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21ste jaargang No. 15 Vrijdag 12 augustus 2022 

 
 

Meditatie 
 

 

Met helemaal niks? 

 
Als de 72 worden uitgezonden om Gods koninkrijk te brengen, 
mogen ze niks meenemen: geen geldbuidel, geen reistas, geen 
sandalen zelfs (Luk. 10:1-20). Doe het maar eens! Alles is erop 
gericht om relaties te leggen: zonder geld of slaapzak ben je op 
anderen aangewezen en op blote voeten maak je minder 
kilometers om elkaar voorbij te lopen. 
De 72 gaan met spreekwoordelijke lege handen. Maar toch: ze 
gaan niet met niets. Behalve dat ze twee aan twee gaan (elkaar 
gegeven!) nemen ze ook zichzelf mee. En dat is voor ons 
vermoedelijk niet anders.  
Met die 72 hebben we iets gemeen: dat we geraakt zijn, door 
de liefde van God, die voor ons gaat leven in Jezus Christus.  
 
Er is iets gebeurd met onszelf: 
 Dat je dacht van ‘yes, dit is het!’. 
 Dat je kracht voelde om iets te doen waar je zo 

tegenop zag.  
 Dat je hoop kreeg, toen er geen reden voor optimisme 

was.  
 Dat een lied je ontroerde, omdat God je daarin zo 

dichtbij kwam  
 Dat een mens naar je toe kwam toen je dacht dat je 

helemaal alleen stond. 
 Dat je je gedragen voelt, geborgen, veilig, in onzekere 

crisistijden. 
 Dat tijdenlang je geloof niet anders was dan je 

teleurstellingen tegen God uitschreeuwen en opeens 
iets gaan merken van zijn geduld en barmhartigheid. 

 Of dat je niet precies wist wat je ermee moest, maar 
er was dat verlangen. Naar God. Niet uit te doven. 

 
Lege handen, maar een vol hart. We zijn van het jaar nul 
geworden: toen God mens werd in ons eigen leven, om ons 
mee te nemen op zijn weg van ondergang en opstanding.  
De 72 volle harten gaan met lege handen, maar komen vol 
vreugde terug (vs. 17). Ons nieuwe kerkseizoen begint bijna 
weer. Hoe komen wij terug? Wat brengen we mee? En voor 
wie is het? 
 

ds. Hans Baart 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za 13 aug. 1 Kon. 8:54-66 Omvangrijk  
Zo 14 aug. 1 Kon. 9:1-9 Niets zal God  
Ma 15 aug. 1 Kon. 9:10-28 Een gegeven paard... 
Di 16 aug. 1 Kon. 10:1-9 Indrukwekkend  
Wo 17 aug. 1 Kon. 10:10-20 Uitwisseling van  
Do 18 aug. 1 Kon. 10:21-29 Het is goud dat daar  
Vr 19 aug. Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je  
Za 20 aug. Lucas 13:10-21 Klein begin 
Zo 21 aug. Lucas 13:22-30 Wie gered worden 
Ma 22 aug. Lucas 13:31-35 Drie dagen 
Di 23 aug. Psalm 112 De mens met ontzag  
Wo 24 aug. 1 Kon. 11:1-13 Salomo's harem 
Do 25 aug. 1 Kon. 11:14-25 Tegenstanders 
Vr 26 aug. 1 Kon. 11:26-43 Verscheuring in gang  
Za 27 aug. 1 Kon. 12:1-19 Jeugdige overmoed 
Zo  28 aug. 1 Kon. 12:20-32 Snel in de fout 
Ma 29 aug. 1 Kon. 12:33–13:10 Een naamloze man  
Di  30 aug. 1 Kon. 13:11-22 Misleid door een  
Wo 31 aug. 1 Kon. 13:23-34 Ach mijn broeder... 
Do  1 sept. 1 Kon. 14:1-20 Niets is verborgen  
Vr 2 sept. Lucas 14:1-11 Uitnodigen 
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Zondag 14 augustus 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G.W. van Vliet, Geesbrug 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. A. Pot 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Mw. H.J. van Herk-Berkhof,  

 Nijverdal 

Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.A. Dekker, Lemele 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdames: Mw. J. Hofmeijer  
 Mw. M. Vosjan 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent 
 Mw. T. Veurink-Altena 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 

Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 19 aug. 18.30 uur: Dhr. W. Rozema 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 19 aug. 19.30 uur: Dhr. W. Rozema 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 21 augustus 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Gastdames: Mw. D. van Dorland  
 Mw. B. Naarding 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.H. Adriaanse, Ulsen 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. R. Robijn 
 Dhr. J. Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Prop. mw. R. de Kok, Hulshorst 

Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 29 aug. 18.30 uur: Past. A. Monninkhof 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 26 aug. 19.30 uur: Past. A. Monninkhof 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Zondag 28 augustus 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. R. van Lenthe  
 Mw. B. de Ruiter 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Mw. H. Kramer-de Jong,  

 Emmeloord 

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

Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Gastdames: Mw. J. Dankelman  
 Mw. B. Naarding 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. G. Mateman 

Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Veerman 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 

Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 2 sept. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 2 sept. 19.30 uur: Dhr. J. Wieske 

 
 
 

Bij de diensten 
 

 

14 augustus Collecte voor KiA Werelddiaconaat Egypte 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is 
de armoede groot. De werkloosheid is enorm 
en inwoners hebben nauwelijks 

toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de 
Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme 
dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te 
stimuleren.  

De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te 
kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet 
aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen 
inkomen, kunnen hun kinderen naar school en vertrekken 
minder jongeren naar de stad of het buitenland om daar hun 
leven op te bouwen. 
Sabah Goda begon dankzij het microkrediet van 
de kerk een kleine cateringzaak, waar ze bonen 
en falafel verkoopt. Met haar inkomen kan ze de 
noodzakelijke medische behandeling van haar 
dochter betalen. Kerk in Actie steunt het 
diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk 
in Egypte, die mensen helpt om in hun dorpen 
de armoede te lijf te gaan. Geef in de collecte en 
steun dit belangrijke werk voor arme 
dorpelingen in Egypte. Hartelijk dank voor uw bijdrage.  

De diaconieën 
 

Noaberdienst 
 
14 augustus Noaberdienst 

Geloven in deze tijd, Hoe dan?? 
Door de huidige onrust in de wereld op allerlei gebied en het 
afnemende aantal christenen in Nederland, is dit thema 
actueler dan ooit. Met het zingen van liederen, het luisteren 
naar het Woord, hopen we bij te dragen aan een inspirerende 
dienst tot eer van God en dit alles op een laagdrempelige 
manier, die voor iedereen toegankelijk is. Voor de kinderen zal 
er extra aandacht zijn en er is oppas voor de kleinsten. 
Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie, thee en ranja. De dienst 
begint om 10.00 uur. Medewerking wordt verleend door een 
samengesteld mannenkoor Vinkenbuurt/Witharen en door de 
band Breathe uit Ommen. Jong en oud van harte welkom. 
 
28 augustus Noaberdienst  
in gebouw Irene te Witharen. Voor de kinderen is er 
nevendienst en er is oppas aanwezig.Na afloop kunt u gezellig 
napraten onder het genot van een kopje koffie of thee en er is 
ranja. Zie poster pag.12. 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
14 augustus 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Egypte en Kerk 
Uitgangen: Beeld en Geluid / zending 
 
21 augustus 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
28 augustus 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
14 augustus: Simeon Pikkert 
21 augustus: Lise van der Vegt 
28 augustus: Noud ‘t Jong 
 
Kinderoppas 
Ommen 

14 augustus: Gezelien van Duren 
  Henrike Grondman 
21 augustus: Doriene Boezelman 
  Marjon Drost 
28 augustus: Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
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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 
14 augustus 

Ommen en Witharen: Werelddiaconaat Egypte en 
  Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
21 augustus 

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

Ommen en Witharen: Algemene Christelijke 
  Doeleinden en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 

14 augustus: Romy Dunnewind 
  Rita Meulenkamp 
21 augustus: Ellen Horsman 
  Monique Welink 
28 augustus: Anne Lotte Heijink 
  Marlies Veldman 
 
Witharen 

14 augustus: Jeannet Kelder 
28 augustus: Frieda Slotman 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 

Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. H.A.U. Päpke 
Dhr. H. Deen 
Mw. G. Dunnewind-Nijstad 
Dhr. G. Siemeling 
Dhr. H. Veldhuis 
Dhr. J. de Lange 
Dhr. L. Timmerman 
Dhr. C. de Gier 
Dhr. A.G. Schutte 
Dhr. A.G. Petter 
Mw. W. Timmerman-v.d. Hoek 
Dhr. R. van Klinkenberg 
Mw. G. Schottert-Timmerman 
Dhr. E. Jolink 
Dhr. J.H. Mulder 
Mw. J. Luisman-van Gerner 
Dhr. H. van Lienden 
Mw. G.F. Veenstra-Sturris 
Mw. B. Thalen-Zwiggelaar 
 
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 ℡ 06-20552347 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Van ons heengegaan 
Op 20 juli is overleden Willem (Wim) van der Linde, oud  
65 jaar. Wim woonde met zijn vrouw Janny aan de Havik.  
Wim was al langere tijd ziek. Hij is op 27 juli jl. gecremeerd in 
het crematorium De Lariks in Hardenberg. We bidden dat Janny 
en de kinderen de kracht mogen vinden om hun leven verder 
voort te zetten zonder Wim, die altijd in hun gedachten blijven 
zal. 
 
Op 22 juli is overleden Arie Speulman in de leeftijd van 94 jaar. 
Arie woonde de laatste periode van zijn leven in ‘t Vlierhuis. In 
een dienst op vrijdag 29 juli jl., in de aula van het crematorium 
De Lariks in Hardenberg, hebben we afscheid van hem 
genomen. Moge de Heer zijn kinderen, kleinkinderen en allen 
die om zijn heengaan bedroefd zijn, troost en bemoediging 
geven om verder te kunnen zonder hem in hun midden.  

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

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 
 

Van ons heengegaan 
Op vrijdag 15 juli is overleden Geuvertje Maria van Ommen-
Middelkoop in de leeftijd van 74 jaar. Zij was echtgenote van 
Wim van. De laatste periode van haar leven verbleef zij in het 
hospice in Dalfsen. Op donderdag 21 juli is er een dienst 
gehouden in de Hervormde Kerk, waarin er afscheid van haar 
genomen is en haar leven is herdacht. Aansluitend heeft de 
begrafenis plaats gevonden op de begraafplaats 
Laarmanshoek. We wensen Wim en verder ieder die bedroefd 
is om het heengaan van Geuvertje sterkte. Dat zij Gods troost 
mogen ontvangen om verder te kunnen zonder haar in hun 
midden. 
 

Jubileum 
Op DV 15 augustus hopen G. Ekkelenkamp en A. Ekkelenkamp-
v.d. Voort te gedenken dat het 60 jaar geleden is dat zij in het 
huwelijk traden. Zij zijn dankbaar dat zij dit mee mogen maken 
en zullen het vieren met hun kinderen, kleinkinderen en sinds 
kort hun eerste achterkleinkind. We wensen hen een mooie 
dag toe en Gods zegen op hun verdere levensweg. 
 

Vakantie 
Nu de meesten de vakantie er alweer (bijna) hebben opzitten, 
hebben mijn vrouw en ik het nog te goed. Vanaf eind augustus 
tot eind september zal ik voor Ommen van de radar zijn. Het 
pastorale team Z-O is beschikbaar en ds. Dorgelo neemt dan 
voor mij waar (hij is graag tot wederdienst bereid...). Hij kan na 
zijn vakantie weer uitgerust aan het werk en heeft dan energie 
voor twee. 

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 
 

Bij de kerkdiensten 
In de dienst van 31 juli werd de nieuwe koster-beheerder Henk 
Jan Jansen welkom geheten door Jan Lodewijk namens het CvK. 
We hebben om een zegen gebeden, opdat hij zijn werk met 
vreugde en vanuit een gastvrij hart mag gaan doen. Hij begon 
op 1 augustus met zijn werk. Welkom! 
In de dienst van 14 augustus staan we stil bij het feit dat onze 
organist Frans Dijkstra 50 jaar kerkorganist is. Op verzoek van 
Frans, die de liederen in deze dienst begeleidt, is er veel 
aandacht voor de psalmen. We lezen en overdenken Psalm 16. 
Elders in deze Kerkvensters schrijft Frans zelf ook iets over dit 
jubileum. Frans, van harte gefeliciteerd en bedankt voor jouw 
inzet en passie! We hopen dat het voor jou een mooie dienst 
wordt en dat je de gemeentezang mag blijven begeleiden! 
 

Meeleven met 
Allemaal van die korte en feitelijke berichten… maar het zal 
duidelijk zijn wat dit alles met de betrokkenen doet, met hen 
en die rondom hen staan. Zo machteloos voelen we ons vaak. 
Laten we als gemeente biddend en meelevend hen op onze 
eigen wijze nabij zijn. 
 

Gedoopt 
Op 7 augustus mocht ik in Witharen 2 kinderen dopen. Het 
betrof  
Teyn Roé Coster, zoon van Elise en René Coster en  
Lieke Alice Woertink, dochter van Anniek en Maarten Woertink 
en zusje van grote broer Bas. 
 

Huwelijksjubileum 
Niet vaak kan ik hier een 65-jarig huwelijksjubileum vermelden. 
Deze keer kan het wel. Op 29 augustus is het maar liefst 65 jaar 
geleden dat Sjoukje Reitsma en Linze Kamstra elkaar het ja-
woord gaven en aan een gezamenlijke levensweg begonnen. 
We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods blijvende 
zegen toe! 
 

Pub Quiz 
10 groepen hebben zich inmiddels opgegeven voor de pub quiz 
die op vrijdagavond 30 september wordt gehouden. Wil je ook 
meedoen met een team van 6 personen?  
Opgave kan nog tot 1 september bij ondergetekende. 
 

World Servants 
In de nacht van 15 op 16 juli zijn Lisan de Lange, Jorie Otten, 
Nicky van Dijk, Thirza van der Linde, Vera Litovnik, Alice 
Hemstede en Pieter van Harten vertrokken voor een 
werkvakantie van 3 weken in Oeganda. Op de actiepagina van 
World Servants volgde ik hen. Prachtige foto’s van het 
samenwerken met de Oegandese mensen, bezoekjes aan 
school en kerk en nog veel meer. In korte tijd werd de 
kleuterschool gebouwd! Als alles volgens plan is gegaan zijn ze 
afgelopen vrijdag 5 augustus weer thuisgekomen. En dan 
kunnen ze eindelijk de verhalen vertellen, want het gebruik van 
de smartphone was drie weken taboe. We hopen binnenkort 
meer te horen van de ervaringen van deze kanjers! 
 
 
 

Vakantie 
Nee, het is nog niet op… in augustus ben ik vanwege vakantie 
afwezig. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met 
collega Wim den Braber. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.T. Baart 

  dsbaart@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 

  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Geboortebericht 
‘Welkom op de wereld, lief klein ventje.’ Met deze woorden 
vertellen de blije ouders dat Jim geboren is. Hij heeft op 6 juli 
het levenslicht gezien. Jim is de derde zoon van Berthil en Anita 
van Lenthe-Petter en broertje van Sem en Mick.  
 

Huwelijk 
Op 3 september gaan Monique Duim en Rick Gerrits trouwen. 
De kerkdienst start om 14.30 uur in theater Carrousel. 
Voorganger in deze dienst is een oom van het bruidspaar. 
Belangstellenden zijn, zo laat het bruidspaar weten, van harte 
welkom de dienst bij te wonen. We wensen het bruidspaar een 
mooie dag en Gods zegen op hun gezamenlijke levensweg toe. 
 

Jubileum 
Voor Bert en Ans Vosjan is die heuglijke gebeurtenis inmiddels 
al 50 jaar geleden. Op 1 september vieren ze hun gouden 
jubileum. Het bruidspaar laat weten dat ze God hier erg 
dankbaar voor zijn. We feliciteren hen van harte en wensen 
hen Gods blijvende zegen toe! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Welkom… 
voel ik me altijd bij de koffie in De Kern elke dinsdagmorgen 
vanaf 09.30 uur. En het blijft vaak niet bij dat kopje koffie. 
Regelmatig komt er een heerlijke traktatie voorbij. We vieren 
zo elkaars verjaardag of gedenkdag. Het is iedere keer weer fijn 
om van daaruit mijn bezoekwerk te beginnen. We praten even 
bij over de diensten van zondag, het grote nieuws van de 
wereld komt voorbij en we houden elkaar op de hoogte van 
elkaars wel en wee. We zetten onze naam op een kaart, om 
daarmee te laten merken: we denken aan je... Soms gaat die 
kaart weg met een felicitatie, een andere keer met een 
bemoedigend woord van meeleven, vanwege ziekte of 
verdriet. Zo proberen we ons steentje bij te dragen aan het 
gevoel dat we als kerkgemeenschap bij elkaar horen.  
 

Blij… 
ben ik met al die mensen die er zorg voor dragen dat onze 
gemeenteleden die aan huis zijn gebonden of onderdak 
hebben gevonden in Oldenhaghen, De Hoekstee, De Brug, 
Nijenhaghen, ‘tVlierhuis of elders (Hardenberg, Zwolle, Den 
Ham, Heino, Manderveen, Witteveen), merken dat we hen niet 
vergeten. Het werk van ambtsdragers en contactpersonen 
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zorgt voor structuur en continuïteit. Aandacht voor elkaar is zo 
belangrijk. 
 

Kijk... 
eens even door de lijsten die elke keer in Kerkvensters staan en 
stuur eens een kaartje. Een idee om dat eens allemaal deze 
keer te doen richting de mensen buiten Ommen? 
 

60 jaar 
Dat werd Herma Kotterink 9 augustus. Een gedenkwaardig 
moment, omdat het ook de dag was waarop haar 
gedichtenbundel het licht zag. En die dag werd ook de 
gedichtenroute geopend bij de picknickbank tegenover de 
Nieuwe Hammerweg in Junne. En wie kent daar beter de weg 
dan ‘onze’ Herma? Herma van harte gefeliciteerd en mooi dat 
we zo langs ‘jouw’ wegen jouw woorden vinden! 

Ds. W. 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 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
24-07 Dhr. M. van der Vegt 
 Mw. Warmelink 
31-07 Fam. Schuttert  

Fam. H. Smit 
07-08 Dhr. C.W. Corté 

Dhr. J. Hendriks 
 
Vinkenbuurt 
17-07 Dhr. Gert Hirink 
24-07 Dhr. A. Ruiterkamp 
31-07 Fam. Van Beesten 
07-08 Dhr. D. Middag 
 
Gereformeerde kerk 
26-06 Dhr. G. Veerman en mw. M. Visscher 
03-07 Dhr. G. Veneberg 
10-07 Mw. R. Pastink-Veurink 
17-07 Mw. W. Eilander-Dijkslag 
24-07 Mw. R. Meijer-Broekhuisen 
31-07 Mw. J. Katenberg-Beuving 
 
Witharen gebouw Irene 
10-07 Mw. R. Groen 
24-07 Dhr. J. Schuttert 
31-07  Mw. Jaspers 
07-08 Dhr. D. Middag 
 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemengroet die ik van de 
gemeente heb gekregen. Ben er erg blij mee en ga er echt van 
genieten. 

Hartelijke groet, Willemien Eilander 
 
Zusters en broeders,  
Velen van u wil ik bedanken voor de goede woorden, mij 
toegestuurd n.a.v. mijn 97ste verjaardag. Dit leest als formele 
woorden, maar er is meer... 
De tijd waarin we leven vraagt u en mij om sterke 
betrokkenheid met de samenleving. Op alle gebied zijn er 
ontwikkelingen waar wij als Christen rekening mee moeten en 
mogen houden. 
Een opsomming daarvan zou een lange lijst zijn en half 
Kerkvensters vullen. Daarom nu in het kort en voor ieder de 
toepassing: in haar of zijn kennis en situatie: grondslag moet 
zijn het evangelie: 
1. De erkenning dat God er is van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
2. De leer van Jezus: kortgezegd: heb je naaste lief als jezelf, 
dus voor de naaste: voeding, kleding, huisvesting, 
geneeskundige verzorging. Lucas 10. 
Laat iedereen, jong, oud, geleerd of minderbegaafd, dit 
toepassen. De meeste van deze is de Liefde. 

G. Tolsma 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Laagdrempelige dienst in de Hervormde kerk van  

12.00-13.00 uur 

17 aug. Voorganger: pastoor A. Monninkhof 
 Organist: dhr. F. Dijkstra 
 14.00-15.00 uur orgelconcert door dhr. F. Dijkstra 
 
Stem je ook op de actie 'Ommen geeft warmte'? 

Afgelopen voorjaar werd de actie 'Ommen geeft warmte' in 
gang gezet. Een oproep aan hen, die de energiecompensatie 
van de regering niet of minder nodig hadden, om een deel van 
die compensatie te doneren in het Noodfonds. Vanuit dat 
Noodfonds zou het ingezamelde bedrag worden verdeeld 
onder hen die een beroep op dit fonds deden. Een geslaagde 
actie van de gezamenlijke kerken en tevens een actie die 
landelijk uitgebreid in het nieuws kwam en in vele gemeentes 
navolging kreeg. Het bedrag dat in Ommen door particulieren 
werd gedoneerd werd door de gemeente Ommen verdubbeld. 
Een en ander betekende dat in totaal ongeveer € 80.000 
verdeeld kon worden onder ongeveer 200 adressen. In het 
voorjaar kregen zij 2 pasjes van 2 supermarkten waarop op 
ieder pasje € 100 stond dat besteed kon worden aan 
boodschappen. In oktober volgt eenzelfde verstrekking onder 
dezelfde mensen van hetzelfde bedrag via 2 pasjes. 
De actie trok de aandacht van Het Ariens-comité van het 
Aartsbisom Utrecht. Jaarlijks reikt dit comité de Ariens-prijs 
voor Diaconie uit. Diverse diaconale acties en initiatieven 
werden genomineerd, waaronder dus de actie 'Ommen geeft 
warmte'. Er zijn 2 prijzen aan verbonden: één uitgeroepen door 
het comité en één publieksprijs. 
Stemmen kunnen uitgebracht worden tot 15 oktober via de  
website aartsbisdom.nl/stembus. De uitreiking van de prijs 
vindt plaats op 22 oktober in Deventer. Hierbij uiteraard een 
oproep om te gaan stemmen... en wel op de actie 'Ommen 
geeft warmte' 

Kest Jelsma 
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Hervormde gemeente 
: 

 
Toekomst Hervormd Centrum 

Het College van Kerkrentmeesters kijkt continu kritisch naar 
onder meer haar bezittingen, haar liquiditeitspositie en de 
helaas terugkerende jaarlijkse aanzienlijke tekorten. 
Hierin is ook de concrete vraag opgenomen, wat willen wij op 
de langere termijn met het Hervormd Centrum. Is dit naar de 
toekomst toe nog rendabel? Hoe krijgen we een hogere 
bezettingsgraad? Wat zijn de te verwachten kosten? En 
moeten we het Hervorm Centrum wel of niet aanhouden? 
De laatste jaren blijkt immers, dat de inkomsten in het 
Hervormd Centrum achteruitlopen en de kosten gestaag 
blijven stijgen. Gelet hierop zal ook gekeken worden naar 
herbestemming en verdere ontwikkeling van dit perceel. 
Het is op dit moment puur een informatie- en oriëntatiefase. 
Mochten eventuele ontwikkelingen een concretere vorm 
krijgen, dan houden wij u hiervan op de hoogte. 

R.W Stobbelaar, voorzitter CvK 
 
Oud ijzercontainer 

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum,  
Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
10-07 Kerk Diaconie Kerk geb. 

Ommen € 119,20 € 137,50 € 81,65 
 
17-07 Kerk Diaconie Kerk geb. 

Ommen € 164,14  € 192,20 € 129,37 
Vinkenbuurt 45,00 48,80 
Kerk Vinkenbuurt 23,20 
 
24-07 Kerk Diaconie 

Vinkenbuurt € 33,35 € 31,00 
Kerk Vinkenbuurt 20,60 
 
Ommen: Zendingsbussen € 318,55 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 en € 50,00 via ds. H. Tiggelaar 
€ 32,00 via dhr. M. van der Vegt 
 
Voor de diaconie 
€ 20,00 via mw. M. Reurink 
€ 32,00 via dhr. M. van der Vegt 
 
H.V.D. Z-O 
€ 6,00 en € 10,00  

Hartelijk dank 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Bevestiging in het ambt van diaken 

Dhr. Dick Aalderink is bereid gevonden om het ambt van diaken 
op zich te nemen. Indien uiterlijk 20 augustus geen wettelijk 
bezwaren tegen deze benoeming, schriftelijk en ondertekend, 
worden ontvangen bij de algemeen scriba, zal de bevestiging 
D.V. plaats vinden op 11 september. 

Aly Buiter alg. scriba 
 
Uitnodiging afscheid ds. H. Baart 

Hierbij nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij het afscheid 
van ds. Hans Baart als predikant van de Gereformeerde kerk te 

Ommen, vanwege zijn benoeming als geestelijk verzorger voor 
de Isala Kliniek in Zwolle. De afscheidsdienst zal op zondag  
4 september om 09.30 uur worden gehouden. Er is 
kinderoppas aanwezig en tijdens de dienst is er 
kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Na afloop 
is er gelegenheid om afscheid te nemen van onze wijkpredikant 
in de grote zaal van De Kern. Wanneer u wilt bijdragen aan een 
cadeau dan kunt u uw gift overmaken op NL21 RABO 0348 904 
312 t.n.v. Gereformeerde Kerk Ommen o.v.v. Cadeau Hans 
Baart. 

Gerko Warner, voorzitter Kerkenraad 
Aly Buiter, alg. scriba 

 
Jubileum 50 jaar organist Frans Dijkstra 

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat ik voor het eerst werd 
aangesteld als organist in de Hervormde Gemeente van 
Maasdijk (Zuid-Holland). Een half jaar later, op 1 juli 1972 werd 
ik hoofdorganist van de Maranathakerk in Maassluis. Dat heb ik 
14 jaar gedaan, tot daar door verhuizing een eind aan kwam. 
Daarna heb ik diverse gemeenten gediend: Gereformeerde 
Kerk Honselersdijk, Pelgrimskerk Zoetermeer, Koningkerk 
Voorburg, parochie De Menswording Leiderdorp, 
Immanuelkerk Delft, Gereformeerde Kerk Ommen, Hervormde 
Kerk Ommen en de laatste 5 jaar de Adventskerk in Zwolle. 
Daarmee staat de teller op tien gemeenten. Verandering van 
liturgische omgeving heeft mij altijd geïnspireerd om nieuwe 
muzikale wegen te vinden.  
Ik wil dit jubileum graag vieren in de ochtenddienst in de 
Gereformeerde kerk op 14 augustus met een dienst waarin 
speciale aandacht wordt gegeven aan een aantal psalmen.  
Kest Jelsma preekt over Psalm 16 en ik speel een aantal eigen 
bewerkingen van de psalmen. Uit alles wat ik in deze 50 jaar 
geschreven heb, heb ik ter gelegenheid van dit jubileumjaar 
een bundel samengesteld die ik op internet heb gezet op 
www.psalmenfransdijkstra.nl. De bundel is voor 
belangstellenden ook op papier verkrijgbaar.  
Na de dienst kunnen we bij de koffie napraten. Ik heb begrepen 
dat de CvK voor een traktatie zorgt. Ik hoop met u allen een 
gezegende dienst te mogen beleven. 

Frans Dijkstra 
 
Giften 
Via de bank voor de Gereformeerde kerk 2e kwartaal  
€ 1.428,50 
 
Voor de Kerk. 
€ 70,00 via ds. K. Jelsma  
 
Voor de bloemen 
€10,00 aan collectebonnen vanuit Witharen. 

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 

27 augustus Wandelen op zaterdag  

De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de 
maand) gaan weer wandelen op deze zaterdagmorgen en 
verzamelen om 08:30 uur op de parkeerplaats bij de 
Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km 
gewandeld o.l.v. onze gids Henk Stegeman en onderweg 
zoeken we een café of restaurant voor een consumptie. Heb je 
nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel 
belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor 
wandelroutes: meld je aan of informeer bij Herman Tip 

Herman Tip. 
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Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

 
20 augustus Zomeravond Samenzang 

om 20.00 uur bent u van harte welkom in de Willem Hendrik 

Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld. Ad Huetink verzorgt het 

orgelspel. U kunt reserveren via: ℡ 0572-371838 /  

of via de website: www.royalmusic.nl 

 

3 september Concert Urker Mans Formatie  
in de Hervormde kerk in Ommen. Aanvang 19.30 uur. 
Dirigent: Martin Mans, organist/pianist Mark Brandwijk. 
Voor informatie www.martinmans.nl  
Reserveerlijn: ℡ 06-25 39 19 03.  
Voorverkoopadres: Readshop Schuurman, Kruisstraat 3 
 
Landelijk 

 
19 September Landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël 

Met als thema ‘Bevrijde Tijd: over Sjabbat, zondag en beleving 
van tijd’ wordt op maandag 19 september de Landelijke 
ontmoetingsdag Kerk & Israël gehouden in de Adventkerk in 
Amersfoort. De dag is bedoeld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in Israël en de ontmoeting met het 
jodendom. 
Sprekers zijn rabbijn David Gaillard (over ‘Sjabbat als gang door 
de tijd’) en mw. Gilah Evers (over ‘Sjabbat vieren thuis en in de 
synagoge’). In de middag zijn er twee workshoprondes met 
keuze uit drie workshops, over ‘Rust als bevrijde tijd’, ‘Jezus en 
de Sabbat’ en ‘Van Sabbat naar zondag’.  
Het programma duurt van 10.00 tot 15.30 uur.  
De Adventkerk bevindt zich aan de Ringweg Kruiskamp 74 in  
Amersfoort, 30 minuten lopen vanaf station Amersfoort en 20 
minuten lopen vanaf station Amersfoort Schothorst. 
Deelname aan deze dag is gratis.  
Let op: meld je aan vóór zaterdag 3 september via de website: 
https://protestantsekerk.nl/evenementen/ontmoetingsdag-
kerk-israel/ 
 
De voorbereidingen TVG zijn in volle gang 

Al jarenlang wordt in Assen de driejarige cursus Theologische 
Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden (kortom TVG) 
gegeven op dinsdagmorgen van 09.00-12.15 u. Vrijwel alle 
cursisten die deze cursus volgen en hebben gevolgd, zijn daar 
erg enthousiast over.  De groepsgesprekken, het samen op 
zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van 
allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen 
deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven 
ervaren.   
Een cursus van 3 jaar waarin alle theologische vakken aan bod 
komen die een voltijdsopleiding ook biedt. Dat varieert van 
Bijbelse vakken tot vakken als ethiek en filosofie en praktische 
vakken als pastoraat en gemeenteopbouw. Ook is er aandacht 
voor het beleven van het geloof en voor andere godsdiensten.  
De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van 
geloof, kerk en theologie. Iedereen van elke leeftijd en elke 
achtergrond is welkom. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden op 
het gebied van kerklidmaatschap of vooropleiding. Elk 
cursusjaar loopt van september t/m mei uitgezonderd de 
schoolvakanties. De wekelijkse bijeenkomst omvat twee lessen; 
elke les duurt 90 minuten met een pauze van 15 minuten.  
Gezamenlijke start: Dinsdagmorgen 20 september 2022. 
Onderwerp lezing: Onopgeefbaar verbonden met het volk 
Israёl. Tijdstip: 10.00-12.15 u. (zaal open vanaf 09.30 u.) 
Informatieavond: Donderdagavond 6 oktober 2022.  
Cursusinformatie met een voorbeeldles TVG uit het  

Johannesevangelie. Tijdstip: 19.30-21.30 u.  
Start cursus nieuwe cursisten: Dinsdagmorgen 25 oktober 
2022: Kennismaking en introductie van de cursus.  
Tijdstip: 09.00 u. Het 2e uur vanaf 10.45-12.15 u. les volgens 
het rooster. 
Cursuslocatie: Wijkcentrum het Markehuus, Scharmbarg 35, 
9407 EA Assen. 
Secretariaat voor meer informatie en aanmelden:  
Bert van Maanen, ℡ (0599) 65 32 02.  
Zie ook op onze vernieuwde website onder: www.tvgassen.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 God danken voor de overvloed van liefde, 
genade, goedheid en nog zoveel meer, die bij Hem 
alleen te vinden is.  
Laten we bidden dat we Gods stem zullen verstaan en 
Hem dagelijks zullen vragen om Zijn leiding en wijsheid 
door de Heilige Geest. 
Laten we bidden dat eenieder in deze zomervakantie 
mag uitrusten en nieuwe kracht mag ontvangen om 
zich na de vakantie weer te kunnen inzetten voor 
zijn/haar taak.  
Laten we bidden om herstel van alle mensen die ziek 
zijn en om Gods nabijheid en kracht om de ziekte en 
behandelingen te kunnen dragen.  
Laten we bidden dat we niet alleen op onszelf gericht 
zullen zijn, maar vanuit Gods liefde gericht zullen zijn 
op de ander, ver weg of dichtbij. 
Laten we Gods zegen vragen voor de leerlingen en 
leerkrachten in het nieuwe schooljaar dat binnenkort 
begint. Dat kinderen en jongeren zich mogen 
ontwikkelen zoals God hen heeft bedoeld. 
Laten we God danken dat we mogen genieten van 
alles wat Hij heeft geschapen. Laten we bidden dat we 
mensen hiermee mogen bemoedigen die het mooie 
nu even niet ervaren. 

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

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 2 september. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 23 augustus 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 
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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 
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 
 
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 ℡: 06-23013152 
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 

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

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

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

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    

  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 

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

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 

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

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 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 tijdens de 
vakantie: 
Maandag: 09.00-12.00 uur  
Dinsdag:  09.00-12.00 uur  
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
Zondag:  Voor, tijdens of na de diensten 
7 dagen 24 uur per dag via email. 
 
Gebouw Irene 

Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 

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

Familieberichten en posters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Zondag 28 augustus 

10.00 uur 

Thema: Onderweg… waar naar toe? 

Voor de kinderen is er oppas en knutselen 

Na de dienst is er 

koffiedrinken 


