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22ste jaargang No.5  Vrijdag 10 maart 2023 

 
 

Meditatie 
 

 
 

Welke schoenen trek je aan? 

 
Welke schoenen trek je aan voor de 40-daagse tocht naar 
Pasen? 
 
Zijn het wandelschoenen die je vragen om in rustig tempo met 
mensen samen een stuk van hun levensweg af te leggen? 
Luisterend naar mensen, soms even stilstaand en elkaar in de 
ogen kijkend en dan weer verder wandelen, soms even elkaars 
hand pakkend en soms je verwonderend dat je mee mag 
oplopen en soms alleen maar samen stil. 
 
Zijn het sportschoenen die je uithoudingsvermogen zullen 
geven om eindelijk waar te maken wat je deze vastentijd wilde 
bereiken?  
Elke dag een stukje verder, elke dag een stukje harder lopen, 
tot je je doel hebt bereikt? 
 
Zijn het werkschoenen die je uitnodigen om de handen uit de 
mouwen te steken, die je aandoet om te helpen daar waar 
mensen in nood zijn?  
Schoenen met een harde neus, want het puin dat je wilt 
ruimen is soms zwaar en valt je wel eens uit de handen.  
Maar dat geeft niet, daar zijn die schoenen op gemaakt.  
Echt doorzettersschoenen. 
 
Zijn het bergschoenen die je naar de top van de berg kunnen 
brengen( Matteüs 17: 1-8), waar je mijmerend dicht bij God 
kunt zijn?  
Je verwonderend over al die andere mensen die ook de berg 
zijn opgeklommen, maar gesterkt door een ervaring van Gods 
nabijheid weer naar beneden gingen. 
 
Misschien moet je af en toe eens van schoenen wisselen in 
deze vastentijd. 
(Uitgesproken op Aswoensdag in het kader van de 
interkerkelijke viering van de 40-dagentijd) 
 

Ds. W. den Braber 
 
 
 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za  11 maart Psalm 25:1-11 Gebed om  
 
Zo 12 maart Psalm 25:12-22 Schuilen bij God 
Ma 13 maart Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw 
Di 14 maart Numeri 14:26-35 Sterven in de  
Wo 15 maart Numeri 14:36-45 Zonder Gods  
Do 16 maart Psalm 5  U hoort mijn stem 
Vr 17 maart Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van  
 
Za 18 maart Romeinen 7:13-25 Innerlijke  
Zo 19 maart Romeinen 8:1-11 Beheerst door de  
Ma 20 maart Romeinen 8:12-21 Abba  
Di 21 maart Romeinen 8:22-30 Gered  
Wo 22 maart Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk 
Do 23 maart Numeri 20:1-13 Water uit de rots 
Vr  24 maart Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd 
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Zondag 12 maart 
 

 
3e Zondag in de 40-dagentijd 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo  

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. A. Pot  
 Dhr. W. Schuurman 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle 

Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Dialectdienst 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastheer: Dhr. A. van der Vegt 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. Bakker, Hoogeveen 

Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. T. Post 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Vedders 
 Mw. H. van Dijk 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 17 maart 18.30 uur: Ds. W. den Braber 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 17 maart 19.30 uur: Ds. W. den Braber 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 19 maart 
 

 
4e Zondag in de 40-dagentijd 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. W. ten Kate  
 Dhr. J. Kroon  
 Dhr. W. Schuurman 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Prop. C. van Dijk, Oldebroek 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdame/-heer: Mw. J. Beniers  
 Dhr. B. Scheppink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 

 Volgende week H.A. 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp-Wermink 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 

 Volgende week H.A. 

Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 24 maart 18.30 uur: Mw. G. Mateman 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 24 maart 19.30 uur: Mw. G. Mateman 

 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 

Kindernevendienstproject tijdens de 40-dagentijd 

Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen 
waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen 
vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt 
een nieuw begin en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? 
De verhalen laten iets zien dat in deze hele 40-dagentijd steeds 
terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een 
nieuw begin gemaakt kan worden, dat een nieuwe toekomst 
kan aanbreken. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen: God 
maakt dat nieuwe begin voor jou. Aan jou de keus om erin mee 
te gaan. 
‘Verander je mee?’ is het overkoepelende thema van deze  
40-dagentijd. Al vanaf de eerste zondag, als we horen over 
Jezus in de woestijn, ontdekken we dat mensen keuzes kunnen 
maken. En dat God ons uitnodigt om te kiezen voor het leven. 
 
12 maart Bijzondere ontmoeting  

Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt 
haar om water, terwijl Joden normaal niet met Samaritanen 
omgaan. Waarom zou Jezus dit doen? Wat zou hij ermee willen 
laten zien?  
Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij maakt haar 
duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou. 
 
19 maart Open je ogen  
Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De 
omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man 
die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar 
dat hij er wel op lijkt. Een paar farizeeën zeggen dat Jezus niet 
van God kan komen, omdat hij dit op sabbat gedaan heeft. 
Wat verandert er voor de blinde man? Verandert er ook iets 
voor de andere mensen in het verhaal? 
 
12 maart Collecte Kerk in Actie –  

Omzien naar gevangenen (binnenland) 

In Nederland zijn ruim 33.000 
mensen gedetineerd en zitten 
een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, 
maar barmhartig naar hen 
om te zien. Daarom reiken we 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende 
hand om te werken naar herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen 
bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans 
bieden in de maatschappij.  

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
12 maart 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Binnenlands  
  Diaconaat Omzien naar  
  gevangenen en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
19 maart 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 

12 maart:  Emmelie Wermink 
19 maart:  Simon Vloedgraven 

Kinderoppas 
Ommen 

12 maart:  Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
19 maart:  Anja Bolks 
  Indy Bolks 
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 
12 maart 

Ommen 

1ste Collecte: Diaconie KiA Binnenland:  
  Omzien naar gevangenen 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 

1ste Collecte: Diaconie KiA Binnenland: 
  Omzien naar gevangenen 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
19 maart 

Ommen 

1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 

1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 

12 maart:  Rianne van der Bent 
  Julia Dunnewind 
19 maart:  Romy Dunnewind 
  Marijke van Harten 
 
Witharen 

19 maart:  Frieda Slotman 
  Ilse van Harten 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. H.J. Bosscher 
Dhr. H.J. Bosman 
Mw. H.K. Paarhuis 
Dhr. M. Roddenhof 
Dhr. D. Veldman 
Dhr. H. van Dijk 
Mw. K. Gerrits 
Mw. H.M. van der Linde-v.d. Veen 
Mw. T.W. Boswijk 
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Dhr. D.J. Haasjes 
Mw. O. Drijber-Bosscher 
Mw. H. Paarhuis-Scherpenkate 
Dhr. T. Zonneveld 
Mw. J. de Lange-Rouwhorst 
Dhr. W. de Vries 
Mw. A.S.A. Klijnstra-Blok 
Dhr. D. Wessels 
Dhr. D. van der Zwaag 
Mw. J. Hogenkamp-v.d. Linde 
Dhr. J. Veldman 
Mw. L.M. Hallink-Dogger 
Dhr. F.J. Horsman 
Mw. H. Paarhuis-Groen 
Mw. J.W. Bakker-Jalving 
Mw. G. Meijer-Schepers 
 
We wensen hen 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: Dhr. J. Hemstede 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Maart is al enkele jaren de maand waarin meer aandacht wordt 
besteed aan de streektalen (dialectmaand). De avonddienst 
van 12 maart zal daarom in het teken staan van onze 
streektaal. Het thema is ‘Woar bin ie d’r iene van?’. 
 
Zondag 19 maart is een ruilzondag. Ik mag dan voorgaan in de 
Gereformeerde kerk. Het thema in deze dienst zal ‘de ziel’ zijn. 
Dit omdat wij in het afgelopen seizoen, in de gespreksgroep op 
woensdagmorgen, over het wel en wee van de ziel hebben 
gesproken. 
 

Overleden 
Op vrijdag 24 februari is in de leeftijd van 90 jaar overleden, 
Alberta Doosje-Massier. Bea werd de laatste maanden 
verzorgd in ‘t Vlierhuis. De dankdienst voor haar leven hebben 
wij gehouden op donderdag 2 maart in de Hervormde kerk. 
Aansluitend hebben wij haar naar haar laatste rustplaats 
gebracht op Laarmanshoek.  
Wij bidden de kinderen, familie en allen die om het heengaan 
van Bea treuren de nabijheid van onze Heer en Heiland toe. 
 

Geboren 
Op 5 februari is geboren, Annemée Schuttert. Zij is de dochter 
van Gertjan en Marianne Schuttert. Wij wensen de ouders toe 
dat ze Annemée voorspoedig en gezond mogen zien opgroeien 
onder de zegenende handen van onze Heer. 
 

Tenslotte ... 
Op 20 maart staat de verhuizing gepland. Dus de tijd van 
inpakken en afscheid nemen van dat wat wij in de afgelopen 
jaren hebben verzameld is bijna voorbij. Dan volgt er een 
nieuwe start. Op 1 april worden wij officieel burgers van de 
gemeente Ommen. Dat leek mij wel een mooie knipoog naar 
de toekomst.  

Vrede en alle goeds! 
ds. Henry Dorgelo 

 
 

Uitnodiging Gemeenteavond Vinkenbuurt  
Dinsdagavond 21 maart is er een gemeenteavond Vinkenbuurt 
in het Buurthuis aan de Koloniedijk. De avond begint om 20.00 
uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Op het programma 
staan de gebruikelijke praktische zaken rondom Kerk 
Vinkenbuurt. Daarnaast willen we deze avond gelegenheid 
geven om uitvoering te geven aan een punt uit het huidige 
beleidsplan, namelijk gesprek met de kerkgangers Vinkenbuurt 
over het Heilig Avondmaal en degenen die deelnemen aan de 
viering (op dit moment zijn dat de doop- en belijdende leden.). 
Ook praktische zaken aangaande de viering zullen aan de orde 
komen.  
In 2023 start de kerkenraad met het maken van een nieuw 
beleidsplan voor 2024-2027. Op de gemeenteavond willen we 
hierover met elkaar in gesprek gaan. Wat vinden we belangrijk, 
wat hebben we nodig om kerk te zijn, wat betekent het om een 
krimpende gemeente te zijn, waar willen we graag meer 
aandacht aan geven. Kortom: samen nadenken over onze 
toekomst. We willen alle betrokkenen bij kerk Vinkenbuurt van 
harte uitnodigen voor deze avond. Weet u van harte welkom!  

Met vriendelijke groet, Team Vinkenbuurt 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tigelaar 

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

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Geboorte 
We ontvingen bericht op het kerkelijk bureau dat op  
1 december was geboren: Eva Valerie, dochter van Maarten en 
Susan van Gelder. Zij hebben voor hun tweede dochter de 
Heilige Doop aangevraagd. We feliciteren hen van harte met de 
geboorte van deze dochter en hopen dat de doopsbediening 
op de eerstvolgende doopzondag kan worden bediend. We 
wensen hen Gods zegen bij de opvoeding van hun beide 
dochters. 
 

Overlijden 
Op zondag 26 februari is op 91-jarige leeftijd overleden: Aaltje 
(Alie) Drent-Vogelzang. Ze was sinds 23 augustus 2018 weduwe 
van Martinus Drent. We hebben afscheid van haar genomen in 
een dankdienst voor haar leven op zaterdag 4 maart jl. in het 
Yardenhuis Zevenberg te Fluitenberg. Daarna hebben we haar 
lichaam ter aarde besteld op de naastgelegen begraafplaats. 
Moge God haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en 
ieder die om haar heengaan bedroefd is troosten en de kracht 
geven de draad van het leven weer op te pakken. In het 
volgende nummer van Kerkvensters zal een In Memoriam 
worden geplaatst. 
 

Zieken 
We wensen ieder die ziek is, kuurt of andere behandelingen 
ondergaat sterkte en waar mogelijk een goed herstel. Weet u 
geborgen in Gods hand. 

Ds. Hans Tiggelaar 
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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 
 

Huwelijksjubileum 
Op 23 februari vierden Teun en Gerda Groothedde-van der 
Linde dat ze 50 jaar getrouwd waren. We feliciteren hen van 
harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe! 
 

Musical 
Nog even, en dan is het zover! Op 18 maart hopen we de 
musical over Johannes de Doper uit te voeren onder de 
inspirerende (bege)leiding van Anja Exel en Quinta Ruiter. Een 
heel spektakel met vele mooie en tot nadenken stemmende 
liederen. Kom het horen en zien en meld je aan voor een gratis 
toegang! Zie bericht elders in deze Kerkvensters. 
 

Doopzondag 
De eerstvolgende doopzondag is op 30 april. Als je je kind wilt 
laten dopen (uit wijk 1 of uit wijk 2) graag tijdig aan mij 
doorgeven. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

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

  herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Geboorte 
Het was feest op 6 februari. Want toen werd Sil Rensink 
geboren, zoon van Marco en Mirjam en broertje van Nora. 
Namens de gemeente ook via deze weg van harte gefeliciteerd. 
 

Tenslotte 
Soms ontdek je tijdens het bezoek dat mensen heel pijnlijk 
getroffen kunnen zijn door uitspraken van gemeenteleden, 
ambtsdragers of predikanten. Soms al meer dan 40 jaar 
geleden. Hoe mensen zich af en toe neergezet voelden of 
buitenspel gezet door oordelen over hun situatie. Mijn inzet is 
dan om die pijn te erkennen en te kijken hoe we mensen weer 
tot hun recht kunnen laten komen. 
Zo hoop ik dat ik die struikelsteen richting kerk en geloven wat 
opzij kan schuiven om zo weer samen verder te komen. 
Luisteren naar elkaar, zonder te oordelen en zeker niet te 
veroordelen. Je hoeft niet overal iets van te vinden. Praat niet 
over elkaar maar met elkaar! Stel je hart voor elkaar open! 
 
In wijk 2 zijn bij een aantal gemeenteleden hele grote zorgen 
Mensen willen daar graag eerst zelf mee klaarkomen voor ze 
die aan de grote klok willen hangen. Ik hoor mensen dan wel 
eens zeggen: maar dan kun je ook niet meeleven... Als u leest 
wat ik een paar regels hierboven heb geschreven, dan hoop ik 
dat u ook zult begrijpen dat er door de buitenwereld soms 
allerlei opmerkingen gemaakt worden die mensen geen recht 
doen, gewoonweg omdat we soms alleen maar oordelen op 
grond van zien en niet van weten en als we weten, dat we dan 
vaak ervoor zullen kiezen om te zwijgen.  

Als u gelooft dat God ieder van ons in het oog heeft, bid dan 
dat mensen die aandacht nodig hebben en hulp, die hulp en 
aandacht zullen krijgen. U hoeft hun namen niet te kennen. 

Ds. W. den Braber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Dinsdagmorgen vroeg overleed in haar slaap mw. Hilligje 
Winters-Willems. Ze werd 87 jaar. Haar man overleed in 
1996.We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen. Haar 
uitvaart heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. 
In het volgende Kerkvensters zal een ter herinnering worden 
opgenomen. 
 

Zorgcluster en aanleunwoningen 
Ik kan u ook nog schrijven dat het team dat allerlei bezoekwerk 
in het zorgcluster en de aanleunwoningen doet op 2 maart 
rond de tafel heeft gezeten, om o.a. te kijken welke vacatures 
er komen en hoe we anderen kunnen inspireren om te helpen 
aandacht te geven aan die mensen die zo graag geregelde 
aandacht willen, o.a. omdat hun wereld b.v. zo klein is 
geworden. Daarnaast gaan we overleggen over 
avondmaalsvieringen in Oldenhaghen en Nijenhaghen en de 
eerste weekopening sinds corona op 20 februari in ‘t Vlierhuis. 
Daarover een volgende keer meer. 

Ds. W. den Braber 
 
 

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 gemeente 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
26-02 Mw. J. van Tol-van Beesten 

Dhr. H.H. Poortier 
Mw. H. Emmink-van Beesten 

05-03 Dhr. Jolink 
Mw. Klein-Schoemaker 

 
Vinkenbuurt 
26-02 Mw. A. Mulder 
05-03 Fam. Harke-van Oosterhout  
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Witharen gebouw Irene 
12-02  Mw. H. Noordegraaf 
19-02  Mw. H. van der Veen 
 

Gezamenlijke berichten 
 
16 maart en 28 maart Jaarthema ‘aan tafel’:  

Uitnodiging samen eten Witharen - Vinkenbuurt 

Donderdag 16 maart in Witharen, dinsdag 28 maart in 
Vinkenbuurt. Inloop vanaf 18.30 uur, maaltijd vanaf 19.00 uur. 
U bent van harte welkom voor een hapje en een spelletje 
ganzenbord. Ook de jongeren onder ons zijn van harte welkom.  
Wilt u een eenpansgerecht koken, wilt u komen eten, meldt u 
dan aan bij onderstaande contactpersonen. 
Wij hopen op uw komst. 

Herma van Beesten 
Eel Haayema (ook als u wilt koken) 

Klaas Kollen 
Janny Schaapman 

 
Even voorstellen… 

Dit zijn de spelers van de musical Johannes de Doper op  
18 maart. Dank voor de vele aanmeldingen. We wensen u / 
jullie veel plezier. 

Namens de musicalgroep, Anja Exel en Quinta Ruiter. 
 
Jesaja:  Jacob Heikens 
Zacharias: Luuk Vogelzang 
Elisabet:  Joaline Breteler 
Johannes: Hans Baart 
Maria:  Esther van Dorland 
Herodes: Ferdinand Kampman 
Herodias: Joke Schonewille 
Salomé:  Marije Bosch 
Soldaat:  Jan Tjerkstra 
Bedienden: Gertine Dunnewind, Trudy Wermink 
Schriftgeleerden: (o.a.):Henry Dorgelo, Kest Jelsma,  

Jan Meulenkamp, Geert Tent, Gerrit Veerman 
Volgelingen: (o.a.) Gerrie Heikens, Marieke Roos, Klara Tel, 

Bastiaan Wassens 
 
Dorpsbewoners: (o.a.) Sonja van Kooten, Rob en Lianne 

Meulenkamp, Alice Vogelzang, Bert en Jolanda 
Wermink 

Roddelaars: (o.a.) Adrie Koezen, Betsie Kroon, Ineke 
Noeverman, Reina van de Wilt 

Koor: (o.a.) Jennie Beniers, Henneke Goede, Nelly Jonkers, 
Gera Keizer, Herma Kotterink, Titia Nijzink, Ali Pot, 
Djoke Schinkelshoek, Ina Schuttert, Willy Steen, 
Lammy Timmerman, Alice van der Veen, Henny 
Vogelzang, Garda Vroom, Rianne Wassens, Mien 
Welink, Riek Winters 

Kinderen: Yentl den Bakker, Hanne Frederiks, Gijs 
Meulenkamp, Nika Roos , Mila Schuurhuis, Lobke, 
Jolien, Bregje en Elske Rijnvis, Cato Wermink 

 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Oud ijzercontainer 

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
 
 
 
 
 

Collecten 
19-02 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 134,00 € 147,45 € 102,95 
Vinkenbuurt 22,90 28,20  
Kerk Vinkenbuurt 21,70 
 
 
26-02 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Vinkenbuurt € 23,50 € 25,20 
Kerk Vinkenbuurt 34,60 
 
 
Giften 
Voor de bloemen kerk Vinkenbuurt 
€ 15,00 via dhr. en mw. Van den Berg-Hierink 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 

Doelen op collecteblok 

Voor de duidelijkheid is de 
benaming van de collectedoelen 
aangepast. De 2e collecte is 
bestemd voor Kerk én Kerkelijke 
gebouwen 

De diaconie  
 

 
19 mei Ouderendag 

Gezien de stijgende kosten gaat helaas een ouderenreisje niet 
meer door maar wat dan wel. 
Op deze dinsdag willen wij graag een gezellige dag houden voor 
gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Het is de bedoeling dat 
we elkaar tussen 10.00 en 10.30 uur ontmoeten in De Kern, we 
gaan dan eerst koffiedrinken met iets lekkers erbij en daarna 
een gezellig spel doen met elkaar. Daarna gaan we genieten 
van een heerlijke lunch. 
In de middag gaan we luisteren naar een verhalenvertelster en 
tussentijds en na die tijd met elkaar van gedachten wisselen. 
Aan het eind van de middag gaan we dan weer genieten van 
een heerlijke maaltijd, die de medewerkers van De Kern 
hebben bereid. Tussentijds is het mogelijk om te genieten van 
een drankje voor eigen rekening.  
Van uw contactpersoon, ouderling of diaken zult u in de week 
na Pasen hierover bericht ontvangen. Mocht het zo zijn dat u, 
om wat voor reden ook, geen uitnodiging hebt ontvangen 
neem dan contact op met één van onderstaande personen. 
Ook voor overige vragen over deze dag kunt u hier terecht. 

Namens de diaconie, 
Gerrit Horsman 

Wia Ningers 
Symen Wiersma 

 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

 
14 maart Jaarvergadering KBO-PCOB Ommen 

Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen 
nodigt leden en belangstellenden hartelijk 
uit voor de jaarvergadering op deze 
dinsdagmiddag om 14.00 uur in De Kern. Voor de pauze komt 
mw. Ada Bakker van de Rabobank, vertellen over de gevaren 
van internet en financieel veilig werken. Wij krijgen er allemaal 
steeds meer mee te maken daarom is het goed om ermee op 
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te hoogte te zijn en te blijven. Na de pauze is de 
jaarvergadering, daar wordt de financiële jaarrekening van 
2022 en de begroting 2023 besproken. Wij zien u graag op  
14 maart a.s. 
 
18 maart Voorjaarsconcert met The Martin Mans Formation, 

Martin Mans & Jantine Kalkman 

Met indrukwekkende arrangementen zoals o.a. ‘t Is 
middernacht, de kracht van uw Liefde, de Kruisweg en Eli, Eli.’. 
Reserveer tijdig: ℡ 0572-371838 (Huetink),  
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld. 
 
26 maart Concert Kamerkoor Salland om 15.00 uur 

Kamerkoor Salland geeft een concert in de Sint Brigittakerk met 
als thema ‘Lijden en Passie in de Barok’. 
Dirigent Henk Ophoff heeft een programma samengesteld 
bestaande uit werken van verschillende componisten, 
voornamelijk uit de baroktijd. Opgevoerd worden onder 
andere: het koraal ‘Jesu, meine Freude’, Buxtehude’s cantate, 
‘Alles was ihr tut’. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.kamerkoorsalland.nl en ter plaatse voor aanvang van het 
concert. 
 
26 maart en 2 april Paasbrodenactie 

Net als voorgaande jaren staan 
de leden van Stichting Ommen 
Voor Oekraïne in de hal van  
De Kern, gebouw Irene en de 
Hervormde kerk. De broden 
kosten € 7,00 per stuk. De opbrengst van de verkoop is 
bestemd voor onze projecten in Oekraïne en voor de 
humanitaire hulp ten gevolge van de oorlog. 
Van 7 t/m 14 maart brengen we een bezoek aan Oekraïne.  
Er zal worden overlegd over de bouw van het bejaardentehuis, 
de hulp die wij kunnen geven in deze oorlogssituatie en ook 
kunnen we waarschijnlijk hand- en spandiensten verrichten 
met het samenstellen van voedselpakketten. 
Uiteraard brengen wij een bezoek aan het Alzheimerhuis. 
Inmiddels is de periode van 5 jaar verstreken, waarin wij het 
Alzheimerhuis financieel hebben gesteund. Omdat het 
Alzheimerhuis momenteel (nog) niet rond kan komen (mede 
door de oorlog), hebben wij besloten het eerst voorlopig te 
blijven steunen. In welke vorm dat wordt gegoten, zullen wij 
dan ook gaan bespreken. Al met al is het goed om met eigen 
ogen te zien hoe het met Dianne en haar gezin is en hoe de 
omstandigheden daar zijn. Binnenkort komt er een verslag van 
de reis.  
Op 26 maart en 2 april kunt u bij de in- en uitgangen van de 
Gereformeerde en de Hervormde kerk en gebouw Irene uw 
bestellingen noteren op de daarvoor bestemde intekenlijsten. 
De broden kunnen opgehaald worden op vrijdag 7 april tussen 
13.00 en 16.00 uur en zaterdag 8 april tussen 09.00 en 12.00 
uur in het depot aan de Haven Oost 20. Bent u niet in de 
gelegenheid uw bestelling in de kerk te doen, bij onderstaande 
personen kan dat telefonisch of per mail, graag voor 8 april.  

Johan Hofmeijer 
Erna Martens 

 
Moestuin Arriën - Deelnemers gezocht 

Uit de werkgroep Kerk en 
Klimaat (KenK) is een 
initiatief gestart om een 
volkstuin (kerktuin) te 

starten. Gemeenteleden beheren en onderhouden dan deze 
kerktuin, waar groente wordt verbouwd en bloemen worden 
geteeld zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen en 
alleen met toevoeging van natuurlijke meststoffen. De 
opbrengst van de tuin is bestemd voor minder bedeelden en 
bloemen kunnen als bemoediging worden bezorgd bij hen die 
dit kunnen gebruiken. 

Tijdens een overleg met de Gkv werd ons gewezen op een 
initiatief van André Goeree (Achteresweg), die bezig is iets 
soortgelijks op te starten. Hiermee zijn we in contact getreden 
en het blijkt dat er een grote overlap bestaat in de doelstelling. 
André stelt grond ter beschikking met als randcondities dat er 
biologisch getuinierd moet worden, het één moestuin is (dus 
geen mijn en dijn) en dat minimaal 10% van de opbrengst 
weggegeven gaat worden (via voedselbank en/of andere 
kanalen). Er is reeds een groep enthousiaste deelnemers van 
allerlei gezindten en pluimage. 
De werkgroep KenK heeft besloten om bij dit initiatief aan te 
haken. Van de deelnemers wordt, naast fysieke arbeid, een 
bijdrage verwacht dat binnen zijn of haar financiële 
mogelijkheden past. Vooral de initiële opstartkosten zijn fors. 
De diaconie van de Gereformeerde kerk draagt hierin bij in de 
vorm van een donatie om de beregeningsinstallatie te 
bekostigen, het Levende water! Daarnaast zijn er uiteraard 
mede-participanten nodig, want hoe je het ook wendt of keert, 
we zullen de handen uit de mouwen moeten steken. Hoeveel 
tijd je eraan wilt besteden is helemaal aan jezelf. Als beloning 
ontvangt je hiervoor waardering, minderbedeelden zijn je 
dankbaar en het verrijkt je sociale netwerk. Daarnaast is het 
uiteraard ook toegestaan groenten voor eigen gebruik mee te 
nemen. 
Lijkt het je leuk/uitdagend om hier een rol in te spelen, neem 
dan contact op met ondergetekende. 
We hopen op veel positieve reacties, zodat we vanuit de PKN 
een relevante bijdrage kunnen leveren. 

Roel Timmerman (namens werkgroep KenK) 
 
 
 

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 bidden dat we, naast alles wat goed gaat, 
ook moeiten en zorgen durven delen met elkaar, zodat 
we elkaar kunnen ondersteunen en voor elkaar 
kunnen bidden. 
Laten we Gods zegen vragen voor de uitvoering van de 
musical over Johannes de Doper (18 maart). Dat alles 
goed mag verlopen en eenieder ervan mag genieten. 
Laten we bidden dat we vaker stil zullen staan bij wat 
het leven nu zo waardevol maakt en laten we God 
daarvoor danken. 
Laten we bidden om Gods leiding en wijsheid voor de 
jongeren die binnenkort een school, of profielkeuze 
moeten maken. 
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de 
(Youth) Alpha weekenden. Laten we bidden dat de 
deelnemers open zullen staan voor Gods plan voor 
hun leven. Dat ze de werking van de Heilige Geest 
zullen mogen ervaren en Jezus zullen aannemen als 
hun Verlosser.  
Laten we bidden voor alle mensen die gebukt gaan 
onder de oorlog in Oekraïne, of op andere plekken in 
de wereld. Laten we bidden dat er overal vrede en rust 
mag komen. 
Laten we God danken voor al het goede werk dat 
SOVO voor de mensen in Oekraïne doet. Laten we 
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bidden om Gods zegen en voldoende middelen om het 
belangrijke werk van deze stichting uit te voeren.  

 
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 24 maart. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 14 maart voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail: 
(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 koffiedrinken 
 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 
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:  
  vinkenbuurt@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  
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
De Kern - Gereformeerd kerk- en zalencentrum 
   De Kern is een gastvrij 
   Zalencentrum met een ruim 
   Aanbod aan zalen voor diverse 
   Doeleinden. 
   Daarnaast verzorgen wij graag 
   Uw receptie, lunch en buffet. 
   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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Hallo meisjes en jongen, 
 
 
Hieronder staan 19 vragen. Als je van elk antwoord de eerste letter neemt krijg je een zinnetje. Graag wil ik alle 
antwoorden en het zinnetje. 
Zijn de vragen te moeilijk dan mag je gerust hulp vragen. 
 

1. Wie werd door zijn broers naar Egypte verkocht? 
2. Hoe heette de vader van Samuel? 
3. Hoe heette de jongste broer van Jozef? 
4. Hoe heette de moeder van Johannes de Doper? 
5. Wie moest van de Here een ark bouwen? 
6. Hoeveel discipelen had de Here Jezus? 
7. Hoe heette de vrouw van Adam? 
8. Welk mooi meisje werd koningin? 
9. Wie werd van z’n melaatsheid genezen? 
10. Hoe heette de oudste zoon van Adam en Eva? 
11. Hoe heette de vader van Jakob? 
12. Waar woonde de Here Jezus met Jozef en Maria? 
13. Hoe heette de vader van Salomo? 
14. Hoeveel hoofdstukken heeft het bijbelboek Ruth? 
15. Hoe heette man van Sara? 
16. Wat is het vierde bijbelboek? 
17. Hoe heette de reus waar David tegen moest vechten? 
18. Wie ging niet mee terug naar Bethlehem met Naomi en Ruth? 
19. Wie werd in een leeuwenkuil gegooid? 

 
Wil je de oplossing insturen dan kan dat naar Willemien Eilander 
Dat zou ik wel erg leuk vinden. 
 
Succes!                                      Willemien Eilander 
 
 
 
 

“Woar bin ie d’r iene van?” 
 

 
kerkdienst in de streektaal 
zondag 12 maart 19.00 uur 
Hervormde Kerk Ommen 

voorganger: ds. Henry Dorgelo 
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