikjes leverpastei/knakworsten 
-blikjes mandarijnen 
-Brinta, klein verpakking 
-waxinelichtjes 
-knuffel 
-mooie kaart of tekening met evt. een briefje erbij 
Je kunt de doos inleveren tijdens de kerstmarkt aan de Haven 
Oost 20.  
I.v.m. het uitvallen van de stroom is er ook behoefte aan 
kaarsen, waxinelichtjes, eventueel hoofdlampjes, zaklampen 
met batterijen, enz. Dit alles komt via onze contactpersoon op 
de juiste plek in Oekraïne. 
 
11 december Wereldlichtjesdag Ommen 

Geen kind is zo aanwezig als het kind dat 
wordt gemist. Op 11 december is het 
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd gaat er om 
19.00 uur, een golf van licht over de wereld, 
doordat er kaarsen worden aangestoken 
voor overleden kinderen. In Ommen vindt 
dit jaar voor de zesde keer 
Wereldlichtjesdag plaats. De afgelopen 2 jaar is er online een 
herdenking geweest, maar nu het weer mogelijk is om bij 
elkaar te zijn, vindt de samenkomst plaats aan de vijver bij de 
Jeroen Boschstraat.  
De bijeenkomst start om 18.15 uur met ontvangst en uitreiking 
van de lichtbootjes. Er is gelegenheid om de lichtbootjes met 
een tekst, bloem of (koos)naam van het kind te personaliseren. 
Wie een kaars wil branden voor een overleden kind, is welkom. 
Dit geldt voor iedereen die zich met een overleden kind 
verbonden voelt, kortgeleden of decennia terug. Iedereen 
wordt uitgenodigd om een lichtje te branden, voor elk kind dat 
gemist wordt, door een miskraam, stil geboren of op latere 
leeftijd overleden. Wanneer men verzekerd wil zijn van een 
bootje, is het raadzaam zich vooraf aan te melden, ook als we 
de (koos)naam van het kind mogen benoemen, kan dit per e-
mail doorgegeven worden. Er wordt dan een bevestiging 
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teruggemaild wanneer wij die mooie naam noemen en zeker te 
zijn over de juiste uitspraak.  
Voor meer informatie of aanmelding van het kind (uiterste 
inschrijfdatum 7 december ) info@wereldlichtjesdagommen.nl 
of de website www.wereldlichtjesdagommen.nl. Indien er door 
extreme weersomstandigheden uitgeweken moet worden naar 
een binnen locatie, wordt dit via social media en de website 
bekend gemaakt. 
 
13 december Kerstviering KBO-PCOB 

om 14.00 uur in De Kern. Het bestuur 
nodigt leden en belangstellenden uit 
voor de Kerstviering. Ds. Henry 
Dorgelo, zal de meditatie verzorgen 
en een verhaal vertellen. De muzikale begeleiding is in handen 
van de heer Klaas Schaap. Allen hartelijk welkom. 
 
16 december Adventsconcert Looft den Heer uit Notter 

met veel bekende en traditionele 
Kerstliederen, ook met een aantal nieuwe 
liederen. Medewerkers zijn Ronald IJmker 
(orgel), Kees de Bruin (piano) en Maurice van 
Dijk (trompet). De avond staat onder leiding 
van onze dirigent Jan Quintus Zwart. 

Komt u ook om samen met ons uit te kijken naar de komst van 
Jezus? U bent van harte welkom in de Hervormde Dorpskerk, 
Burg. J.C. v.d. Bergplein 3, Wierden. De avond begint om 20.00 
uur, de toegang is vrij. Wel is er een collecte voor de kosten. 
Speciaal voor u hebben wij op 16 en 23 januari 2023 twee open 
repetities. U bent van harte welkom om een keer te proberen 
of het zingen in een koor bij u past. Onze repetities beginnen 
om 20.00 uur in het Kulturhus Irene, Van Kregtenweg 9, Notter. 
Tijdens de pauze zullen we u trakteren op een kopje koffie of 
thee. Kijk voor meer informatie over ons koor of onze 
activiteiten op onze website www.looftdenheer.nl of volg ons 
op Facebook! 
 
4 januari Winterwandeling Good Hope 

in het Junner Koeland, start Ridderinkweg (Vechtdalhoeve) van 
13.00-14.00 uur, m.m.v. Ommer midwinterhoornbloasers. De 
lengte is 6 km. De opbrengsten komen ten goede aan de 
medische post Good Hope in Uganda, waar de stichting zich al 
jarenlang voor inzet. Na de wandeling is er voor iedereen 
warme chocolademelk of glühwein, dat wordt verzorgd door 
brasserie Tante Pos. 
Er zijn kosten aan verbonden, kinderen lopen gratis mee. 
www.stichtinggoodhope.nl. Deelname is op eigen risico. 
 
 
 

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 te midden van het 
duister van deze wereld erop mogen vertrouwen dat 
Jezus het kwaad heeft overwonnen en we mogen 
uitzien naar Zijn Licht voor de wereld. 
Laten we bidden dat we, in navolging van Jezus, 
tegenover al het kwaad in deze wereld het goede 
zullen proberen te zetten, door de kracht van de 
Heilige Geest. 
Laten we Gods zegen vragen voor alle Advents- en 
Kerstvieringen die er in de komende weken worden 
gehouden. Dat iedereen in deze vieringen Gods liefde 
voor ons mag ervaren.  
Laten we bidden om Gods leiding en wijsheid in de 
zoektocht naar een nieuwe predikant voor zowel de 
Hervormde gemeente als de Gereformeerde kerk.  
Laten we bidden voor alle mensen die een geliefde 
moeten missen. Dat ze Gods nabijheid, troost en 
kracht zullen mogen ervaren.  
Laten we bidden dat we liefdevol met elkaar om zullen 
gaan. Ook met de mensen die in onze ogen minder 
goed bij ons passen. Laten we bidden dat we oog 
zullen hebben voor de kwaliteiten van een ander i.p.v. 
op het ‘anders’ zijn van de ander te letten. 
Laten we bidden voor alle mensen die zich eenzaam of 
somber voelen in de donkere en koude dagen van dit 
jaargetijde. Dat ze Gods nabijheid en vrede mogen 
ervaren. 

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

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 23 december. 
Dit nummer is voor 3 weken! 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 13 december 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 
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 
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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 
 

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 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
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  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 

Commissie bijstand ℡:  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 

Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
 
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 

  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Koster-beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Maandag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
 Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
 Kernactief 14.00-16.00 uur 
Vrijdag: 09.00-12.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
Zondag: Voor, tijdens of na de diensten 
7 dagen 24 uur per dag via email. 
 

Gebouw Irene 

Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 

Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind             
 
 

Familieberichten en posters 
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