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21ste jaargang No. 21 Vrijdag 11 november 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Eeuwigheidszondag 

 
In ieder rijk op aarde, in ieder bedrijf, zijn er mensen - wij 
noemen ze vaak ambtenaren of werknemers - die opdrachten 
uitvoeren die hun worden opgedragen door iemand die boven 
hen staat. Ook in het rijk van God zijn wezens, engelen, die 
opdrachten uitvoeren die God hen geeft. We kunnen er over 
lezen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Engelen 
zijn altijd dienend aanwezig, nooit handelend vanuit zichzelf.  
Ze kondigden geboorten aan (aan het eind van deze maand is 
het alweer de eerste zondag van advent), boden hulp bij 
bevrijding van apostelen uit de gevangenis (Hand. 5:19) en van 
Petrus (Hand. 12: 6vv). We zien hen trouw hun opdracht 
vervullen. Ook de Zoon van God heeft veel engelen tot zijn 
beschikking voor de uitvoering van zijn plannen. Maar er zijn 
ook werken die Hij persoonlijk uitvoert en uit moest voeren. 
1 Petrus 2: 24 (Hij heeft onze zonden gedragen met zijn 
lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonden, 
rechtvaardig zouden leven) geeft aan dat Hij zijn 
verlossingswerk aan het kruis zelf heeft volbracht. Niemand 
anders kon dat doen, geen dienende engel, geen mens. 
Niemand was in de positie onze zonden in het gericht met God 
te kunnen dragen. Alleen de mens geworden Zoon van God,  
die op aarde een zuiver en zondeloos leven geleid had, kon hier 
plaatsvervangend voor ons de goddelijke straf dragen. Dat 
werk aan het kruis heeft Hij tot volkomen bevrediging van God 
vervuld, opdat onze redding eeuwig zeker is. Dat mag allen 
troost geven die dit jaar op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar hun geliefde overledenen herdenken. We zullen hun 
namen noemen in onze kerken. Geslachten die ons zijn 
voorgegaan. 
Wanneer we het Bijbelboek Openbaring lezen zien we dat God 
engelen inzet bij het toekomstige gericht om zijn plannen ten 
uitvoer te brengen. Maar aan het eind van de verdrukking, die 
komen zal, zal de Heer Jezus persoonlijk verschijnen, wanneer 
het nieuwe rijk zal zijn aangebroken. Ieder oog Hem zal kunnen 
zien, wanneer Hij terugkomt op de wolken met grote macht en 
heerlijkheid (Openb. 19: 11-16).  
Al zijn kinderen zal Hij dan thuisbrengen. We zullen verenigd 
worden. Dat mag tot troost zijn wanneer we verdriet hebben, 
omdat zij die ons lief waren, niet meer bij ons zijn op aarde. 
Gods Woord is zo vol troost en beloften dat het ons 
bemoedigen moet om door te gaan. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za 12 nov. Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd  
 
Zo 13 nov. Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig 
Ma 14 nov. 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt 
Di 15 nov. 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen 
Wo 16 nov. 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby 
Do 17 nov. 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de 
Vr 18 nov. 2 Koningen 12:10-22 Herstel 
Za 19 nov. 2 Koningen 13:1-9 Hardleers 
 
Zo 20 nov. 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk 
Ma 21 nov. Lucas 20:41–21:4 Major donor 
Di 22 nov. Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? 
Wo 23 nov. Lucas 21:20-38 Hij komt 
Do 24 nov. Filippenzen 1:1-11 Verlangen 
Vr 25 nov. Filippenzen 1:12-26 Doelgericht 
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Zondag 13 november 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, Kerk en School  

 M.m.v. De Kardoen 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. P. de Jonge  
 Mw. A. Pot  
 Dhr. A. van der Vegt 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. G.J. Röben, Heerde 

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

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Gastheren: Dhr. J. Companje  
 Dhr. K. van Hulst 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, Kerk en School 

Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. E. Post 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. H. Grootens-Slotman 
 Mw. M. van Lenthe 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. De Ruiter, Hellendoorn 

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

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 18 nov. 18.30 uur: Dhr. A. Martens 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 18 nov. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 

 
 

 
 
 
 
 

Zondag 20 november Eeuwigheidszondag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan 
U kunt koffiedrinken na de dienst in de aanbouw 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart 

Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
U kunt koffiedrinken na de dienst in het Buurthuis 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. Eertink, Rijssen 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Gastdame/-heer: Mw. M. Hekman  
 Dhr. A. Schuurman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. E. Martens 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. G. Mateman 

Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 15 nov. 18.30 uur: Ds. C. van Dijk 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 15 nov. 19.30 uur: Ds. C. van Dijk 

 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Hervormde gemeente 

 
20 november Deurcollecte Pastoraat 

De kern van pastoraat is omzien naar 
elkaar in de naam van Christus. Het is de 
hulp die we elkaar bieden om de weg met 
God te gaan, in alle omstandigheden van 
het leven. Binnen de gemeente, maar 
vaak ook buiten de muren van de kerk. 
Zeker ook voor mensen in kwetsbare 
omstandigheden. Wat kan het belangrijk 
zijn: een luisterend oor en een begrijpend 
woord. 
Om gemeenteleden toe te rusten in hun 
pastorale taken heeft de Protestantse kerk diverse trainingen 
ontwikkeld, bijvoorbeeld de training ‘Leiding bij uitvaarten’. 
Daarin is aandacht voor alles wat er komt kijken bij het 
verzorgen van een uitvaart. Het gesprek met de nabestaanden, 
het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het 
openbaar. Je gaat herkennen welke vragen van belang zijn, 
zodat je én de overledene én de nabestaanden recht doet bij 
de begeleiding in de dagen na het sterven en tijdens de dienst. 
Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, 
gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online 
ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale 
activiteiten. 

De diaconie 
 
Collecten 
13 november 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Werelddiaconaat  
  Edukans en Kerk 
Uitgangen: Project scholen / zending 
 
20 november 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Protestantse kerk Pastoraat /  
  zending 
 
Zondagskind 
13 november: Geen 
20 november: Rik Stobbelaar 
 
Kinderoppas 
Ommen 

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

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
13 november 

Ommen en Witharen: Kerk en School en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
 
 
 

20 november 

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

13 november: Anne Lotte Heijink 
  Marlies Veldman 
20 november: Karin Doldersum 
  Monique Welink 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 

Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. H.H. Poortier 
Dhr. G. Gerrits 
Mw. H.M. Bruins-Wijnen 
Mw. G. Stegeman-Dankelman 
Mw. S. Kamstra-Reitsma 
Mw. A. Reimink-Kosters 
Mw. M.J. Vosjan 
Mw. W.G. Sikken-Moddejonge 
Mw. J. Endeman-Roddenhof 
Mw. H.L. Hirink-Schoemaker 
Dhr. G. Welink 
Dhr. D.J. Jaspers 
 
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 
 

Kerk en Schooldienst 
Op 13 november is er weer een Kerk en Schooldienst. Deze 
keer is de dienst voorbereid met de Kardoen. Wij zingen in de 
dienst bekende (kinder)liederen en in de dienst zal een verhaal 
over de Nerflanders centraal staan. De verhalen over de 
Nerflanders zijn bedacht door Max Lucado. Ze gaan over Eli 
(God) een houtsnijder die de Nerflanders uit (het juiste) hout 
heeft gesneden. Maar de Nerflanders zijn net mensen. In het 
verhaal dat wij deze zondag willen vertellen verzamelen ze 
allemaal spulletjes, niet omdat zij die nodig hebben, maar 
omdat anderen ze ook verzamelen. 
 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Wij gedenken dan hen die ons ontvallen zijn. De 
voorbereidingscommissie heeft geprobeerd om er een dienst 
van te maken waarin voldoende tijd en aandacht is ‘Voor hen 
die los moeten laten’. Dit zal ook het thema van de dienst zijn. 
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Meeleven 
Alle zieken thuis of elders bidden wij de nabijheid van onze 
Heer en Heiland toe. 
 
Klaas en Hennie Spijker, mochten 20 oktober vieren dat ze 50 
jaar getrouwd waren. Ze kijken samen terug op een mooie dag. 
Wij wensen hen nog vele goede en gezegende jaren samen toe. 
 

Liturgie werkgroep 
In de visienota van onze kerk (Kerk 2025) worden wij 
uitgedaagd om te kijken naar de wortels en/of de bronnen van 
ons Kerk zijn. Als Liturgiewerkgroep zijn wij op zoek naar de 
bronnen van de liturgie zoals wij die doorgaans op zondag 
volgen. Welke schatten liggen hierin verborgen en welke 
schatten laten wij liggen en zouden misschien opgedolven 
mogen/kunnen worden? Als u mee wilt denken dan kan dat 
nog (graag even bij mij melden).  
 

Gespreksgroep ‘Kijk op de Ziel’ 
Uitgangspunt is het boekje van Martine Oldhoff: ‘Kijk op de 
Ziel’. Samen willen wij op zoek gaan naar hoe wij in onze tijd 
nog kunnen spreken over de ziel. Deze keer behandelen wij 
hoofdstuk 2 – De ziel in de Bijbel. Als u zich nog wilt aansluiten 
dan bent u van harte welkom. 
 

Tot Slot … 
Het is alweer een tijdje herfst. De tijd dat de bladeren van de 
bomen vallen, de nachten weer langer worden en wij weer 
meer binnen zitten. Bij een bezoek was iemand lyrisch over 
deze herfst: ‘Prachtig weer, mooie natuur en prachtige 
kleuren!’. Ja, je kunt in de herfst in plaats van naar het verval 
ook anders kijken. Ik hoop dat dit ook mag gelden voor hen die 
zich bevinden in de herfst van hun leven (ook voor hen die zich 
in de bloei van hun leven bevinden). Dat wij mogen ontdekken 
dat ieder jaargetijde zijn eigen bekoring kent en dat wij, door 
onze kijk- en denkwijze voor een groot deel de kleur bepalen. 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 

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

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Zieken 
Er zijn ook andere mensen ziek in onze wijk. We noemen hen 
niet bij name maar wij wensen hen - en allen die om hen heen 
staan - sterkte in deze moeilijke dagen. Laten zij, naast de hulp 
van artsen, het bovenal van God, onze Heer verwachten, die 
onze levens in zijn hand heeft. 

Een hartelijke groet, 
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 
Aanstaande zondag is er weer een scholendienst. Een korte 
dienst met een wat afwijkende liturgie! Welkom! 
Een week later is het Eeuwigheidszondag. Een voor velen hele 
moeilijke dienst. We hopen dat het toch ook een dienst mag 
zijn waarin we onze dierbaren in het licht van de liefde van God 
getroost mogen gedenken. Frans Dijkstra heeft elders in deze 
Kerkvensters iets geschreven over deze dienst. Voor het eerst 
is het in onze kerk mogelijk, om ook andere overledenen dan zij 
die in de dienst worden genoemd, te gedenken door het voor 
of na de dienst ontsteken van een kaarsje. 
 

Jubileum 
Op 17 november is het 50 jaar geleden dat Jan Hoekman en 
Riek de Lange elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen 
van harte met dit gouden jubileum en wensen hen Gods 
blijvende zegen toe! 
 

Asielzoekers te gast in Ommen: wat kunnen wij 
voor hen betekenen? 

Zojuist (donderdagmiddag 3 november) had ik een overleg met 
mensen van de Crisisopvang Asielzoekers in het gemeentehuis 
van Ommen en iemand van Vluchtelingenwerk. Punt van 
bespreking was: Waar hebben de 40 asielzoekers die hier 
tijdelijk te gast zijn behoefte aan en wat kunnen wij voor hen 
betekenen? Het blijkt dat er behoefte is aan: 
-Warme kleding voor mannen 
-Een (zinvolle) dagbesteding 
-Het leren van de Nederlandse taal 
-Sociale contacten 
Hierbij doe ik een oproep ten aanzien van: 
-Warme kleding voor mannen: Om op zaterdag 12 november 
tussen 09.00 en 11.00 uur af te geven in De Kern. Uiteraard 
gaan we er van uit dat de kleding schoon en heel is. Mocht er 
meer kleding gebracht worden dan er nodig is dan, zorgen we 
dat deze bij de plaatselijke Kledingbank terecht komt. Diezelfde 
Kledingbank zorgt voor warme kleding voor de (enkele) 
vrouwen en kinderen. Dus voor hen hoeft u geen kleding te 
brengen. 
-Een (zinvolle) dagbesteding. Hierbij kunt u aan heel veel 
dingen denken. Misschien wil iemand een spelletjesmiddag 
organiseren met oud-Hollandse spelletjes of een 
voetbalwedstrijd. Misschien heeft u hulp nodig voor uw 
vrijwilligersorganisatie. De asielzoekers mogen en willen graag 
vrijwilligerswerk doen. Heeft u ideeën en wilt u die (met 
anderen) uitvoeren: laat het me weten. 
-Het leren van de Nederlandse taal. Wilt u in het gemeentehuis 
Nederlandse les geven? Laat het me weten en ik geef uw naam 
door aan wie dit coördineert. Uiteraard hoeft u niet 
gediplomeerd zijn (…) gewoon eenvoudige dagelijkse woorden 
aanleren en gesprekjes voeren is al heel wat! Vragen, 
opmerkingen en aanmelding via ondergetekende. 
-Sociale contacten. Wilt u samen met een asielzoeker iets doen 
of ergens naar toe gaan, zoals ergens een kop koffiedrinken, 
laat het me weten. 
 

Samen aan tafel op maandag 28 november 
In een eerdere Kerkvensters schreef ik: 
Op maandag 28 november nodig ik u uit aan tafel! Ik regel de 
tafel… u zorgt voor het eten (..). Waar gaat het om? De 
bedoeling is dat u, als u zich opgeeft, van mij krijgt te horen 
wat u als voor-, hoofd- of nagerecht thuis mag bereiden. Ik geef 
daarbij ook aan voor hoeveel mensen u het gerecht gaat 
bereiden. U gaat met dat eten naar De Kern. In de grote zaal 
staan tafels, die samen een buffet zullen vormen. Daar kunt u 
de schalen en pannen neerzetten. In de zaal staan gedekte 
tafels waar u plaats kunt nemen. Na een opening volgt de 
maaltijd en de gezamenlijke ontmoeting waarbij het gesprek 
gaat over wat ter tafel komt. Welkom als je alleen of met z’n 
tweeën bent, welkom met je gezin. En uiteraard kun je ook 
mensen van buiten de kerk uitnodigen en meenemen. De 
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bedoeling is dat we om ongeveer 18.30 uur beginnen en dat de 
bijeenkomst tot ongeveer 20.00 uur duurt. Ik overweeg een 
bepaald thema als leidraad te nemen voor de te bereiden 
gerechten. Binnen dat thema bent u vrij te koken en te bakken 
wat u wilt. Ik geef verder alleen aan: voor- hoofd- of nagerecht 
en voor hoeveel personen. Ook zal ik aangeven of het wel of 
niet een vegetarisch gerecht moet zijn. Er kunnen aardig wat 
mensen plaats nemen aan tafel, maar als het er teveel zijn dan 
komt er gewoon een 2e avond. Mensen die het leuk lijkt om 
samen met een ander te koken zal ik koppelen aan die ander.  
Eerder was er sprake van dat bovenstaande op dinsdag  
15 november zou plaatsvinden maar onverwachts bleek  
De Kern die avond niet vrij. Daarom is dit samen eten en 
ontmoeten verplaatst naar maandag 28 november. Inmiddels 
hebben zich 20 mensen opgegeven, maar er kunnen er nog 
(veel) meer bij! 
Graag vóór 21 november opgeven. Het liefst per mail, onder 
vermelding van telefoonnummer, het aantal personen dat met 
jou meekomt en of je vegetarisch wilt eten. 
 

Running dinner 
Nóg een activiteit waarbij we samen zullen eten. Maar dan in 
kleiner verband en bij u thuis. Waar gaat het om? De activiteit 
is bestemd voor 5-9 personen die op 3 verschillende adressen 
wonen. Er wordt een voor-, hoofd- en nagerecht gemaakt. Op 
elk adres één van deze drie. Het kan bereid worden door de 
bewoner(s) van dat adres, maar mooier nog door iemand van 
dat adres samen met iemand van het andere adres. We 
beginnen dan met het voorgerecht op adres 1. Vervolgens gaan 
we naar adres 2, om daar het hoofdgerecht te nuttigen. 
Tenslotte is het nagerecht aan de beurt op adres 3. 
Nadat de aanmeldingen binnen zijn maak ik groepjes van  
3 adressen waarbij het streven is dat deze adressen niet te ver 
van elkaar verwijderd zijn. Ik formeer de trio’s en breng ze met 
elkaar in contact. Onderling kan dan afgesproken worden 
wanneer ze deze activiteit willen uitvoeren. In principe is de 
activiteit eenmalig maar uiteraard kan onderling afgesproken 
worden om dit nog een keer te doen. Helaas hebben zich op dit 
moment te weinig mensen aangemeld om deze activiteit 
doorgang te laten vinden. Mede vanwege het feit dat zij die 
zich hebben opgegeven soms wel erg ver bij elkaar vandaan 
wonen. Wie alsnog mee wil doen en daarmee bijdraagt aan het 
kunnen laten doorgaan van dit project wordt verzocht zich vóór 
21 november op te geven. Het liefst per mail, onder vermelding 
van telefoonnummer en het aantal personen dat eventueel 
met jou meekomt. Mocht dit onderdeel niet doorgaan dan geef 
ik ter overweging mee te doen aan ‘Samen aan tafel’ op  
28 november. 
 

World Servants 
Op de gemeenteavond van 23 november willen enkele Ommer 
World Servants in woord en beeld verslag doen van de 
werkvakantie afgelopen zomer van drie weken in Oeganda. 
Welkom! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

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

  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
 

Wel en wee 
Het bezoeklijstje voor wijk 2 is ondertussen aardig lang 
geworden. In de maand november hoop ik de meeste adressen 

te hebben gehad. Als het gaat om het al dan niet vermelden 
van jubilea in deze rubriek neem ik eerst even contact met u 
op.  
En we zijn benieuwd of de Hervormde gemeente in collega 
Prins uit Daarle de opvolger van Karel Hazeleger heeft 
gevonden! 

Ds. W. den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Vergadering cluster 
Als u deze Kerkvensters leest hebben we net als cluster 
vergaderd om zo samen te kijken wat goed gaat, wat anders 
kan. We deelden met elkaar het gesprek over het mogelijk 
weer opstarten van de vieringen in ‘t Vlierhuis inclusief één of 
meer avondmaalsvieringen en het vertrek van de pastor 
Marianne Huisken naar Trivium Meulenbeltzorg Almelo, 
Hengelo en Vriezenveen.  
Wilja Reurink stopt met haar werk als coördinator 
wijksteunpunt in Oldenhaghen en krijgt Debby Kuipers als 
opvolger. 
En wat Nijenhaghen betreft kijken we of een 
Avondmaalsviering daar ook gerealiseerd kan worden, net als 
in Oldenhaghen, maar dan wellicht in plaats van de 
weeksluiting. 

Ds. W. den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 

  tabbes@pkn-ommen.nl 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
Activiteitenagenda 
11 nov.  N-Joy club 19.15 uur @De Kern 
15 nov.  WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen 
15 nov.  Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00 uur  

@ Lambert v.d. Berg 
18 nov.  10-er club 19.00 uur @ De Kern 
18 nov.  Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 uur @De Kern 
18 nov.  N-Joy club 19.15 uur @De Kern 
20 nov.  AtEleven 11.00 uur @Hervormd Centrum 
21 nov.  Catechisatie 19.00 uur @ De Kern 
22 nov.  WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen 
22 nov.  Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00 uur  

@ Lambert v.d. Berg 
23 nov.  16+ 20.00 uur @ De Kern 
25 nov.  N-Joy club 19:15 uur @De Kern 
27 nov.  10-erDienst 09.30 uur @Hervormd Centrum 
29 nov.  WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen 
 
Catechisatie 

Net voor de herfstvakantie hebben we de plannen van de 
catechisatie bekend gemaakt. Vrijwel direct daarna kwam er 
een aantal nieuwe ontwikkelingen die wij niet voorzien 
hadden. Er hebben zich drie nieuwe mensen gemeld om te 
willen helpen bij de catechisatie. Daarnaast gaf een aantal  
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16+-ers aan dat het tijdstip van de dinsdagavond voor hun 
lastig/niet haalbaar is i.v.m. sport en andere afspraken.  
Daarom hebben we met elkaar een nieuwe beslissing 
genomen.  
Catechisatie 12-15 jaar (Follow Me) verhuist terug naar de 
maandagavond. De maandagavonden zullen ingeleid worden 
door ds. Henry Dorgelo. In de verwerking wordt hij 
ondersteund door Betsy en Jaap den Bakker en Adrie 
Boessenkool.  
De 16+ groep zal verschuiven naar de woensdagavond. Deze 
avonden worden geleid door Thomas Abbes, onze 
jongerenwerker.  
We zijn erg blij met deze nieuwe aanvulling. Fijn dat dit 
doorgang heeft kunnen vinden. God voorziet! Laten we blijven 
bidden dat andere plekken ook opgevuld worden! 
 
De catechisatie in Witharen gaat ook van start bij en onder 
leiding van Lambert v.d. Berg. Zij komt bij elkaar op de 
dinsdagavond en de eerste keer is op 15 november.  
 
20 november Bijeenkomst @Eleven 

Thema van de bijeenkomst is: ‘Houdt vol, er is een toekomst 
vol van hoop!’. Deze dag is het ook Eeuwigheidszondag en 
staan we even kort stil bij de mensen die we missen. 
Aansluitend gaan we aan de hand van bijbelteksten in gesprek 
rondom het thema. Als afsluiting lunchen we samen.  
Hiervoor nemen we allemaal iets lekkers mee. Heb je zin om te 
komen? Weet je van harte welkom. Inloop vanaf 11.00 uur in 
het Hervormd Centrum.  

Groetjes Gerjanne en Marleen 
 
 
 

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 
30-10 Mw. J. Stam-van Marle  

Dhr. J.H. Geertman 
02-11 Woongroep Wilgenstraat  
06-11 Fam. Meijerman  

Mw. Roddenhof-Pannen 
Dhr. J. Veldman 

 
Vinkenbuurt 
30-10 Dhr. en mw. Bijl  
06-11 Dhr. C.J. Steeneveld 
 
Gereformeerde kerk 
25-09 Mw. F. Welleweerd-Winters 
02-10 Dhr. H. Harke 
09-10 Mw. Wielemaker 
16-10 Dhr. D. Bron 
23-10 Mw. J. Mellema-Bolt 
30-10 Dhr. H. Stokvis 
 
 
 

Gezamenlijke berichten 
 

25 november Stille vredeswandeling  

Dan willen wij voor de tweede keer een stille vredeswandeling 
organiseren, net als de eerste wandeling 15 juli jl. De route die 
we (willen) lopen zal dezelfde zijn, dus start om 19.30 uur aan 
de Haven Oost 20 en we eindigen bij de Tuin van Hoop bij de 
Gereformeerde kerk. De vorige keer liepen er zo’n 50-60 
mensen mee. Het zou mooi zijn als er ook nu weer veel mensen 
meelopen.  
De oorlog in Oekraïne is niet over en zal, helaas, nog wel even 
duren. De winter is in aantocht en wij horen momenteel 
berichten over bombardementen op vitale installaties die 
vooral burgers raken (denk bijv. aan energie- en 
watervoorziening). 

Johan Schinkelshoek 
 
Ommen zingt 

In 2019 zijn we begonnen als werkgroep ‘Ommen Zingt’ om 
zangavonden te houden in de kerken van Ommen. 
We hebben één (geslaagde) zangavond kunnen organiseren in 
de Geref. kerk vrijgemaakt, waarna corona uitbrak. Nu hebben 
we de draad weer opgepakt en de volgende zangavond is op  
10 december a.s. in de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat 
van 19.30 uur tot 20.30 uur. 
We gaan dan (bekende) kerstliederen zingen onder begeleiding 
van orgel en piano, die bespeeld zullen worden door  
Lydia Volkerink en André Dunnewind, met medewerking van 
Jan Veneman met trompet en solozang van Nelleke Hazeleger. 
Noteert u alvast deze datum? 

Namens de werkgroep, 
Jan Meulenkamp. 

 
Ommen geeft warmte: afsluiting 

Eind oktober hebben we de Interkerkelijke actie ‘Ommen geeft 
warmte’ afgerond. Wat een mooie actie was het en wat was 
het fijn om dit met enthousiaste mensen van alle Ommer 
kerkgenootschappen te doen! Hartverwarmende reacties op 
ons voorstel om als je het niet echt nodig hebt (een deel van) 
de energiecompensatie van eind 2021 te storten in het 
Noodfonds, zodat het ten goede zou kunnen komen aan hen 
die het meer dan nodig hebben. En dan ook nog eens in goede 
samenwerking met de burgerlijke gemeente Ommen die de 
individuele gaven van totaal € 40.000 verdubbelde tot € 
80.000. We konden daardoor op zo’n 200 adressen twee keer 
(in het voorjaar en onlangs in het najaar) boodschappenpasjes 
afgeven van totaal zo’n € 400. Tegelijk beseffen we dat het 
slechts een signaal kan zijn. We hopen dat zij die het betreffen 
in beeld blijven bij de overheid en dat niemand in de kou komt 
te zitten.  
Allen die gedoneerd hebben hartelijk dank! We denken erover 
na om deze interkerkelijke gelegenheidswerkgroep op een 
bepaalde manier voort te zetten, zodat we in specifieke (nood) 
situaties elkaar als kerkgenootschappen snel kunnen vinden en 
vervolgens snel kunnen handelen. 

Namens de Interkerkelijke werkgroep ‘Ommen geeft warmte’ 
Ds. Kest Jelsma 

 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
20 november Eeuwigheidszondag 
Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
‘s Ochtends in de diensten in Ommen en Vinkenbuurt worden 
de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn 
overleden. Ook worden er kaarsen aangestoken voor elk 
overleden gemeentelid en een kaars voor allen die ook in onze 
gedachten zijn, maar wiens naam niet wordt genoemd. 
Gemeenteleden en nabestaanden zijn welkom in de dienst. Het 
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thema van de dienst is ‘Voor wie los moet laten’. Na de dienst 
is er in Ommen gelegenheid tot koffiedrinken in de aanbouw. 
Dit omdat de opbouw voor het middaggedeelte al klaar staat in 
de open ruimte. In Vinkenbuurt is er gelegenheid om samen 
koffie te drinken in het Buurthuis.   
Na de middag zijn de nabestaanden in twee verschillende 
tijdsblokken uitgenodigd in de kerk in Ommen. Zij kunnen dan 
het steentje in ontvangst nemen, een kaarsje aansteken en bij 
een kopje koffie nog wat praten. Predikanten en pastoraal 
medewerkers en ouderlingen zijn daarbij ook aanwezig.  
Aan het einde van de middag, van 15.30 tot 15.45 uur is er voor 
alle gemeenteleden gelegenheid om een kaarsje aan te steken. 
U bent van harte welkom. 

Commissie Eeuwigheidszondag 2022. 
 
22 november Gemeenteavond 

Eind 2019 is de Hervormde gemeente van start gegaan met de 
nieuwe structuur, waarbij er van drie wijkkerkenraden en één 
algemene kerkenraad naar één kerkenraad en een Dagelijks 
Bestuur is gegaan. Het is al even geleden dat er een 
gemeenteavond is georganiseerd, nl. 8 oktober 2019. Goed dat 
er 22 november weer een dergelijke bijeenkomst is gepland.  
U bent van harte uitgenodigd en de kerkenraad hoopt dat u 
aanwezig kunt zijn. 
De bijeenkomst wordt gehouden in het Hervormd Centrum en 
begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. 
 
 
Agenda 
1. Welkom door Marinus Dunnewind 
2. Opening door ds. Hans Tiggelaar 
3. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
4. Vorming / toerusting en Commissie Eredienst door 

ds. Henry Dorgelo 
5. Activiteiten jaarthema PKN ‘Aan tafel’ door Janny 

Schaapman 
6. Ontwikkelingen PaKaN! door Thomas Abbes 
7. CvK - Rijk Stobbelaar 

Aan- en verkoop onroerend goed 
Gebruik Pand 25 
Begroting 2023 
Toekomstverkenning Hervormd Centrum 

8. Rondvraag en afronding door Marinus Dunnewind 
9. Sluiting door ds. Henry Dorgelo m.m.v. Margriet Hierink 

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad 
 
Schilderij Hervormde Kerk Ommen 

Carel Joseph Siero 
10-03-1894, Ambt Ommen                    03-06-1960, Ommen 
 

Mijn opa Carel Joseph Siero had 
een schildersbedrijf aan 
Voorbrug 7. Daarnaast 
schilderde hij graag 
landschappen, boerderijen, 
molens e.d. in zijn geliefde 
Ommen en omgeving. 
Mijn opa en oma (Christina 
Johanna Siero-Fikkert) hadden 
een groot gezin. Vele jaren 
heeft daar een dienstmeisje 
gewerkt, Dina Splinter. Zij 
woonde aan de 

Hardenbergerweg 61. Dina werkte bij de fam. Siero in de 
huishouding en in de winkel. 
Bij haar huwelijk met Johannes Hermannus Heerink in 1945 
heeft zij het schilderij met daarop de Hervormde Kerk van mijn 
opa gekregen. Zij gingen wonen in Apeldoorn. 
Vorig jaar werd ik gebeld door mw. Heerink uit Apeldoorn. Zij is 
de schoondochter van Dina Heerink-Splinter. Het schilderij was 
in haar bezit. Haar kinderen hadden geen belangstelling voor 

dit schilderij. Omdat ze niet wilde dat het bij de kringloop 
terecht zou komen, is ze op zoek gegaan naar iemand in 
Ommen met de naam Siero. Zo is zij bij mij terecht gekomen. 
Zelf hebben wij al diverse schilderijen van mijn opa.  
Wij vonden dat dit grote schilderij een passende plek verdient 
en dachten dat de Hervormde kerk een mooie locatie zou zijn. 
Het schilderij hangt in de aanbouw van de kerk. 

Jos Siero 
 
Oud ijzercontainer 

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
09-10 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 109,50 € 111,60 € 88,52 
 
16-10 Kerk Diaconie Voedselbank 

Ommen € 118,09 € 127,30 € 99,70 
 
Collecten 
23-10 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 250,83 € 216,69 € 131,69 
Vinkenbuurt 9,80 11,80 
Kerk Vinkenbuurt 12,15 
 
30-10 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Vinkenbuurt € 26,80 € 29,00 
Kerk Vinkenbuurt 24,35 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 en € 20,00 via mw. M. Reurink 
€ 20,00 via dhr. G.J. Beniers 
€ 10,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de diaconie 
€ 10,00 via mw. P. de Jonge 
 
Voor de zending 
Zendingsbussen Ommen: € 1.297,95 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. G. van Beesten 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via fam. Heusinkveld 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
20 november Eeuwigheidszondag 

Dan gedenken we de overleden gemeenteleden. Bij het 
binnenkomen van de kerk kan ieder die dat wil een kaarsje in 
ontvangst nemen en dat aansteken op de liturgische tafel. Ook 
na de dienst is er nog gelegenheid om een kaarsje te 
ontsteken.  
In deze dienst nemen we ook een nieuw gedachtenislied in 
gebruik, dat we hierna elke zondag zullen gebruiken bij de 
afkondiging van het overlijden van een gemeentelid. In 2019 
hebben we afgesproken dat we daarvoor een jaar lang een vast 
lied willen gebruiken. Dat werd toen lied 91a: 'Wie in de 
schaduw Gods mag wonen...'. Het is een vast lied, niet gekozen 
door de familie, omdat het op dat moment de gemeente is die 
haar leden gedenkt. Mede door de coronatijd is het er nog niet 
van gekomen om een ander lied te kiezen. De taakgroep 
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eredienst heeft nu gekozen voor lied 731 vers 2, dat we vanaf 
deze eeuwigheidszondag gaan gebruiken als gedachtenislied:  

 
Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan 

tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis, 

Gij zult ze blijven spreken tot die dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 

Namens Taakgroep Eredienst,  
Frans Dijkstra 

 
Oproep beroepingscommissie 

Zoals u onlangs heeft kunnen lezen, is de beroepingscommissie 
recent van start gegaan. Eén van de eerste stappen die wij 
zullen zetten is het verkrijgen van een overzicht van mogelijk 
geschikte predikanten. We stellen u graag in de gelegenheid 
om hieraan een bijdrage te leveren. Via deze weg wil de 
beroepingscommissie de gemeente daarom van harte 
uitnodigen om met ons mee te denken. Is er een voorganger 
die u aanbeveelt en als nieuwe predikant ziet voor onze 
gemeente? U kunt ons dit laten weten door een e-mail te 
sturen aan de secretaresse van de beroepingscommissie 
Erna.Martens@outlook.com, of uw suggestie achter te laten in 
een gesloten envelop o.v.v. beroepingscommissie in het 
postvakje van de beroepingscommissie. We ontvangen uw 
suggesties graag voor 21 november. 
Op de site van de PKN Ommen staat de vacature.  
Alvast hartelijk dank namens de beroepingscommissie, 

Agnes Kroese (voorzitter) 
Erna Martens (secretaresse) 

 
Van de diaconie 

Op 24 oktober jl. was er een vergadering van de diaconie. Er 
moest een vervanger worden gevonden voor de dhr. Klaas 
Schaap die zijn aandacht op andere dingen wil richten. Die 
vervanger is ondergetekende geworden.  
Daarnaast, en wellicht belangrijker, was de vraag hoe de 
diaconie verder wil met de lopende en eventueel nieuwe 
activiteiten, met steeds minder diaconale kerkenraadsleden. 
De voorzitter van de kerkenraad, Gerko Warner, was ook 
aanwezig. Hij vroeg de aanwezige diakenen wat hun motivatie 
is geweest diaken te worden. Het volgende kwam boven tafel: 
- voortgang van de kerk, ook in Witharen 
- een levende geloofsgemeenschap 
- samen in overleg activiteiten organiseren 
- aandacht voor sociale problemen, moeite en zorg 
- de kerk zichtbaar maken 
- handen uit de mouwen met zichtbaar resultaat 
- vanuit geloof bijdragen vanuit je talent 
- betrokken en van betekenis zijn voor anderen 
- voor anderen er zijn, maar door te geven ook mogen 

ontvangen 
- van waarde zijn met de kerk in een maatschappij waar dat 

nodig is 
- omzien naar de ander, als eerste praktische zorg:  

diaconaat dat vooraf gaat aan pastoraat 
- maatschappelijke betrokkenheid en kerk die samengaan 
- iedereen die een steentje bijdraagt 
Een positieve instelling van de aanwezigen en de wil om zich in 
te zetten. Maar daar hebben we de gemeente in z’n totaliteit 
wel bij nodig. Voorafgaand aan de vergadering las Klaas uit  
1 Petrus 5, waar o.a. staat: Pas goed op de mensen in jullie 
kerk. Zorg voor hen. Doe dat vanuit jezelf, niet omdat het 
moet. Dat is wat God wil. Een heldere opdracht voor ieder van 
ons. Er zal door een aantal mensen worden nagedacht over 
activiteiten die door min of meer zelfstandige werkgroepjes 
kunnen worden uitgevoerd. Kortdurende of jaarlijks eenmalige 
acties, waarbij de diaconie de verantwoordelijkheid in handen 
geeft van de werkgroepjes, terwijl ze wel betrokken blijft. 
U en jij gaan er nog meer over horen. 

Gera Mateman 

Kerstattenties 

Hallo ouderlingen, diakenen en contactpersonen, 
We gaan de kerstattenties weer voorbereiden. Willen jullie 
inventariseren hoeveel extra attenties er in jullie sectie nodig 
zijn? Het gaat om gemeenteleden waarvan jullie denken dat 
het goed is dat ze een attentie ontvangen, zoals bijvoorbeeld 
chronisch zieken. Het betreft dus niet de 80+ en de 
weduwen/weduwnaars. Deze adressen hebben we opgevraagd 
bij de ledenadministratie, en zijn ons bekend. 
Graag een reactie voor 22 november bij: 
Carolien Schuurhuis of Allina Kremer  

De diaconie 
 
23 november Gemeenteavond 

Hiermee willen wij u uitnodigen voor de gemeenteavond.  
De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie 
en thee voor u klaar. 
 
Agenda: 
1. Welkom en opening 
2. Bespreking van de begroting 2023 

De Kern, De Kerk, Diaconie en Kerkventers 
3. Stand van zaken beroepingscommissie  
4. Project DOEL, (doen-ontmoeten-ervaren-leren) 
5. Rondvraag 
6. Pauze 
7. World Servants komt verslag doen van hun werkvakantie 

naar Oeganda. 
8. Sluiting 
 
Vanaf 8 november liggen de begrotingen klaar bij de koster.  

Namens de kerkenraad, E. Martens, 2e scriba  
 
Collecteopbrengsten september 

Collecte  € 205,00  
Giften  € 253,85  
Div. doelen  € 150,00  
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 via ds. K. Jelsma 
 
Voor de diaconie. 
€ 10,00 via ds. K. Jelsma 
 
Voor de zending 
€ 10,00 via ds. K. Jelsma 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via een contactpersoon  

Hartelijk dank 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

 
15 november bijeenkomst KBO-PCOB. 

Het bestuur nodigt leden en 
belangstellenden uit op deze  
dinsdagmiddag om 14.00 uur in  
De Kern. Het onderwerp is: Ontwikkelingen in de (mantel)zorg 
in Ommen. Erna Martens komt hierover vertellen, zij is 
mantelzorgconsulent bij Carinova. Allen hartelijk welkom 
 
25 november Hervormd Zangkoor Ommen ‘Geloof, Hoop en 

Liefde’ in de Hervormde kerk. De muziek ligt goed in het 
gehoor en is veelal bekend van kerkzang en TV, zoals 
Nederland Zingt. 
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Voor de solozang is Anne Braad-ten Brinke uit Kampen 
uitgenodigd, zij heeft in Ommen bekendheid gekregen door 
haar zang en vioolspel bij één van onze vorige concerten. 
Het koor zal instrumentaal begeleid worden door haar vaste 
pianist Marcel ten Brinke, terwijl de samenzang begeleid wordt 
door organist Frans Dijkstra. Anne neemt haar viool ook mee! 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Ron Breukelman. 
Het concert begint om 20.00 uur Kaartjes zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel The Readshop in de Kruisstraat te Ommen of bij 
één van de leden, maar ze zijn ook te koop voor aanvang van 
het concert in de Hervormde kerk. 
 
Amaryllis actie SOVO 

Ook dit jaar wordt er weer een amaryllis 
actie gehouden voor onze projecten in 
Oekraïne. 
Er is nog een beperkt aantal te bestellen, op is op.  
Voor wie bollen besteld heeft, de bollen kunnen worden 
opgehaald op vrijdag 18 november van 13.00 uur tot 16.00 uur 
en zaterdag 19 november 09.00 uur en 12.00 uur in ons depot 
aan de Haven oost. 
Bestellen kan bij:Plonie Jelsma of bij Erna Martens 
 
 
 

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 geen haat, maar liefde zaaien, 
geen wanhoop, maar hoop verspreiden en geen 
ongenadig oordeel spreken, maar woorden van 
genade.  
Laten we bidden dat we een goede balans mogen 
vinden in ons leven tussen tijd en liefde voor God, 
onze naaste en onszelf.  
Laten we God danken voor Zijn onvoorwaardelijke 
liefde voor ons die nergens anders te vinden is en de 
leegte in ons hart kan vullen.  
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de 
zoektocht naar een nieuwe predikant voor de 
Gereformeerde kerk.  
Laten we bidden voor allen die op Eeuwigheidszondag 
(20 november) verdriet hebben, omdat een naaste is 
overleden. Dat God hen zal troosten, nabij zal zijn en 
zal bemoedigen. 
Laten we in deze onrustige wereld bidden om 
onderscheidingsvermogen, om te gaan in het spoor 
van wat Jezus ons leert en heeft voorgeleefd. 
Laten we God danken voor de kinderen die geboren 
mochten worden. Dank voor het wonder van nieuw 
leven.  

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op  
 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 november. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 15 november 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 
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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 
 

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 

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

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

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

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

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 

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

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

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

Gebouw Irene 

Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 

Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertenties 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkvensters 
is op zoek naar nieuwe (eind-) redactieleden.  
Lijkt het je wat om te mee te draaien in een leuk team 1x in 
de 14 dagen een avond, mail dan naar:  
kerkvensters@pkn-ommen.nl 
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Jezus zei tegen de Saduceeën: ‘De Heer is toch geen God van doden maar van levenden want voor Hem zijn allen levend.’ Lucas 20,38) 
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