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21ste jaargang No. 3 Vrijdag 11 februari 2022 

 
 

Meditatie 
 

 

Opbouwende woorden 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar regelmatig luister ik met 
kromme tenen naar wat er in de 2e kamer zoal (over politieke 
tegenstanders) wordt gezegd. Het respect en de waardigheid 
zijn soms ver te zoeken. Hetzelfde zien we in de samenleving 
en ongetwijfeld beïnvloeden deze 2 terreinen elkaar. Discussies 
over wel of niet gevaccineerd zijn en het coronabeleid doen 
emoties hoog oplopen. De manier waarop met en over de 
ander gesproken wordt werkt sterk polariserend. Hoe praten 
we over en met elkaar? Wat ik bij Paulus in de brief aan Efeze 
(4: 17-5:2) las stemde mij tot nadenken. ‘Laat geen vuile taal 
over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig 
opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort’, schrijft 
Paulus. Hij schrijft dit in een brief van 2000 jaar geleden maar 
wat hij schrijft is ook voor nú, hij geeft een heilzame grens aan. 
Alleen goede woorden, opbouwende woorden, die goed doen 
aan wie ze hoort. Als we dát nu eens meer zouden bedenken in 
onze samenleving, in ons gezin, in ons werk, in de kerk. Soms 
kunnen dingen wel waar zijn, maar is het beter te zwijgen, 
omdat dat wat je zou kunnen of willen zeggen niet opbouwend 
is, niet goed voor degene die ze hoort. Hoe vaak zijn we niet 
gekwetst door woorden terloops, onbewust of bewust, door de 
ander uitgesproken? Hoe vaak heb je zelf ánderen niet 
gekwetst, onbewust, soms bewust. Woorden kunnen iemand 
maken en breken. Hoe kan een kind glunderen na een 
compliment en wat kun je als grote kerel wakker liggen als je 
vrienden je het gevoel geven een mislukkeling te zijn. Ik las van 
een psycholoog dat als je een relatie goed wilt houden dat je 
naast elke negatieve kritische opmerking die je naar de ander 
maakt er 4 positieve opbouwende goede opmerkingen 
tegenover moet zetten. Oftewel het negatieve blijft haken en 
knagen en je moet veel ontvangen om weer in balans te 
komen. Paulus zegt tegen ons: Jullie hebben Christus leren 
kennen, je hebt over hem gehoord, je hebt catechisatie over en 
van hem gekregen. Nou, laat dat dan te zien zijn, laat aan jou te 
horen zijn, laat de omgeving dan aan jou merken dat je Jezus 
kent. Dat je zijn goede woorden, zijn opbouwende woorden, 
zijn woorden van liefde, acceptatie en vergeving hebt gehoord. 
Dat maakt ons overigens niet tot watjes: Laten we nooit 
zwijgen uit angst, laten we in alle duidelijkheid en scherpte het 
kwaad kwáád durven noemen. Waar de stem van de 
zwakkeren in de samenleving niet gehoord wordt. Laten we 
nooit zwijgen uit angst maar het onrecht en het kwaad durven 
benoemen. Zwijg nooit uit angst, zwijg alleen uit liefde. 

Ds. Kest Jelsma 

 

Leesrooster 
 

 
Za  12 feb. Jesaja 48:1-11 IJzer en brons, geen zilver 
 
Zo  13 feb. Jesaja 48:12-22 De HEER roept 
Ma  14 feb. Jesaja 49:1-7 Het verborgene zichtbaar  
Di  15 feb. Jesaja 49:8-13 Goede reis 
Wo  16 feb. Jesaja 49:14-26 Ik vergeet jou nooit 
Do  17 feb. Psalm 3 Al ga ik door een dal ... 
Vr  18 feb. Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust 
Za  19 feb. Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus 
 
Zo  20 feb. Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit 
Ma  21 feb. Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken,  
Di  22 feb. Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde 
Wo  23 feb. Lucas 7:11-17 Opwekking 
Do  24 feb. Amos 1:1-10 Misdaad op misdaad 
Vr  25 feb. Amos 1:11–2:5 Ook Juda zal in vlammen  
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Zondag 13 februari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, doopdienst 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. J. Vosjan 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.D. Th. Wassenaar,  

 Hellendoorn 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. D. Zandman 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. van Dorland 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 

Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Dijk 
 Mw. H. Wermink-Lamberink 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 

Thema: Een goed begin 
Ouderling van dienst: Herma van Beesten 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 18 febr. 18.30 uur: Geen 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 18 febr. 19.30 uur: Geen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 20 februari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. L. Hoekstra, Nieuwleusen 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. K. van Hulst  
 Dhr. B. Scheppink 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst, 

 Nieuwleusen 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst,  

 Nieuwleusen 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdames: Mw. J. Dankelman  
 Mw. J. Hofmeijer 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Dhr. M. Wanning en ds. J.T. Baart 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 25 febr. 18.30 uur: Geen 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 25 febr. 19.30 uur: Geen 

 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
13 februari - Collecte Kerk in Actie – Nepal  

Omdat de werkloosheid in 
Nepal hoog is, vertrekken 
veel jongeren naar India, 
Maleisië of de Golfstaten. 
Daar zijn de 
arbeidsomstandigheden 
erbarmelijk en de lonen laag. 
Door de coronapandemie 
moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in 
Actie creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, 
zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan 
kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining 
of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij 
in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
13 februari 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
20 februari 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Noodhulp Nepal en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 

13 februari: Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
20 februari: Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
 

Gereformeerde kerk 
 
13 februari Een uitgesteld goed begin… 

Beste allemaal, beste noabers, 
We hadden grootse plannen voor zondag 2 januari. Dan 
zouden we van start gaan met de Noaberkerk met het thema 
‘Een goed begin…’. We zagen er heel erg naar uit en hadden er 
heel veel zin in. Helaas gooide corona roet in het eten en kon 
de dienst niet doorgaan. Maar, zoals destijds gezegd: wat in het 
vat zit verzuurt niet. 
Zondag 13 februari hopen we wel te kunnen beginnen met de 
eerste Noaberdienst. Het is de 1e kerkdienst in dit nieuwe jaar 
waarbij je weer fysiek aanwezig mag zijn. Dus begin je week 
goed en zorg dat je erbij bent. Hoewel je je nog i.v.m. de 
maatregelen moet aanmelden (via site van de PKN) is iedereen 
van harte welkom! 
 
Collecten 
13 februari 

Ommen en Witharen: KIA Werelddiaconaat en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
20 februari 

Ommen en Witharen: Algemeen Christelijke 
  Doeleinden en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
 
 

Kinderoppas 
Ommen 

13 februari: Julia Dunnewind 
  Nelleke Heijink 
20 februari: Marijke van Harten 
  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. K. Snijder 
Dhr. D. Strijker 
Mw. W. Terpstra-Berg 
Dhr. J.H. Willems 
Mw. B.G. Hartholt-Assies 
Mw. B.A. Jansen-Bannink 
Mw. G.L. Otten-Dankelman 
Dhr. J. Hirink 
Mw. H. Schottert-Volkerink 
Dhr. M. Schoenmaker 
Mw. T.L. Westerhuis-Idema 
Dhr. J. Hansman 
Dhr. A. van der Linde 
Dhr. M.A. Wigmans 
Mw. W. Boezelman-Derks 
Mw. G. Bremmer-de Lange 
Mw. A. Knegt-de Goede 
Mw. M.H. Schuurman-Schuttert 
 
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 
Naar aanleiding van de kerkdienst waarin het verhaal van de 
tempelreiniging centraal stond werd mij de vraag gesteld of de 
handelaren en geldwisselaars naar de tempel teruggekeerd 
waren. Mijn antwoord was dat ik vrijwel zeker ben dat dit 
gebeurd is. Had de tempelreiniging van Jezus dan wel zin 
gehad? Mijn antwoord, dat Jezus volgens mij niets zonder ‘zin’ 
doet, stelde niet helemaal tevreden. 
Wij willen graag de zin van iets afmeten aan het resultaat. 
Volgens mij zijn er echter ook heel veel zaken waar de ‘zin’ al in 
de handeling besloten ligt. 
 

Vakantie 
In februari genieten mijn vrouw en ik van een vakantie.  
Ds. Tiggelaar neemt in deze periode voor mij waar. 
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Bezoekwerk 
Ik ben met de laatste loodjes bezig. De meeste van deze 
moeten in de avonduren plaats vinden, omdat gemeenteleden 
overdag aan het werk zijn. Ik verwacht dat aan het einde van 
deze maand deze bezoeken ook allemaal afgehandeld zullen 
zijn. 
 

Tot slot 
Wij leven nog enkele weken in de tijd van Epifanie. Wij kijken 
hoe het Kerstkind, volwassen geworden, onder de mensen 
verschijnt. Dit stelt ook aan ons de vraag hoe wij onder de 
mensen verschijnen. Wat is schone schijn en waar komt de 
‘ware’ mens naar boven? Vrede en alle goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
 

Vacatures bezoekwerk.  
Zoals u vorige keer in Kerkvensters heeft kunnen lezen worden 
er meer oudere gemeenteleden aan Noord-West toegevoegd. 
Om alle gemeenteleden in de verzorgingscentra, 
aanleunwoningen en ook thuis met enige regelmaat te kunnen 
bezoeken zijn wij op zoek naar meer ouderlingen en pastoraal 
medewerkers met name in Pastoraal Team Noord-West. Wilt u 
meedoen in het ouderenbezoek of kent u iemand die dat zou 
kunnen doen, dan kunt u zich melden bij de voorzitters, 
predikanten en coördinatoren, of bij iemand die u kent en dit 
werk nu al doet. Voor het deelnemen aan het bezoekwerk in 
Noord-West hoeft u niet in Noord-West te wonen.  
Het bezoekwerk kan gedaan worden door jongere en oudere 
gemeenteleden, mannen en vrouwen.  
Wordt er de komende maanden een beroep op u gedaan, 
mogen we dan vragen of u niet direct nee zegt, maar er eens 
serieus over wilt nadenken? Niet: dat kan ik niet doen, maar: 
hoe kan ik dat doen? Ook hier geldt: Vele handen maken licht 
werk of: ik ging erheen om te bemoedigen, maar werd zelf 
bemoedigd. Ik kijk uit naar uw reacties!  

Vriendelijke groet,  
Namens Pastoraal team Noord-West,  

Janny Schaapman 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 

  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: F. Kampman 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Jubileum 
Op DV 16 februari hopen dhr. H.A. v.d. Vegte en  
mw. W. v.d. Vegte- v.d. Heide te gedenken dat zij 60 jaar 
geleden in het huwelijk zijn getreden. Ze zijn dankbaar dat zij 
dit mogen meemaken, ondanks de lichamelijke beperkingen. 
We wensen hen, met allen die hen lief zijn, een mooie dag en 
bidden om Gods nabijheid voor de tijd die Hij hen nog samen 
schenken zal. 
Ook andere gemeenteleden in onze wijk hopen binnenkort een 
huwelijksjubileum te vieren. Daar is contact mee geweest, zij 
wensen echter niet met naam en toenaam genoemd te worden 
in Kerkvensters. Ook hen wensen we, met kinderen en 
kleinkinderen een mooie dag toe en Gods zegen voor de 
toekomst. 
 

Overlijden 
Op donderdag 20 januari jl. is overleden in de leeftijd van  
89 jaar Geesje Gerritdina Wiegersma-van Beesten. Gé was 
sinds 14 november 2008 weduwe van Willem Wiegersma en 
eerder van G.H. Beniers. Zij woonde de laatste periode van het 

leven in Clara Feyoena Heem, afd. de Delle. Elders in dit 
nummer treft u een kort In Memoriam aan.  
 

Doopdienst 
Zoals we hierboven kunnen lezen: we moesten afscheid nemen 
van een gemeentelid. Daarnaast zijn er nieuwe gemeenteleden 
te verwelkomen. Het kerkelijk leven gaat weer wat meer terug 
naar het ‘oude normaal’. Op zondag 13 februari hebben we 
weer een doopdienst in onze kerk. Aan twee kinderen zal de 
Heilige Doop worden bediend in de morgendienst. We hopen 
op een mooie dienst, waarin ik mag voorgaan. We zijn 
dankbaar dat het Covid19 virus op dit moment misschien wel 
wat meer besmettingen veroorzaakt, maar dat het aantal 
ernstig zieken afneemt. Dit heeft ertoe geleid dat we als 
gemeente weer voor een groot deel kunnen en mogen 
samenkomen. Fijn dat er nu ook weer familie en vrienden bij 
de doop zullen kunnen zijn!   

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 
 

Jubileum 
Op 25 februari is het 50 jaar geleden dat Henk en Tineke 
Stegeman-Sikma elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen 
van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe! 
 

In memoriam 
Op 29 januari is Rina Gerrits-Kamphuis overleden. Ze overleed 
na een lang ziekteproces. Ze werd 57 jaar. Met haar man Ko 
woonde ze aan de Hardenbergerweg 70. De crematie was op 
vrijdag 4 februari in het crematorium in Hardenberg. In onze 
gebeden gedenken we haar man Ko, de kinderen en de 
kleinkinderen. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.T. Baart 

  dsbaart@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Scriba: Mw. H. Muis 

  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op 20 februari komt de oudstagiair van Coby de Haan en 
mijzelf weer naar Ommen: Max Wanning. Samen zullen Max en 
ik de dienst leiden. Laten we ons best ervoor doen dat hij zich 
(weer) welkom weet in ons midden.  
 

Doopdienst 
Op 27 februari hopen we de doop weer te mogen bedienen 
aan dopelingen uit wijk 2. Het gaat om  

Hilde Steen, dochter van Matthijs en Rebekka, zusje 
van Lisa en Thijmen en om 

Vesper Martens, dochter van Kees en Brenda, zusje 
van Sven en Ziva.  
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Ook mogen we Novi Holtvoort dopen, dochter van 
Jeroen en Marion. De familie Holtvoort behoort bij de 
Hervormde gemeente, maar heeft gevraagd of Novi op  
27 februari bij ons gedoopt mag worden. Soms zijn er goede, 
persoonlijke redenen voor zo’n verzoek en zowel het 
Hervormde DB als de Gereformeerde KK hebben van harte met 
hun verzoek ingestemd. 
 

Jubilea 
Als mijn overzichten kloppen zijn er dit keer geen jubilea te 
melden (het 40-jarig jubileum van echtpaar Van der Veen-
Bakker op 12 februari stond al in het vorige nummer). 
 

Vriendendag Tent of Nations 
De vriendendag van Tent of Nations wordt toch online 
gehouden op 12 februari. Meedoen kan door je aan te melden 
op  tentofnationsnl@gmail.com. Overigens was er slecht 
nieuws vanaf deze vredesboerderij vlakbij Bethlehem: beide 
broers Daoud en Daher Nassar zijn eind januari door tien 
gewapende mannen aangevallen en afgetuigd. Ze hebben het 
ternauwernood overleefd. We mogen hopen en bidden dat 
deze persoonlijke aanval en traumatische ervaring hen niet 
breekt om door te gaan met hun vreedzame en creatieve 
verzet in het spoor van hun en onze Heer Jezus Christus.  
 
Het nieuwsbericht sluit af met de volgende tekst: 

Laat ons een kaars branden in de duisternis, 
in het aangezicht van de dood: een teken van leven. 
Als teken van hoop waar alles hopeloos lijkt, 
als teken van vrede in plaats van strijd. 
Want het licht is sterker dan de duisternis 
en de dag zal de nacht overwinnen. 
Hoewel de schaduwen overal om ons heen blijven 
hangen, zullen we onze gezichten naar het licht keren. 

 
Kerk&Klimaat 

Enigszins verlaat door de lockdown hoopt de werkgroep 
Kerk&Klimaat op 28 februari voor het eerst te vergaderen met 
de werkgroep Duurzaamheid van de Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt. We hopen op een inspirerend samenzijn. Wie 
weet waartoe het ons leidt. 
Verder is de werkgroep Kerk&Klimaat druk bezig om haar 
ideeën te concretiseren in themavelden en plannen. Ook 
proberen we onze visie en missie op papier te krijgen. Deze 
hopen we eerst aan de kerkenraad te presenteren. Maar 
spoedig zullen we ook in Kerkvensters hier meer over schrijven. 
 

Aanwezigheid predikant 
Voor gemeentewerk ben ik bereikbaar en beschikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hiervan vervallen 
vanaf februari, in verband met verplichte nascholing, de 
meeste vrijdagen uit in de eerste helft van 2022 (collegedag).  
Vanaf de Fuut waar de houtkachel zachtjes brandt, een warme 
groet aan iedereen! 

ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Op 26 januari overleed in ’t Vlierhuis op de leeftijd van 80 jaar 
Jaap Kroon. Jaap woonde daar sinds 2,5 jaar, nadat hij meer 
dan 30 jaar op de Koperwiek had gewoond samen met zijn 
vrouw Hetty. Zij ging hem voor in mei 2017. 
Jaap was zijn hele leven een trouw lid van onze gemeente.  
Aan het bestuurlijke werk van de kerk heeft hij nauwelijks  

deelgenomen.  
Bij de dankdienst voor zijn leven op 1 februari, hebben we 
vrijwel één op één de liturgie gevolgd die bij de dankdienst 
voor het leven van zijn vrouw was gevolgd. En de reden 
daarvoor: Jaap en Hetty waren een liefdevolle eenheid. Wie 
Hetty zei, zei Jaap en wie Jaap zei, zei Hetty. Zelfde muziek, 
zelfde bijbelwoorden uit Psalm 42. Hieronder vindt u het door 
de kinderen geschreven in memoriam. We bidden dat allen die 
verder moeten met de herinnering aan Jaap zich zijn lach en 
open gezicht en zijn betrokkenheid op en interesse in anderen 
zullen blijven herinneren, naast zijn trouw aan de gemeente. 
 

Corona gaf nog even de toon aan 
In het vorige Kerkvenster schreef ik al iets over waar we het in 
het clusteroverleg over zouden gaan hebben. Ik schreef het zo 
alsof het leek dat ik u alleen de uitkomst u nog moest vertellen, 
Ik liep echter voor de troep uit. Corona maakte dat overleg 
namelijk vooralsnog onmogelijk. We hebben een nieuwe 
datum geprikt. In een volgend Kerkvensters hoort u wellicht 
wat er uit ons overleg naar voren is gekomen. 
 

66 jaar getrouwd 
Ja, u leest het goed: 66 jaar getrouwd! Een AOW-leeftijd 
getrouwd op 24 februari. Dat geldt voor br. en zr. Van Beesten. 
Heel veel jaren hebben ze samen kunnen genieten van de 
vroeg pensionering van br. Van Beesten. Dan konden ze erop 
uit. De wereld en het eigen land verkennen. Mooie 
herinneringen. Maar nu is kamer 208 hun plek geworden. Een 
kleine wereld. Een mooi uitzicht dat wel, maar je zou zo graag 
meer en anders willen. Dan heb je heel veel moed nodig en ook 
een opbeurend geloof om elke dag door te komen. Dat bidden 
we hen toe nu ze deze bijzondere mijlpaal naderen. 
 
In de komende Kerkvensters neem ik u mee in het veranderde 
landschap van de oudere van toen en de oudere van nu. Ik doe 
dat door met u terug te kijken toen het nog heel gewoon was 
dat als iemand 65 jaar werd hij ook oud was. Een kerkelijke 65-
jarige werd zelfs een ‘vroom-en-dreesman’ genoemd. En nu 
gebeurt het dat een 86-jarige tegen mij zegt: Wim ik moet 
vanmiddag met mijn auto wat ‘oudjes’ gaan rond rijden, dus je 
hoeft niet op bezoek te komen hoor. Ga maar naar de mensen 
die het nodig hebben. 
Mocht u die persoon zijn in mijn cluster die mij nodig heeft... 
bellen, appen of mailen! 

Met een hartelijke groet, Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 

  tabbes@pkn-ommen.nl 
 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 

Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
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Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
30-01 Fam. Huising 

Mw. H. Grotemarsink-Wemekamp 
06-02 Dhr. en mw. D. Hoekstra-van den Berg 

Mw. H. Schottert-Volkerink 
 
Vinkenbuurt 
30-01 Dhr. Jan Hierink 
06-02  Dhr. en mw. Tijink 
 
Gereformeerde kerk 
09-01 Dhr. H. Horsman 
16-01 Mw. Harke-Knoop 
23-01 ‘t Vlierhuis 
30-01 Dhr. B. Kassies 
 
Witharen gebouw Irene 
16-01 Mw. Spijkers-Boerman 
23-01 Dhr. F. Dunnewind 
30-01 Dhr. H. Landeweerd 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Vooraankondiging automatische incasso. 

Indien u de redactie gemachtigd heeft dan zal op 25 februari 
het abonnementsgeld van 2022 voor Kerkvensters worden 
geïnd. Er wordt een bedrag afgeschreven van € 15,00 o.v.v. 
Abonnement Kerkvensters 2022. 
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. 
 
Gereformeerde kerk: 
Rekeningnummer: NL30 RABO 0373 7427 46 
Incassant-ID: NL57ZZZ411490740018 
Hervormde gemeente: 
Rekeningnummer: NL26 RABO 0373 7266 19 
Incassant-ID: NL65ZZZ302584821940 
 
Betaling per acceptgiro 
Op 1 november 2021 heeft de betaaldienstverlener Currence 
aangekondigd dat in het eerste half jaar van 2023 de 
acceptgirokaart verdwijnt uit het betalingsverkeer. 
In eerste instantie zou de acceptgirokaart al per 1-1-2019 
verdwijnen. Naar aanleiding hiervan heeft de Redactieraad in 
2015 al besloten dat de betaling van het abonnement op 
Kerkvensters alleen nog via automatische incasso gedaan kan 
worden. Om het abonnementsgeld automatisch te kunnen 
incasseren hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. 
Bij de acceptgirokaart die u samen met Kerkvensters nr. 4 
ontvangt is een machtigingsformulier bijgevoegd. 
Wij willen u vragen om het machtigingsformulier ingevuld en 
ondertekend per omgaande aan ons retour te sturen. 
Adres: Redactie Kerkvensters, Bouwstaat 23, 7731 CP Ommen. 
De redactie bedankt uw alvast voor uw medewerking. 
 
Noot: De Redactieraad bestaat uit 2 leden van de AK (Hg) en  
2 leden van de KK (Gk). 

Redactie Kerkvensters 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
Giften 
Voor de bloemen 
€ 5,00 via mw. P. de Jonge 
 
H.V.D. wijk NW 
4x € 10.00 
 
H.V.D. wijk ZO  
2x € 10,00 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters 

Namens het CvK kunnen wij u mededelen dat de voorlopige 
opbrengst van de actie Kerkbalans het mooie bedrag heeft 
opgebracht van € 349.312,00. 
T.o.v. 2021 betekent dit een vermindering van 3,1%. 
We kunnen constateren dat dit enigszins heeft te maken met 
de ‘Naoberkerk’ in Witharen. 
Toch mogen we tevreden zijn met dit resultaat en willen dan 
ook iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Ook 
willen we de ouderlingen/contactpersonen bedanken voor hun 
inzet om van deze actie een succes te maken. 
Wanneer de totale opbrengst bekend is zullen wij u dit 
mededelen. 

Namens het CvK, Jan Meulenkamp 
 
Kerstpakkettenactie 2021 

De inzameling van kerstpakketten in december is ook dit jaar 
weer geslaagd. We hebben veel pakketten en 
boodschappentassen mogen ontvangen. Hieruit hebben we  
15 pakketten samengesteld. 12 Pakketten zijn rechtstreeks 
bezorgd bij adressen die door ambtsdragers of vanuit de 
gemeente waren doorgegeven. 
3 Pakketten zijn beschikbaar gesteld aan de Voedselbank.  
Hartelijk dank allemaal voor het beschikbaar stellen van de 
pakketten, het doorgeven van adressen en het bezorgen. 

Namens Diaconie Gereformeerde Kerk, Dinand Getkate 
 
Giften 
Voor de diaconie 
€ 20,00 via een contactpersoon als dank voor de kerstattentie. 
 
Voor de Noaberkerk 
€ 10,00 via een contactpersoon als dank voor de bloemen. 

Hartelijk dank 
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Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Landelijk 

Vrijwilligerswerk coram Deo 

Het grootste deel van het 
werk in de Herberg wordt 
gedaan door vrijwilligers. 
Meer dan 200 mensen uit 

het hele land komen regelmatig naar Oosterbeek om hun 
geloof handen en voeten te geven. Zij zorgen voor een schoon 
en opgeruimd huis, smakelijke maaltijden, en een mooie tuin. 
Ze nemen de telefoon op en bieden een luisterend oor. Op dit 
moment zijn er de volgende vacatures: 
- Stafvervangers voor de (donderdag)avond, eens per 14 dagen 
- Gastvrouw voor de maandag of vrijdag, eens per 14 dagen 
- Keukenvrijwilliger voor de dinsdag, eens per 14 dagen 
- Algemeen vrijwilliger voor overdag 
- Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus - 2 weken 
- Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) – 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, of  
: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.  
 
Concertarrangement: Planken Wambuis en prachtige muziek 

Zaterdag 12 maart kunt u weer aansluiten bij het traditionele 
voorjaarsconcertarrangement van PDC de Herberg in 
Oosterbeek. Na ontvangst met koffie gaan we op stap voor een 
prachtige wandeling van ongeveer 5 kilometer door 
natuurgebied de Planken Wambuis in Ede. De door de Herberg 
bereide lunch nemen we mee.  
’s Middags is er een concert met Martin Zonnenberg aan de 
vleugel en Marjolein de Wit met fluit. 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.  
We vragen bij aankomst naar het coronatoegangsbewijs.  
Aan dit evenement zijn kosten verbonden, zie hiervoor de 
website. 
Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl 
 
 
 

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 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 God danken dat er bij Hem altijd een 
hoopvolle toekomst is, omdat Jezus ons heeft verlost 
van het kwaad. 
Laten we bidden voor mensen die het moeilijk 
hebben, omdat een operatie of behandeling is 

uitgesteld vanwege corona. Bid om Gods nabijheid en 
kracht om vol te houden. 
Laten we God danken voor de mensen die zich hebben 
aangemeld voor de Alphacursus. Laten we Gods zegen 
en leiding vragen voor de deelnemers en de leiding. 
Laten we bidden dat de deelnemers Jezus mogen 
leren kennen en een levende relatie mogen krijgen 
met de levende God. 
Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor de 
Noaberkerk in Witharen. Laten we bidden dat de 
diensten ter ere van Hem mogen zijn. 
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 alle open vacatures in het 
kerkenwerk zullen worden opgevuld, zodat er, door 
samen de schouders eronder te zetten, geen taken 
blijven liggen. 

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

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 25 februari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 15 februari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail bij: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
   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. De redactie behoudt zich het recht voor om indien 
nodig kopij in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 

Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
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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 
 

Diaconie Hg  Kerk Hg              Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 

Website 

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
1ste Scriba: T. Stobbelaar-Verhoek  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 

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

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

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

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

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan   ℡ 456044  
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 

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

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.n 
 
Kerkelijk bureau 

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

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 

Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed  
  dekern@pkn-ommen.nl 
De Kern is vanwege coronaperikelen meer gesloten dan u 
gewend bent. Indien u De Kern wilt bezoeken, neem dan eerst 
even contact op (zie hierboven), dan komt u niet voor niets. 
7 dagen 24 uur per dag bereikbaar 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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Jezus zei: Zalig die nu weent, want gij zult lachen (Lc. 6,21) 
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