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22ste jaargang No. 3 Vrijdag 10 februari  2023 

 
 

Meditatie 
 

 
Wandelen met God 

Geslachtsregisters behoren niet tot het meest boeiende deel 
van de bijbel. In veel gezinnen, waarbij de bijbel van kaft tot 
kaft aan tafel werd gelezen, werden deze geslachtsregisters 
overgeslagen. Al zou het alleen al zijn vanwege het struikelen 
over al die namen. In Genesis 5 staat zo’n opsomming van al 
die vaders die zonen verwekten, ongelooflijk oud werden en 
stierven. Een bijzonder eentonige opsomming, allemaal 
hetzelfde. Behalve dan die verrassende ene, Henoch. Hij lééfde 
niet alleen, maar zijn leven was een leven in verbondenheid 
met God. Letterlijk wordt die manier van leven een wandelen 
met God genoemd. Het leven van Henoch was dus anders dan 
van al die anderen. Hetzelfde geldt voor zijn sterven. Alle 
anderen stierven, maar Henoch wordt door God meegenomen. 
Door God worden meegenomen, opgenomen, is dus blijkbaar 
meer dan alleen maar sterven. Vertrouwen dat je wordt 
opgenomen in Gods licht en liefde is meer dan ophouden te 
bestaan. Wandelend met God besef je dat je er nooit alléén 
voor staat, niet in leven, niet in sterven. You never walk alone.  
Wandelen met God, als met een goede vriendin of vriend.  
Tijd hebben voor elkaar, luisteren en spreken, het niet 
ongemakkelijk vinden als er al wandelend een stilte valt.  
De vertrouwelijke omgang, genieten van elkaars aanwezigheid. 
Wandelen met God is meer dan een rustige zondagmiddag-
wandeling. Net als van ieder mens zal ook de weg van Henoch 
soms door een donker dal zijn gegaan.  
Wat is het dan toch bijzonder als je juist dáár mag ervaren dat 
je je weg niet alleen hoeft te gaan. Het kan zijn dat je daar 
genoeg aan hebt, je koesteren in Gods aanwezigheid.  
Maar er is ook een bekend verhaal van Petrus, Jacobus en 
Johannes met Jezus op de berg. Een hemels licht omringt hen, 
Mozes en Elia verschijnen. Een hemels moment. Zo mag het 
nog wel even blijven, denkt Petrus. Laten we tenten opzetten, 
dit moment vasthouden. Maar het is Jezus zelf die zegt: Kom 
op, we moeten de berg af. Blijf niet naar de hemel staren, je 
hebt hier op áárde een taak. Wandelen met God: Het geeft 
moed, hoop, kracht en inspiratie op onze levensweg en wat 
hebben we dat zélf nodig. Maar Jezus zelf opent ons ook de 
ogen voor die ánder die mét ons onderweg is.  
Wandelen met God: het is leven in verbondenheid met de 
Eeuwige die onlosmakelijk verbonden is met de mensen om 
ons heen.  
 
(Meditatie uitgesproken door ds. Kest Jelsma in het KRO/NCRV 
Programma ‘Petrus in het land’ op zaterdag 14 januari 2023) 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za  11 febr. Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht  
 
Zo  12 febr. Matteüs 5:21-32 Ga je eerst  
Ma  13 febr. Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt  
Di 14 febr. Spreuken 22:1-8 Een goede naam  
Wo 15 febr. Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart  
Do 16 febr. Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor 
Vr 17 febr. Psalm 24 Hef uw hoofd  
Za 18 febr. 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker  
 
Zo 19 febr. 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn  
Ma 20 febr. 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat  
Di 21 febr. 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde  
Wo 22 febr. Matteüs 6:1-18 Bid als volgt  
Do 23 febr. Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels  
Vr 24 febr. Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden
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Zondag 12 februari 
 

 
 

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

 jongerenwerker Thomas Abbes  

 Bevestiging diaken 

Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. J. Beniers  
 Dhr. A. van Dorland 
 Mw. R. van Lenthe 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug,  

 Hellendoorn 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdame/-heer: Dhr. H. Veurink  
 Mw. J. Veurink 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, afscheid  

 jongerenwerker Thomas Abbes 

Organist: Frans Dijkstra 
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. G. Mateman 

Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Dhr. P.J. Koning 
Kindernevendienst: Leiding: Onbekend 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 17 februari 18.30 uur: Ds. C. van Dijk 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 17 februari 19.30 uur: Ds. C. van Dijk 

 

 
 
 
 
 

Zondag 19 februari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Afgevaardigde Gk: Dhr. E.Post 
Gastdames/-heer: Dhr. B. Dubbink  
 Mw. A. Pot  
 Mw. D. Willems 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.A. Dekker, Lemele 

Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Zie Geref. kerk 

 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Jongegezinnendienst  

 M.m.v. ‘Een vrolijk geluid’ 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. G. van der Linde 
Kindernevendienst: Geen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. R. Robijn  
 Dhr. J. Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. E. van Beesten 

Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent 
Kindernevendienst: Leiding: Onbekend 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: De Werkgroep Eredienst  

 ‘Systeem loopt vast’ 

Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink 
Afgevaardigde Hg: Mw. J. van Beesten 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 24 februari 18.30 uur: Past. A. Monninkhof 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 24 februari 19.30 uur: Past. A. Monninkhof 

 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 

12 februari Afscheid Thomas Abbes 

Op deze zondagochtend zullen we afscheid nemen van Thomas 
Abbes als jongerenwerker binnen PKN-Ommen. Het formele 
afscheid is in de Gereformeerde kerk, maar ook in de 
Hervormde kerk zal hieraan aandacht worden besteed. Thomas 
zal beide diensten voor een deel bijwonen. Na afloop van de 
diensten bent u/ben jij uitgenodigd om onder het genot van 
een kopje koffie/thee persoonlijk afscheid te nemen van 
Thomas in de grote zaal van De Kern. Zie ook de uitnodiging op 
de poster. Daarna zal Thomas in besloten kring in Pand 25 nog 
afscheid nemen van de tieners en enkele genodigden. Als 
PaKaN! willen we Thomas bedanken voor al het werk dat hij in 
de afgelopen 5½ jaar heeft verzet voor de jongeren en 
gezinnen binnen PKN-Ommen. 
 
19 februari 19.00 uur Systeem loopt vast -  

Muziek van wanhoop en hoop 

Een keerpunt in de wereldgeschiedenis: oorlog is terug in 
Europa. Ook als we niet zelf moeten vluchten: wat staat ons te 
wachten? Is er nog voldoende voedsel, genoeg warmte, 
inkomen? Het water staat ons sowieso binnenkort aan de 
lippen. Wat moeten we doen? 
Op deze zondagavond zullen Jan Marten de Vries en Elianne 
Ardts het programma ‘Systeem loopt vast’ uitvoeren, in de 
Gereformeerde kerk. Het programma bestaat uit nieuwe 
liederen en gedichten, een lied van Jaques Brel, van Toon 
Hermans en muziek van de in Kiev geboren componist Reinhold 
Glière (1875-1956).  
Liederen over vluchten, oorlog, donkerte en koude én het 
antwoord daarop: muziek maken, verhalen vertellen.  
Daar win je de wereld niet mee, maar het helpt misschien een 
gevoel van rust te brengen; een stukje vrede op de vierkante 
meter, voor even maar. Een begin, geen eind. 
Jan Marten de Vries (piano, zang, concertina) is kerkmusicus, 
pianist, componist en tekstschrijver. Hij schreef vier liederen in 
het nieuwe Liedboek en alle veertig uit de Samenleesbijbel. 
Elianne Ardts (cello, zang) werkte o.m. met de dirigenten Hervé 
Niquet en Philippe Herreweghe. Ze speelt momenteel in 
diverse kleine en grotere bezettingen. 

De Werkgroep Eredienst 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
12 februari 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Werelddiaconaat  
  Edukans en Kerk 
Uitgangen: Diaconie / zending 
 
19 februari 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
12 februari: Onbekend 
19 februari: Nathan Haveman 
 
Kinderoppas 
Ommen 

12 februari: Sharon Hekman 
  Linda van de Meeberg 
19 februari: Maaike Sportel 
  Samantha Zwanepol 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 

Vinkenbuurt 

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
Ommen 

12 februari 

1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
3e Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 

1e Collecte Diaconie 
2e Collecte Kerk 
3e Collecte Noaberkerk 
Zendingsbakjes   ZWO (Zending en 
   Werelddiaconaat) 
 
19 februari 

Ommen 

1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
3e Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 

1e Collecte Diaconie 
2e Collecte Kerk 
3e Collecte Noaberkerk 
Zendingsbakjes ZWO (Zending en  
  Werelddiaconaat) 
 
Kinderoppas 
Ommen 

12 februari: Romy Dunnewind 
  Marloes Kassies 
19 februari: Maartje Herbert 
  Rita Meulenkamp 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 

Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. P. Los-Jansen 
Mw. J.J. Grootenhuis-Wessels 
Mw. G.J. Hesselink-Willems 
Dhr. G. Weidenaar 
Dhr. D. Strijker 
Mw. W. Terpstra-Berg 
Dhr. H.J. Grondman 
Dhr. J.H. Willems 
Mw. B.G. Hartholt-Assies 
Mw. B.A. Jansen-Bannink 
Mw. G.L. Otten-Dankelman 
Dhr. J. Hirink 
Mw. T.L. Westerhuis-Idema 
Dhr. M. Schoenmaker 
Mw. H. Schottert-Volkerink 
Dhr. J. Hansman 
Dhr. A. van der Linde 
Dhr. M.A. Wigmans 
 
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
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Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 

  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: J. Hemstede 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
In de komende zondagen zullen opnieuw gedeeltes uit de 
Bergrede centraal staan. Zoals ik al eens heb uitgelegd volg ik 
meestal voor de zondagse lezingen het oecumenisch 
ordinatorium/leesrooster. Dit doe ik omdat ook de 
kindernevendienst (Kind op Zondag) dit rooster volgt. In de 
kerk en in de kindernevendienst worden dan dezelfde 
Bijbelgedeeltes behandeld. Op deze manier komt ook meer 
voorop te staan wat de Bijbel ons te vertellen heeft en wat  
minder wat ik te zeggen heb. 
 

Afscheid Thomas Abbes 
In de dienst van 12 februari nemen wij afscheid van onze 
jongerenwerker. Vijf en een half jaar heeft Thomas de 
schouders onder het jeugdwerk in onze gemeente gezet. Nu 
gaat hij zijn kennis en kunde delen in Hoogeveen. Wij danken 
Thomas voor zijn inzet en enthousiasme en bidden hem een 
gezegende tijd toe in Hoogeveen. 
 

Bevestiging diaken 
In de dienst van 12 februari hopen wij ook Anja Bolks tot 
diaken te mogen bevestigen. Het doet goed dat Anja de roep 
vanuit de gemeente heeft verstaan en ja heeft gezegd op ons 
verzoek om diaken te worden. Wij bidden haar een gezegende 
en goede tijd toe. 
 

Overleden 
Op maandag 23 januari is in de leeftijd van 88 jaar overleden, 
Gerrit Vos. Gerrit werd sinds juni verzorgd in ‘t Vlierhuis.  
De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op zaterdag 28 
januari in het Hervormd Centrum. Aansluitend vond de 
begrafenis plaats op Laarmanshoek. Wij bidden Hennie, de 
kinderen, familie en allen die om het heengaan van Gerrit Vos 
rouwen de nabijheid van onze Heer en Heiland toe. 
 
Op vrijdag 27 januari is in de leeftijd van 78 jaar overleden, 
Geesje Meijerink. Zusse, zoals de familie haar noemde.  
Op woensdag 1 februari vond de crematieplechtigheid plaats in 
crematorium De Lariks te Hardenberg. Wij bidden haar broer, 
zussen, familie en allen die om haar heengaan rouwen de nabij 
toe van onze Heer en Heiland. 
 
Op zaterdag 28 januari is in de leeftijd van 76 jaar overleden 
Geertje Wolters-Zwinselman. De begrafenis heeft vrijdag  
3 februari in besloten kring plaats gevonden. Wij bidden de 
familie en allen die om haar heengaan rouwen de nabijheid van 
onze Heer en Heiland toe. 
 
Op maandag 30 januari is in de leeftijd van 66 jaar overleden, 
Gerard Horsman. Het afscheidsmoment vond plaats op 
zaterdag 4 februari in het Hervormd Centrum. Hierna hebben 
wij Gerard begraven op Laarmanshoek. Wij bidden Gerri, 
dochter Irene, familie en allen die om zijn heengaan rouwen de 
nabijheid van onze Heer en Heiland toe. 
 

Ten Slotte 
Het schiet al aardig op met ons huis. Wij zijn thuis al druk bezig 
met het inpakken. Wat mij opvalt is dat je als mens heel veel 

kunt verzamelen. Verhuizen is dan de kans om te zien wat het 
waard is om mee te nemen. Misschien moesten wij allemaal 
eens wat vaker (echt of denkbeeldig) verhuizen, zodat wij 
ontdekken wat er echt toe doet! Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 

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

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Zieken 
Andere nieuwe ziektegevallen zijn mij niet bekend. We wensen 
ieder die ziek is, kuren en/of behandelingen ondergaan sterkte. 
Dat God de kracht mag geven vol te houden. 
Ook wensen we de bewoners van zorgcentra alle goeds toe en 
Gods zegen. 
 

Jubileum 
In het vorige nummer van Kerkvensters had ik u al beloofd dat 
er een gouden jubileum te vieren was dat in dit nummer  
vermeld zou worden. Op 6 februari jl. waren Joop en Carla  
Luik-v. d. Gijp 50 jaar getrouwd. We wensen hen samen nog 
een goede tijd met allen die hen lief zijn en Gods zegen op hun 
verdere levensweg. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 

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

  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Bij de kerkdiensten 
Op 12 februari zwaaien we na een dienstverband van meer dan 
5 jaar onze jongerenwerker Thomas Abbes uit, vanwege zijn 
vertrek naar Hoogeveen. We lezen en overdenken de tekst uit 
2 Koningen 4: 1-7: ‘Wat heb je nog in huis?’.We luisteren naar 
en zingen een paar bijzondere en passende liederen van hoop 
en afscheid. Als Thomas zelf halverwege de dienst binnenkomt 
betekent dat niet dat hij zich heeft verslapen, maar is dat 
omdat hij het eerste deel van de dienst in de Hervormde kerk 
heeft bijgewoond. 
Op 19 februari zijn er maar liefst 2 bijzondere diensten. De 
morgendienst is een Jongegezinnendienst, voorbereid door een 
viertal enthousiaste moeders. De dienst duurt ongeveer  
3 kwartier. Alle kinderen maken de hele dienst mee. De 
overdenking zal kort zijn. Het kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ 
werkt mee aan de dienst. Het thema is: Speelt God 
verstoppertje? Deze dienst is een gezamenlijke dienst. Wie 
liever naar een ‘gewone’ meer traditionele dienst wil gaan is 
van harte welkom in de dienst in de Hervormde kerk. Ook dit is 
een gezamenlijke dienst. 
De avonddienst is heel bijzonder. Deze heeft het karakter van 
een theatervoorstelling en duurt ongeveer een uur. Het thema 
is ‘Systeem loopt vast’. Onder Bij de diensten vindt u van de 
Werkgroep Eredienst meer informatie over deze unieke dienst. 
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In memoriam 
Op 29 januari is dhr. Linze Kamstra overleden. Samen met zijn 
vrouw Sjoukje woonde hij in Stadshaghen. Hij werd 92 jaar. Op 
zaterdag 4 februari namen we afscheid van hem in een 
kerkdienst en daarna werd hij begraven op de 
Natuurbegraafplaats. In een volgende Kerkvensters volgt een 
uitgebreider in memoriam. 
 
Vorige week vrijdag 3 februari is mw. Ina Warner-Wouda 
overleden. Ze werd 79 jaar. De laatste tijd had ze lichamelijke 
gezondheidsproblemen. Zo werd ze de week ervoor 
geopereerd aan haar oor en was ze in afwachting van een 
darmoperatie. Ineens kwamen daar andere klachten bij en 
moest ze voor onderzoek worden opgenomen in het ziekenhuis 
in Zwolle. Daar verslechterde haar situatie per dag. Het ging 
allemaal onwerkelijk snel. Op het moment dat ik dit schrijf zijn 
er nog geen gegevens over de uitvaart. In onze gebeden 
gedenken we haar man Henk, haar kinderen en kleinkinderen. 
In een volgende Kerkvensters volgt een uitgebreider in 
memoriam. 
 

Geboorte 
Op 16 januari is Tess Grotenhuis geboren. Tess is de dochter 
van Dacintha Horsman en Bas Grotenhuis.  
We feliciteren hen van harte met hun dochter! 
 

Doopzondag 
Op 5 maart is de eerstvolgende doopzondag. Ouders die hun 
kind willen laten dopen (uit wijk 1 of uit wijk 2) worden 
verzocht dit bij mij te melden. De bedoeling is dat het 
voorbereidende doopgesprek op dinsdag 21 februari 
plaatsvindt. De eerstvolgende doopzondag daarna is 30 april. 
Inmiddels hebben 2 ouderparen aangegeven hun kind te willen 
laten dopen. 
 

World Servants 
Als u dit leest is de informatieavond voor jongeren die in 2024 
eventueel een werkvakantie van 3 weken als World Servant 
willen doorbrengen in een ontwikkelingsland al achter de rug. 
Maar liefst 14 jongeren (en hun ouders) toonden 
belangstelling. Ze hebben nu tot 1 maart de tijd om zich te 
bezinnen op de keuze om wel of niet daadwerkelijk mee te 
gaan. 

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 
 

Pastoralia 
Op mijn bezoeklijst staat nog een aantal namen van 
gemeenteleden die de nodige vragen omtrent hun gezondheid 
hebben en in een traject van onderzoeken en behandelingen 
zitten. Zij houden dat (voorlopig) graag bij zichzelf.  
En misschien ten overvloede: namen worden in Kerkvensters 
door mij alleen genoemd als u daar toestemming voor geeft. 
 
Tom Bouwhuis is degene die de klokken van onze kerk elke 
zondagmorgen luidt. Ook weer iemand die achter de schermen 
ons oproept om de lofzang gaande te houden! Bedankt Tom! 
Zoals de redactie van Kerkvensters iedere keer weer- 26 keer in 
een jaar!- ons helpt om op de hoogte te blijven van wat er in 
onze gemeenten gebeurt en ons zo uitnodigt om met elkaar 

kerk te zijn en te blijven. Dank voor jullie inzet om zo ons 
gemeentezijn te stimuleren. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Zorgcentra en aanleunwoningen 
Zondag 29 januari mocht ik in een goede sfeer en in alle rust in 
Oldenhaghen de Avondmaalsviering verzorgen. Het is de 
bedoeling dat we als voorgangers van de Hervormde 
gemeente, de Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt de Avondmaalsviering zullen gaan verzorgen. We 
overleggen ook met elkaar over mogelijke vieringen in 
Nijenhaghen. 
Na corona vindt op 6 februari de eerste weekopening in  
‘t Vlierhuis weer plaats. Samen zoeken we nog naar de beste 
vorm, maar we zijn blij dat we ook in ‘t Vlierhuis weer met de 
nodige vrijwilligers aan de slag kunnen.  
In De Hoekstee zijn we pastoraal actief, maar worden geen 
vieringen gehouden. We gaan daarover wel weer met de 
leidinggevenden van De Hoekstee in overleg. 
Met Herma Kotterink zijn we blij dat ze haar liefde voor het 
Junnerbos weer over kan gaan brengen op anderen nu ze een 
nieuwe en verzekerde golfkar heeft gekregen! 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 

  tabbes@pkn-ommen.nl 
 

Afscheid 
Vandaag 31 januari is mijn laatste werkdag voor Ommen. Het 
aangekondigde einde is aangebroken en om eerlijk te zijn valt 
het me zwaarder dan ik dacht. Vanmorgen liep ik mijn 
dagelijkse rondje met God. Met een brok in mijn keel mocht ik 
mijn taak teruggeven aan Hem die mij geroepen heeft. Dat het 
afscheid me meer doet dan ik verwacht had is een goed teken. 
Voor mij geeft het weer dat ik, ondanks sommige pittige 
situaties, het enorm naar mijn zin had in Ommen. Het loslaten 
van iets waar je van bent gaan houden doet zeer. Op dit 
moment vertrouw ik maar op de woorden die God mij gegeven 
heeft dat het goed is dat ik ga en Hij mij een nieuwe roeping 
heeft gegeven. Daarnaast stel ik mijn vertrouwen in de belofte 
die we elke zondag horen: ‘Onze hulp en onze verwachting is in 
de Naam van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft 
(Psalm 121:2, Psalm 124:8). Die trouwe houdt in der 
eeuwigheid (Psalm 146:6). En niet laat varen de werken Zijner 
handen (Psalm 138:8). Ofwel, wat Hij begonnen is ZAL hij 
afmaken. Ik heb mijn steentje mogen bijdragen. Ik mag mijn 
taak teruggeven aan Hem en aan de gemeente. Ik hoop van 
harte dat PaKaN! snel een nieuwe jongerenwerker zal vinden, 
maar hoop ook dat mijn (voor sommigen, plotselinge) vertrek, 
een aansporing zal zijn dat de gemeente meer hun 
verantwoording gaat nemen voor het jeugdwerk. Het 
jeugdwerk wordt nu gedragen door een paar schouders, maar 
het jeugdwerk was niet van mij en is niet van PaKaN! De 
verantwoording van het werk voor kinderen en jongeren is en 
blijft iets van de HELE gemeente. Ik hoop en bid dat er meer 
mensen op gaan staan om deze verantwoording op te pakken. 
En niet alleen ‘wil wel een keer iets doen’. Maar structureel! En 
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weet je wat zo mooi is… als jij ‘ja’ zegt en komt helpen, in het 
werkveld óf beleidsmatig in de organisatie komt er direct 
energie vrij. Jouw ja geeft de huidige mensen energie om het 
samen op te pakken! Kom en doe mee! Als je geeft krijg je er 
een hoop voor terug!  
Dit was mijn laatste ‘preek’. Via deze weg wil ik jullie allemaal 
ontzettend bedanken voor de fijne tijd. Jongeren, bedankt dat 
je er was, voor je gezelligheid, je eerlijkheid, de gesprekken en 
fanatieke deelname aan de vele spellen! Ik ga jullie missen! 
Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet! Zonder jullie kon ik mijn 
werk niet doen. Fijn om samen op te bouwen, fijn om samen te 
werken! Bedankt! Veel zegen in het doorgaan voor de 
jongeren! Velen van jullie ga ik ook echt missen. Kerkenraden 
bedankt voor jullie vertrouwen en de ruimte die jullie hebben 
geboden. Collega’s bedankt voor de samenwerking! Zowel 
predikanten als medewerkers van De Kern en Hervormd 
Centrum. Fijn dat ik altijd welkom was! Bedankt voor de goede 
samenwerking! Gemeente bedankt dat ik jullie mocht dienen. 
Zorg goed voor jullie kinderen en jongeren!  
Vijf en een half jaar geleden schreef ik een brief met de 
beeldspraak dat onze wegen hier kruisten en op zoek was of 
het slechts een kruising was of dat onze wegen samen op 
zouden trekken. Nu weten we dat ze verder samen op 
getrokken zijn en nu weer van elkaar scheiden. Dankbaar neem 
ik 12 februari officieel afscheid, zoals elders staat geschreven. 
Ik zou het fijn vinden om velen van jullie dan nog te ontmoeten 
en dat we elkaar de hand kunnen drukken! Het ga jullie goed! 
Met een knoop in mijn buik zeg ik, tot ziens! Hopelijk geen 
vaarwel, maar tot ziens!  

Thomas Abbes 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
Activiteitenagenda 
10 februari N-Joy club 19.15 @De Kern 
10 februari 10-er club 19.00 @ De Kern 
13 februari Catechisatie 19.00 @ De Kern 
14 februari WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen 
14 februari Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00 @ 
Lambert van den Berg 
17 februari Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern 
17 februari N-Joy club 19.15 @De Kern 
19 februari AtEleven 11.00 @ Hervormd Centrum 
21 februari WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen 
22 februari 16+ 19.00 @ De Kern 
24 februari N-Joy club 19.15 @De Kern 
24 februari 10-er club 19.00 @ De Kern 
 
Vacature jeugd- en gezinswerker 

In januari is een vacaturetekst voor een nieuwe jeugd- en 
gezinswerker opgesteld. In deze vacature zijn 4 uur meer  
(16 i.p.v. 12 uur per week) opgenomen dan in het contract van 
Thomas. De nieuwe jeugd- en gezinswerker zal namelijk (naast 
de leeftijdscategorie 12-18 jaar) meer aandacht besteden aan 
de leeftijdscategorie 10-12 jaar en aan gezinnen met kinderen.  
Geloofsopvoeding voor ouders is in onze ogen een belangrijke 
pijler voor het kind- en jongerenwerk. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat kinderen tussen 10-12 jaar (die vaak nog 
leergierig zijn) meer kennis krijgen van de bijbel en het 
Christelijke geloof. Kennis die ze soms onvoldoende van thuis 
of op school meekrijgen. De vacature is begin februari uitgezet. 
De sluitingsdatum sluit vlak voor de voorjaarsvakantie. Hopelijk 
hebben dan enkele mensen op de vacature gereageerd. 

Arjan Veurink 
 
 
 

 

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 
29-01 Dhr. en mw. A. Gerrits 

Mw. H. Wijnhoud-Jansen  
Mw. E.J. KleinJan-aan het Rot  

05-02 Mw. G. Rensink-Stegeman 
Dhr. Bouwman 

 
Vinkenbuurt 
29-01 Mw. Marianne Kamphuis-Andeweg  
05-02 Fam. Hasselo 
 
Gereformeerde kerk 
08-01 Mw. A. Luiten-Dijkstra 
15-01 Dhr. H. Schuurhuis 
22-01 Mw. T. Huetink-Bosman 
29-01 Mw. A. van Elburg-Welink 
29-01 Fam. W. Hoorn 
 
Witharen gebouw Irene 
15-01 Mw. Spijkers-Boerman 
22-01 Mw. T. Huisman 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Vooraankondiging automatische incasso. 

Indien u de redactie gemachtigd heeft dan zal op 28 februari 
het abonnementsgeld van 2023 voor Kerkvensters worden 
geïnd. Er wordt een bedrag afgeschreven van € 15,00 o.v.v. 
Abonnement Kerkvensters 2023. 
Indien u het met deze afschrijving niet eens bent, dan kunt u 
deze afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Voor het kenmerk van uw machtiging kunt u uw bankafschrift 
van vorig jaar raadplegen. 
Hervormde gemeente: 
Rekeningnummer: NL26 RABO 0373 7266 19 
Incassant-ID: NL65ZZZ302584821940 
Gereformeerde kerk: 
Rekeningnummer: NL30 RABO 0373 7427 46 
Incassant-ID: NL57ZZZ411490740018 

Redactie Kerkvensters 
 
Opgave musical Johannes de Doper  

Op zaterdag 18 maart is het zover! Vanaf 19.30 uur voeren we 
deze mooie musical op in de Gereformeerde kerk. 
Zo'n 50 zangers/spelers en een aantal kinderen zijn maanden 
enthousiast bezig geweest met instuderen. 
Achter de schermen is ook nog eens een groep bezig met 
decor, attributen, kleding, beamer en overige techniek. 
Johannes de Doper, zoon van Zacharias en Elisabet, tijdgenoot 
van Jezus, roept mensen op tot inkeer en doopt in de Jordaan. 
We volgen zijn leven vanuit volgelingen, maar ook vanuit critici, 
waaronder de schriftgeleerden. 
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De toegang voor de musical is gratis, maar u/jij dient zich op te 
geven via  musicalommen@gmail.com. Geef dan even naam 
en aantal personen op. Hopelijk tot 18 maart! 

Musical voorbereidingsgroep,  
Jan Meulenkamp, ds. Henry Dorgelo,  

ds. Kest Jelsma, Anja Exel, Quinta Ruiter 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
College van Kerkrentmeesters  

Kerkbalans  
De actie Kerkbalans 2023 heeft het mooie bedrag opgeleverd 
van € 256.000,00. Voor het jaar 2023 was € 250.000,00 
begroot. Alle vrijwilligers, gevers en geefsters hartelijk bedankt 
voor uw inzet en financiële bijdrage. Bovenal gaat onze dank 
uit naar de Koning van de kerk. Wekelijks mogen wij nog onder 
de woordverkondiging komen en horen hoe goed God voor ons 
is. 
 
Verhuur Roodborst 
De woning aan de Roodborst in per 1 maart 2023 verhuurd 
voor bepaalde tijd. 
 
Inloopmomenten 
De beide inloopmomenten over de verkoop van het Hervormd 
Centrum zijn goed bezocht. We hebben goede gesprekken 
gevoerd. We begrijpen de pijn, maar hopen op uw begrip en 
steun voor de genomen beslissing om tot verkoop over te gaan 
van het Hervormd Centrum.   

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK 
 
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 
22-01 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 134,47 € 134,43 € 116,54 
Vinkenbuurt 24,30 26,05 
Kerk Vinkenbuurt 20,80 
 
29-01 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 125,97 € 112,95 € 80,85 
Vinkenbuurt 24,10 23,60 
Vinkenbuurt werelddiaconaat 67,90 
Kerk Vinkenbuurt 23,55 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 via mw. P. de Jonge 
 
Voor de bloemen  
€ 20,00 via mw. A. Koezen 
 
Voor de bloemen kerk Vinkenbuurt 
€ 15,00  
 
Voor de H.V.D. ZO 
2x € 5,00 
 
Zendingsbussen kerk Vinkenbuurt € 147,40 

Hartelijk dank 
 
 
 

 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Wijziging collecte-indeling Noaberkerk Witharen 

Zoals eerder is aangegeven is per 1 januari 2023 het collecteren 
aangepast. In overleg met de Noaberkerk is hier voor Witharen 
een wijziging in aangebracht. De wens van de Noaberkerk was 
in eerste instantie niet meegenomen.  
Collecte-indeling Witharen: 
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 onder andere de kerkelijke 
gebouwen en het jeugdwerk 
3e Collecte: Noaberkerk 
In Witharen blijven de zendingsbakjes aanwezig, voor het 
geven aan ZWO (Zending en Werelddiaconaat). 
De collecte-indeling in Ommen blijft ongewijzigd: 
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 onder andere de kerkelijke 
gebouwen en het jeugdwerk 
3e Collecte: ZWO (Zending en Werelddiaconaat). 

De diaconie  
 
Update beroepingscommissie 

Hartelijk dank aan iedereen die namen van predikanten bij de 
beroepingscommissie heeft aangedragen. Naast de bijdrage 
van de gemeente is er ook een aantal reacties gekomen op de 
vacature en heeft de beroepingscommissie een advieslijst van 
de Protestantse Kerk Nederland ontvangen. Hiermee zijn we 
als beroepingcommissie aan de slag gegaan. De eerste stap is 
het maken van een eerste selectie op basis van het door de 
kerkenraad opgestelde profiel. Indien predikanten (extern) zijn 
aangedragen, nemen wij contact op om na te gaan of hij of zij 
daadwerkelijk beroepbaar is. De volgende stap is het 'horen' en 
we hebben al een aanzienlijk aantal (online) diensten bezocht.  
De verschillende stappen kosten tijd, maar we vinden het 
belangrijk om onze taak zorgvuldig uit te voeren. Ook u kunt 
bijdragen aan het werk van de beroepingscommissie. In deze 
fase kunt u dit doen door ons te gedenken in uw gebeden en 
om Gods zegen te vragen voor het beroepingswerk. Alvast 
hartelijk bedankt namens de beroepingscommissie. 

Agnes Kroese, voorzitter beroepingscommissie 
 
Huispaaskaars Vrede 

Deze kan besteld worden!  
Met het moderne ontwerp op de Paaskaars 
Vrede willen we de liefde en hoop van de 
bewoners van de vijf wereldcontinenten 
uitbeelden voor eeuwige vrede. 
Een thema dat dit jaar helaas nog steeds 
actueel is. Bestellen kan tot uiterlijk 21 februari 
bij Lammy Timmerman: 
℡453143  lammy.tn@gmail.com  
Of via de bestellijst in de kerk. 
25cm € 24,50 
30cm € 32,00 
40cm € 40,00 
60cm € 70,00 
Te zijner tijd kan het bedrag overgemaakt worden op rek nr. 
van geref. kerk NL 21 RABO 0348904312 o.v.v. Paaskaars 2023 

Taak Groep Eredienst. 
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Werkgroep kerk en klimaat - Luisje  

We kennen allemaal Loesje. Het geeft een glimlach en een 
lichtelijk pijnlijk gevoel in je buik, omdat er iets waars in zit, er 
wat schuurt in de tekst.  
De werkgroep kerk en klimaat neemt het initiatief voor een 
eigen Loesje, Luisje geheten. Ook hier is het de bedoeling 
mensen een glimlach op het gezicht en een klein beetje pijn in 
de buik te geven. Een luisje in de pels. De bedoeling van de 
teksten is om vanuit een net andere invalshoek onderwerpen 
in het thema geloof, duurzaamheid en klimaat te laten zien. De 
teksten verschijnen één keer in de drie weken op de beamer en 
zullen een aansluiting hebben bij de actualiteit. Uiteraard kan 
er gereageerd worden op de teksten, zowel na afloop bij het 
koffiedrinken of met een mail naar  
 geref-kerkenklimaat@pkn-ommen.nl 

Herman van Dijk, voorzitter werkgroep kerk en klimaat  
 
19 februari Paasgroetenactie voor gedetineerden 

Op deze zondag worden er bij de ingang van de kerk kaarten 
uitgedeeld. Daar kunt u een mooie paasgroet opschrijven voor 
mensen in de gevangenis. Gedetineerden worden erg blij van 
deze actie. In de dienst is er tijd om uw groet te schrijven. Aan 
het eind van de dienst kunnen de geschreven kaarten bij de 
uitgang in een doos worden gedaan. Deze doos staat bij de 
collecte-inzameling. 
U kunt eventueel een pen en postzegel meenemen voor de 
kaarten. Wij hopen op een geslaagde actie! 
 
Werkgroep kerk en klimaat - De boekenkast  

Een leven zonder boeken is onleefbaar, zei Erasmus al. In de nis 
naast de ingang van de kerk/De Kern is een boekenkast 
gebouwd. Deze heeft meerdere doelen. Op de onderste 
planken staan boeken over het geloof, die leden hebben 
gegeven met de bedoeling ze door te geven aan iemand 
anders. Over het algemeen wat oudere werken, waar we 
sommigen wellicht toch een plezier mee kunnen doen. Als 
iemand er iets voor wil geven, een gift voor de diaconie wordt 
op prijs gesteld. Op de middelste planken komen tijdschriften 
te liggen over de bijbel en het geloof die iedereen kan inkijken 
(als er één exemplaar ligt) of meenemen (als er een stapel ligt). 
Men kan ook bij de beheerder tijdschriften afgeven om daar 
neer te leggen.  
Bibliotheken herinneren er ons aan dat de waarheid niet komt 
van degene die het luidst roept, maar van degene die over de 
juiste informatie beschikt, zei Barack Obama ooit. De bovenste 
planken worden gevuld met nieuwe boeken over het thema 
geloof, duurzaamheid en klimaat. Er verschijnt veel over dit 
onderwerp. De bedoeling is dat men deze boeken kan lenen en 
weer terugbrengen na lezing. Daarmee bieden we iedereen, 
die wat meer geïnformeerd wil raken, een makkelijke toegang 
tot kennis. Deze boeken zijn geschonken door leden die het 
boek hebben gelezen, er enthousiast over zijn geworden en dat 
willen delen.  
Daarnaast heeft de werkgroep kerk en klimaat ook een digitale 
bibliotheek ingericht. Hierin staan boeken van leden die ze 
hebben gelezen en wel willen uitlenen, maar ook weer terug 
willen hebben. Deze bibliotheek is te vinden op de app BKSY, 
onderdeel sociaal met de naam KenK Ommen. Je kan dan via 
de app een verzoek tot lenen doen.  
Wij hopen dat deze nieuwe activiteit tot veel leesplezier zal 
leiden en ondertussen ook wat informatiehonger weet te 
stillen.  

Herman van Dijk, voorzitter werkgroep kerk en klimaat 
 
Giften 
Voor de bloemen 
2x € 10,00 via een contactpersoon  

Hartelijk dank 
 
 

 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

14 februari Jubileum 35 JAAR PCOB 1988 - 2023  

U wordt van harte 
uitgenodigd voor dit 
jubileum op dinsdag  
14 februari om 
14.00 uur in De Kern. 
Vanaf 13.30 uur inloop met koffie/thee en om 14.00 uur 
opening en stilstaan bij 35 jaar PCOB Ommen. 
Deze middag komt Thea Kroese met verhalen in dialect uit de 
regio met een knipoog naar ons 35-jarig jubileum en 
Valentijnsdag. In de pauze is er koffie met een bijzonder 
gebakje en na afloop een drankje met een hapje. 
Ook starten we als KBO-PCOB met een ledenwerfactie:  
35 ambassadeurs gaan nieuwe leden werven en de interesse is 
groot: in 2021 en 2022 hebben we er al 50 nieuwe leden 
bijgekregen. Alle reden dus om mee te doen en mee te werken 
aan een eigentijdse organisatie. We zien u graag op 14 februari. 

Het bestuur KBO-PCOB Ommen 
 

18 februari Concert: Orgel plus Panfluit 

Vanaf 15.00 uur kunt u genieten van een middag vol 
orgelklanken en panfluitmuziek. Harm Hoeve (orgel) en Noortje 
van Middelkoop (panfluit) brengen een heerlijk muzikaal 
concert in de Willem Hendrik Zwart Hal. 
Reserveren is gewenst: ℡ 0572-371838. 
 
Update Stichting Ommen Voor Oekraïne  

Het is nu bijna een jaar geleden dat de 
Russische invasie in Oekraïne begon. 
Vrijwel direct kregen we van alle 
kanten vragen hoe het met onze 
projecten en mensen gaat in Oekraïne. 
Zoals u zult begrijpen hebben we ons nieuwe project (het 
bouwen van een bejaardenhuis) op pauze gezet en richten wij 
ons nu op de hulp aan ingezetenen en vluchtelingen in 
Oekraïne. 
Vanuit Stichting Hart en Handen en een aantal andere 
stichtingen, die contact hebben met Dianne onze 
contactpersoon, worden er hulptransporten naar Oekraïne 
georganiseerd. Dianne was in het begin van de oorlog met haar 
2 jongste kinderen in Hongarije, vlak bij de Oekraïense grens 
om vandaaruit de hulp te coördineren. Haar man en oudste 
dochter van 18 jaar zijn in Oekraïne gebleven. Inmiddels is 
Dianne weer thuis in Oekraïne, vanwaar ze doorgaat met het 
coördineren van de transporten.  
Vele scholen, bedrijven en particulieren (zelfs uit België en van 
Vlieland) hebben het afgelopen jaar diverse acties en 
inzamelingen gehouden van kleding, medicijnen, 
levensmiddelen en geld. Wij zijn hier ontzettend blij mee en 
dankbaar voor. Ook zijn wij heel blij met onze vrijwilligers die 
spontaan bijsprongen met allerlei klussen in ons depot, zoals 
sorteren, inpakken, vrachtwagens laden etc.  
Ook de kerken in Ommen hebben een actie opgestart: ‘Ommen 
geeft licht’. De 650 kaarsjes zijn inmiddels uitverkocht. Alweer 
een actie die liep als een trein!  
De bedoeling is om elke zondag tussen 20.00 uur en 21.00 uur 
dit kaarsje te laten branden voor het raam. Onder het motto: 
Hou de hoop op vrede brandend! Zie het filmpje: 
https://youtu.be/HRhMW-iJDNY  
Woensdagavond 23 maart is er met man en macht (lees vrouw) 
een vrachtwagencombinatie volgestouwd met hulpgoederen 
en donderdag 24 maart zijn Patrick en Jan met de wagen van 
Oegema (en gesponsord door Oegema) met matrassen, 
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kleding, beddengoed, levensmiddelen, medicijnen etc. naar 
Dianne in Hongarije vertrokken.  
Op 16 mei is er weer een vrachtwagen vanuit ons depot 
vertrokken. Alle levensmiddelen, medicijnen, matrassen, 
beddengoed en kleding wat nog in ons depot stond, is met 
behulp van vele vrijwilligers in de vrachtwagen geladen en is 
inmiddels in Oekraïne bij Dianne afgeleverd. Dit was een 
gezamenlijke rit van alle stichtingen die inzamelen en 
actievoeren voor Dianne. Deze rit is wederom gesponsord. Nu 
door een bedrijf, dat niet met naam en toenaam wil worden 
genoemd.  
Op 1 en 2 juli is het jaarlijkse Tronktoernooi weer gehouden in 
Ommen. Ook dit evenement heeft een paar jaar stilgelegen 
vanwege corona. Op zaterdag 2 juli mochten wij uit handen 
van de organisatie een cheque ontvangen van 750 euro!  Wat 
een mooi gebaar!  
Op 2 juli hebben wij ook weer met goede ‘rommel’ op de 
rommelmarkt gestaan tijdens ‘Vilsteren Bruist’. Ook daar 
hebben wij naast veel gezelligheid een mooi bedrag kunnen 
binnenhalen.  
Zoals gewoonlijk kunnen de statiegeldbonnetjes bij Albert Heijn 
gedoneerd worden voor een goed doel. In de maand juli was 
onze stichting SOVO het goede doe,l waarvoor u kon doneren.  
De opbrengst: € 224,75! Met dank aan alle gevers en AH! 
Diverse scholen in Ommen hebben inzamelingsacties 
gehouden: sponsorlopen, flessenacties en nog veel meer. Er is 
daarmee heel veel geld, levensmiddelen, etc. opgehaald! 
Geweldig!  
Ook is er in augustus weer een vrachtwagen naar Oekraïne 
vertrokken namens de gezamenlijke stichtingen. Vanwege de 
onzekere toekomst wat betreft ons depot, gaan wij geen 
spullen meer inzamelen, maar kunnen wij wel financieel 
bijdragen om de vrachtwagens vol te krijgen, door aanschaf 
van noodzakelijke levensmiddelen etc.  
Maandag 31 oktober is er weer een vrachtwagen uit naam van  
de gezamenlijke stichtingen naar Oekraïne vertrokken. Ook dit 
transport is weer gesponsord door een bedrijf dat niet met 
naam genoemd wil worden. De spullen zijn inmiddels op de 
plek van bestemming en weer verder vervoerd naar de 
plaatsen waar men het meest behoefte heeft aan de 
matrassen, levensmiddelen, etc. Ook zat er in het transport een 
doos met 155 tourniquets bestemd voor het Oekraïense leger. 
Dit is de voorlopige opbrengst van de inzameling voor EHBO-
spullen voor Oekraïne.  
De fruitplukkers hebben het plukseizoen weer afgesloten. 
Opbrengst: ruim € 7.000! 
Kerstpakkettenactie: Inmiddels is ook de kerstpakkettenactie in 
Geesbrug afgelopen. Het is voor het eerst dat wij hieraan 
meedoen en het is prima verlopen. Opbrengst ruim € 2.800!   
Schoenendoosactie: Er zijn 110 schoenendozen ingeleverd met 
allerlei spullen speciaal voor de kinderen in Oekraïne.  
Giften: Er zijn de afgelopen jaar ook veel giften 
binnengekomen, hiervan hebben we een groot bedrag over 
kunnen maken naar Dianne en hebben op die manier 
bijgedragen aan de aanschaf van een tweedehands bus. Peter 
en Anne-Vera brengen met de bus allerlei benodigdheden 
verder het land in ook tot dicht bij het front. Dat wordt 
gecoördineerd door een zus van Peter, die daar woont. Ook 
hebben ze verschillende vrachten hout kunnen kopen voor de 
bevolking in hun dorp. 
Lichtjesactie Henk: Er zijn weer veel mooie bakjes en 
grafstukken gemaakt door kerstbakjesmakers! Ook Henk 
Stegeman is weer actief! I.v.m. de beperkte stroomvoorziening 
in Oekraïne kregen we van Dianne bericht dat er een groot 
gebrek is aan kaarsen, lampjes etc. Henk heeft hiervoor 
actiegevoerd en binnenkort kunnen we, mede dankzij de 
inzamelingsactie van Quatro Store, een grote hoeveelheid 
hoofdlampjes met batterijen aanschaffen.  
Op maandag 30 januari is er weer een volle vrachtwagen 
vertrokken vanuit de gezamenlijke stichtingen naar Dianne in 

Oekraïne. Hierin zitten o.a. 150 hoofdlampjes gekocht n.a.v. de 
actie van Henk Stegeman, 2 heaters en 1 aggregaat, de 
winterkleding vanuit Lemele Helpt Oekraïne, levensmiddelen, 
beddengoed en de ruim 100 gevulde schoenendozen! Dinsdag 
31 januari zijn de chauffeurs bij Dianne aangekomen. Waar 
vandaan de goederen verder Oekraïne in worden vervoerd.  
E.H.B.O.-actie: N.a.v. een particulier initiatief van Monique en 
Jos uit Ommen hebben wij besloten om hun actie om EHBO-
sets en CAT Tourniquets naar de oorlogsgebieden in Oekraïne 
te zenden te ondersteunen. Onder vermelding van ‘EHBO’ kunt 
u een gift overmaken naar ons rek. nr. NL26RABO0348949715.  
Van harte aanbevolen! Inmiddels is er al een mooi bedrag, 
maar er kan nog steeds gedoneerd worden. Zondag 4 
december was Jullia uit Oekraïne in Ommen om na de dienst 
iets te vertellen over haar en over deze actie. Zij is ontzettend 
dankbaar voor alle giften en medeleven! Jullia heeft het idee 
gelanceerd om deze actie op te starten.  
Melden: Elke maand krijgt Peter een oproep en moet hij zich 
melden bij het legerkantoor. Elke maand is het spannend, maar 
tot nu toe krijgt hij nog uitstel om niet naar het front te worden 
gestuurd. De kolonel weet wat Peter en Dianne en hun familie 
doen aan humanitaire hulpverlening. 
Voor meer informatie en vragen kunt u kijken op de website 
www.sovo-ommen.nl  
 
11 maart Concertarrangement  

Na ontvangst met koffie gaan we op 
stap voor een prachtige wandeling 
van ongeveer 5 kilometer op het 
Landgoed Duno. ’s Middags is er een concert met Jan Peter 
Teeuw aan de vleugel en Marion Teeuw met zang. Zij zullen 
een afwisselend programma ten gehore brengen.  
Tijd: 10.30 uur koffie, 11.00 wandelen. Alleen concert: 14.30 
uur, zaal open om 14.00 uur.  
Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl,  
℡026-3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) 
 
Vrijwilligerswerk coram Deo 
Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan 
door vrijwilligers. Ongeveer 200 mensen uit het hele land 
komen naar Oosterbeek om ervoor te zorgen dat de gasten het 
goed hebben. Zij zorgen voor een schoon en opgeruimd huis, 
smakelijke maaltijden, een mooie tuin en nemen de telefoon 
op. Op dit moment hebben wij de volgende vacatures: 
- Stafvervangers en gastvrouwen 
- Algemeen vrijwilliger voor overdag 
- Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – 

twee weken 
- Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) vanaf 1 september – 

5 of 10 maanden 
Vrijwilligerswerk in de Herberg betekent deel uit gaan maken 
van de Herberggemeenschap. Samen met anderen zorg je 
ervoor dat gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten 
op kunnen doen. Je kunt talenten die je hebt gekregen inzetten 
en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, 
het is heel dankbaar werk.  
Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel ℡0263342225 
of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer 
informatie.   
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
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zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten   

Laten we God danken voor de wonderen die Hij ook in 
onze tijd nog steeds doet. Laten we bidden dat onze 
ogen daarvoor worden geopend en we wonderen van 
Hem zullen blijven verwachten. 
Laten we God danken voor de vele vrijwilligers die 
actief zijn in de kerk en vrijwillig tijd en energie hierin 
steken. Laten we bidden om Gods zegen voor het werk 
dat wordt verricht.   
Laten we bidden dat God in de komende tijd 
voldoende nieuwe ambtsdragers en contactpersonen 
zal geven voor de beide gemeentes. 
Laten we bidden voor alle christenen die bedreigd, 
vervolgd, of achtergesteld worden. Laten we in het 
bijzonder bidden voor de christenen die gevangen 
zitten en gemarteld worden in landen zoals 
Afghanistan en Noord-Korea. Bid om kracht van God 
en Zijn nabijheid in hun lijden.  
Laten we bidden dat eenieder mag ervaren dat, wat je 
ook overkomt in het leven, je nooit alleen bent, maar 
dat God naast je loopt en je verder helpt. 
Laten we bidden voor de deelnemers aan de (Youth) 
Alpha cursus. Dat ze Gods liefde en genade voor hen 
mogen ontdekken en mogen ontdekken dat Jezus ook 
voor hen persoonlijk is gestorven en opgestaan en 
daarmee de weg heeft vrijgemaakt tot God.  
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de jonge 
gezinnendienst die voor 19 februari staat gepland. Dat 
er weer veel jonge gezinnen mogen komen en dat jong 
en oud mag groeien in geloof.  

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende : 
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 24 februari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 14 februari 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 
 
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. 
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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 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: Lof zij de Heer 
 
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Dit lied is te beluisteren via: 
https://petrus.prtestantsekerk.nl/artikel/lof-zij-de-heer-de-
almachtige-koning-der-ere/ 
 
 
 

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 
 
 
   Zalencentrum De Kern 
   Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
   ℡ 0529-451206 
    dekern@pkn-ommen.nl 
 
 
 

 
Gebouw Irene 
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen 
  
 witharen@pkn-ommen.nl 
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Kleurplaat: Jezus zei: Als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? (Matteüs 5, 46) 
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Uitnodiging afscheid 

Thomas Abbes 
als jongerenwerker in de 

Hervormde gemeente Ommen-Vinkenbuurt en 

de Gereformeerde kerk Ommen-Witharen 

In de ochtenddiensten van 12 februari zal in 

Ommen in zowel de Hervormde als in de 

Gereformeerde kerk aandacht worden besteed 

aan zijn afscheid. 

Zelf zal hij beide diensten voor een deel 

bijwonen. 

Het formele afscheid zal gehouden worden in 

de dienst op D.V. zondag 12 februari om 09.30 

uur in de Gereformeerde kerk. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om 

onder het genot van een kopje koffie/thee 

persoonlijk afscheid te nemen van Thomas in 

De Kern. Hierbij is er ook gelegenheid om nog 

te speechen. Mocht u/jij hier gebruik van 

willen maken, dan het verzoek om dit vooraf 

aan ons door te geven. 

Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u/jij 

contact opnemen met Marieke Veneberg 

mailen naar  

pakan@pkn-ommen.nl 

12 Februari 09.30 uur Geref. kerk Bouwstraat 
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