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21ste jaargang No.1  Vrijdag 14 januari 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Afstand houden, God is daar niet van 

 
De anderhalve-meter -samenleving. Iedereen weet 
ondertussen wat daarmee bedoeld wordt. Als mens wordt je 
gevraagd afstand te houden van elkaar. En als je met elkaar in 
één ruimte bent en je beweegt dan doe je ook nog een 
mondkapje op. Veiligheid voor alles. Want elkaar besmetten 
wil je niet. Bezoek elkaar, als het moet, op afspraak. En niet 
meer dan twee op een dag.  
Kinderen en kleinkinderen houden het nu vaker dan anders 
maar op een telefoontje, een mailtje of een appje. Want je wilt 
je ouders of je grootouders toch niet besmetten? Ik kom 
regelmatig (groot)ouder tegen die dat wel begrijpen, maar 
toch. Ze missen het echte oogcontact, de aanraking. 
Afstand wordt afstandelijk. Het voelt leeg en stil. 
Misschien kwam daarom het verhaal van Kerst en het lezen van 
Openbaring 21 meer bij me binnen dan ooit. Een God die in de 
gedaante van een klein mensenkind aangeeft: Ik wil bij jou, 
mensenkind, zijn. God als mens onder de mensen. Ik wil me 
laten zien, aangeraakt worden. Door jou, mens, in de armen 
genomen worden. Dicht aan je hart. Jouw wang tegen de 
mijne. En Ik wil dat jij Mij zo onder de mensen brengt. Als de 
God van nabij en niet van verre. De God van de verbinding. 
Verbonden met mensen die het soms niet kunnen geloven dat 
God nabij is. Zie Zacharias.  
Verbonden met mensen die door anderen al hun plek worden 
gewezen in de samenleving: jij wordt de vrouw van... jij gaat 
dus dat of dat doen. Zie Maria. 
Verbonden met mensen die de roddel over zich heen krijgen, 
omdat ze als oudere die zwanger is (te oud?), dus niet past in 
het gebruikelijke plaatje. Zie Elisabeth.  
Verbonden met mensen die niet bepaald behoren tot de 
mensen die je naar hun mening vragen, te simpel volk. Zie de 
herders.  
Verbonden met mensen die het wel erg veel over God hebben, 
een beetje te veel. Zie Simeon en Anna.  
Verbonden met mensen die je bijna niet ziet, maar er toch 
gewoon zijn, de onopvallenden. Zie Jozef. 
En blader ik verder en kom ik in Openbaring 21 terecht, dan zie 
ik die beweging van God naar ons toe weer. Een stad die van 
God neerdaalt. Wij gaan niet naar God. Hij komt naar ons. Hij 
wil onder ons wonen. God wil niet op afstand van ons blijven. 
Hij wil bij ons zijn. Dat beeld laat Hij ons zien. 
Letterlijk: voor-beeldig. 

Vervolg op pag. 3 

 

Leesrooster 
 

 
Za  15 jan. Lucas 3:23-38 De Zoon van God 
 
Zo  16 jan. Johannes 2:1-12 Het eerste teken 
Ma  17 jan. Johannes 2:13-25 Hartstocht  
Di  18 jan. Psalm 66 Getuigenislied 
Wo  19 jan. Jesaja 42:14-25 Doof en blind 
Do  20 jan. Jesaja 43:1-7 Het tij keert 
Vr  21 jan. Jesaja 43:8-13 Hij alleen kent de  
Za  22 jan. Jesaja 43:14-21 Kijk niet om, maar  
 
Zo  23 jan. Jesaja 43:22-28 Genade  
Ma  24 jan. Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij? 
Di  25 jan. Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht 
Wo  26 jan. Jesaja 44:18-23 Het werk van je  
Do  27 jan. Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht 
Vr  28 jan. Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn  
 
 

Inhoudsopgave 
 

 
Kerkdiensten 2 
Bij de diensten 3 
Vervolg meditatie 3 
Wijkberichten 3 

Noord-West 3 
Ondersteuning Zuid-Oost 4 
Wijk 1 4 
Wijk 2 5 
Pastoraal werker 6 
PaKaN! jongerenwerker 6 

PaKaN! 6 
Plaatselijk kerknieuws 6 

Gezamenlijke berichten 6 
Hervormde gemeente 7 
Gereformeerde kerk 8 

Gebedspunten 11 
Kerkelijke adressen etc. 11 
Familieberichten en posters 12 
 
 
 
 
 
 

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd

Ommen Vinkenbuurt Witharen

Kerkvensters



2 

 
 
 
 
 

Zondag 16 januari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. G.J. Röben, Heerde  
 Startdienst van de week  
 van het gebed  
 Volgende week H.A. 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. A. van Dorland  
 Dhr. J. van der Vegte 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. N.H. de Graaf, Den Ham  
 Volgende week H.A. 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. G. de Goeijen, Den Ham  
 Volgende week H.A. 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Gastdames: Mw. J. Hofmeijer 
 Mw. M. Vosjan 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. ds. J. Berkhout 
 Volgende week H.A. 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. E. Post 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. M. Veldman 
 Dhr./mw. Doldersum 
 
Witharen 
10.00 uur: Geen dienst 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 21 jan. 18.30 uur: Geen 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 21 jan. 19.30 uur: Geen 
 

 
 
 
 
 

Zondag 23 januari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen  
 Heilig Avondmaal voor  
 belijdende leden 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. H. Veurink  
 Dhr. J. Vosjan 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. L. Hoekstra, Nieuwleusen  
 Heilig Avondmaal voor doop- en  
 belijdende leden 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. B.G. Breunesse, Hardenberg 
 Heilig avondmaal voor doop- en  
 belijdende leden 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. G.Vogelzang 
Gastdames: Mw. J. Dankelman  
 Mw. M. Hekman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent 
 Mw. T. Veurink-Altena 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. ds. S. van Kooten 
 Heilig Avondmaal 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 28 jan. 18.30 uur: Geen 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 28 jan. 19.30 uur: Geen 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Hervormde gemeente 

 
23 januari Deurcollecte voor Missionair werk 
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als 
geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. 
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse kerk biedt kleine 
gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen 
delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en 
motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel 
dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd 
met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook 
een kleine groep van betekenis zijn.  

De diaconie 
 
Collecten 
16 januari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
23 januari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Aan tafel:  Werelddiaconaat Project ZWO 
Uitgangen: Binnenlands Diaconaat  
  Missionair Werk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
16 januari: Lysanne Dankelman 
  Annemieke Paarhuis 
23 januari: Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Er is geen kinderoppas. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Noaberkerk Witharen - 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 veel zin in. Helaas 
gooide corona roet in het eten en kon de dienst niet doorgaan. 
Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Daarom stellen we de 
dienst uit naar zondag 13 februari. We hopen dat het dan wel 
door kan gaan en u die zondag wel te kunnen ontmoeten. 
 
Voor nu alvast een goed, gezond, gezellig en gezegend 2022. 
God zal ook in 2022 met ons meegaan.  
Als dat geen goed begin is… 
 
Collecten 
16 januari 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
23 januari 
Ommen en Witharen: Project ZWO en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
 

Kinderoppas 
Ommen 
16 januari: Rianne van der Bent 
  Monique Welink 
23 januari: Karin Doldersum 
  Romy Dunnewind 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
Geen verhaal meer over tranen. Maar het verhaal over Troost. 
Geen verhaal meer over dood. Maar het verhaal van het Leven. 
Geen verhaal over rouw. Maar een boodschap van Vreugde, 
omdat Hij bij ons is. 
Geen verhaal vol jammerklacht, maar een boodschap van 
Verlossing 
Geen verhaal over pijn. Maar een verhaal over Genezing. 
Dat is het verhaal waarmee, God, jouw God wil zijn. 
En jij Zijn kind. 

Ds. W. den Braber 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. B.J. Hekman-Hierink 
Dhr. J. van der Veen 
Mw. J. Veldhuis-Prins 
Mw. J. Zwinselman-Hekman 
Mw. M.R. Wouda-van Marle 
Mw. J.H. Dunnewind-Dunnewind 
Mw. A.H. Hoogendoorn 
Dhr. A. Jolink 
Dhr. E.J.C. Schipper 
Mw. J.H.M. Deen-van Lenthe 
Mw. W. Veldman-Baarslag 
Mw. F. Sikma-Haijema 
Dhr. A. Huetink 
Mw. C.J. Gerrits-Zweers 
Dhr. H. Peet 
Mw. J. Winters-Marissen 
Mw. W.J. Wissink-Willems 
 
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 
In de week van 16 t/m 23 januari wordt voor de 175e keer de 
week van het gebed voor de eenheid van de christenen 
gevierd. In Ommen is er dan iedere avond een livestream 
vanuit één van de kerken. Wij mogen op maandag 17 januari 
de spits afbijten. Gebedsintenties kunt u mij mailen. Elders in 
het kerkblad vindt u meer informatie over de week van het 
gebed. 
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Bloemen 
Er werd bij ons thuis een bloemstuk bezorgd. Afzender is ons 
nog steeds onbekend. Ook bij navraag bij de bloemist kwamen 
wij daar niet achter. Op het kaartje stond: ‘Een dankjewel van 
een dolende pelgrim die de weg weer heeft gevonden’. Nu zijn 
wij een beetje de dolende of zoekende geworden. Maar dat 
maakt onze dank voor dit bloemstuk er niet minder om. 
 

Pet 
Met de pet (hoed) in de hand kom je door het ganse land. Als 
variatie hierop deed ik aan het einde van het oude jaar mijn 
huisbezoeken in Ommen. De pet was er voor de kou. Nu kan ik 
helaas niet meer met de pet in de hand door Ommen gaan, 
want ik heb hem ergens laten liggen (stof/zwart). Mocht er bij 
u aan de kapstok (of ergens anders) een vreemd hoofddeksel 
rondzwerven dan is dat waarschijnlijk van mij. De eerlijke 
vinder wordt door mij met een extra bezoekje vereerd. 
 

Tot slot 
Iedereen hartelijk bedankt voor de goede wensen die wij per 
post, via de mail of anders van u mochten ontvangen. 
Verwijzend naar mijn preek van 2 januari willen mijn vrouw en 
ik u allemaal veel ‘heil en zegen’ toewensen voor het nieuwe 
jaar. 
 
Op 9 januari hebben wij afscheid genomen van Karel Hazeleger 
en zijn gezin. In zijn afscheidsdienst hebben wij hem bedankt 
voor het vele werk dat hij in Ommen heeft gedaan. Wij wensen 
hem en zijn gezin voor de nieuwe start in Westerhaar ook veel 
‘heil en zegen’ toe. 
Wij weten nog niet wat het nieuwe jaar zal brengen. Ik las 
onlangs de zin: ‘Corona Volente!’ (zo corona wil). Daar lijk het 
soms wel erg op, namelijk dat corona steeds meer ons leven 
bepaalt. Voor het nieuwe jaar houd ik het toch liever op het 
oude Deo Volente (zo de Here wil). Vrede en alle goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondersteuning Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 

Wijkovername 
Nadat ik op 1 december jl. de wijk van ds. Hazeleger heb 
overgenomen hebben al veel mensen gemerkt dat ik contact 
met hen opnam in zijn plaats, al was hij nog niet helemaal weg. 
Soms moest er even worden geschakeld, maar daarna was het 
dan ook weer goed. Er zijn al veel contacten gelegd in de voor 
mij nieuwe wijk. En er zijn bezoeken gebracht bij hen die het 
nodig hadden.  
 

Doopdienst zondag 13 februari   
Op zondag D.V. 13 februari is er weer gelegenheid tot dopen. 
Eén aanmelding is al binnen. Het doopgesprek zal in overleg 
plaatsvinden in week 5 (tussen 31 januari en 5 februari) 
Aanmelden kan via ds. Tiggelaar tot 30 januari via de mail 
dstiggelaar@pkn-ommen.nl. 
 

Jubileum 
Op 28 januari hopen de heer R. Kleen Scholten (Roel) en zijn  
vrouw W. Kleen Scholten-Tromp (Wil) te gedenken dat zij 50 
jaar geleden getouwd zijn. Zij zijn God dankbaar dat hun dit 
gegeven is en dat ze deze dag mogen beleven. Door de 
beperkingen die de overheid ons oplegt kunnen ze dit niet 
uitgebreid vieren. Ze hopen dit in beperkte kring te doen 
samen met de kinderen en kleinkinderen. We wensen hen een 
mooie dag en Gods zegen voor de tijd die Hij nog samen met 
de familie geeft. 
 

Overlijden 
Op 26 december jl. overleed in de leeftijd van 84 jaar 
Henderika Schuttert-Knol, sinds 11 december 1989 weduwe 
van Hendrik Jan Schuttert. Zij woonde sinds 30 november in 
Oldenhaghen. Voorheen woonde ze in de oude pastorie aan 
het Kerkplein in Ommen. Na een afscheidsdienst hebben we 
haar lichaam op 30 december jl. op de begraafplaats 
Laarmanshoek in Ommen begraven naast haar man. Zij laat 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen na. Elders treft u in dit 
blad een kort In Memoriam aan. 
 

Ziekte in de wijk 
Het is mij bekend dat er mensen in de wijk ziek zijn, 
behandelingen ondergaan, wachten op operaties en uitslagen, 
spannende tijden tegemoet gaan. Met verschillenden is contact 
geweest. Niet iedereen wil met name worden genoemd in 
Kerkvensters, maar laten we hen, die we in zulke 
omstandigheden kennen, in onze gebeden opdragen aan God. 
Schroom niet wanneer u er behoefte aan hebt contact met mij 
op te nemen. 

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 
 

Vertrek 
Afgelopen zondag 9 januari nam collega Karel Hazeleger 
afscheid als predikant van de Hervormde gemeente Ommen. 
Aanstaande zondag al doet hij intrede in Westerhaar. Een grote 
verandering is dat altijd, dat wisselen van standplaats. Voor 
Karel en zijn gezin natuurlijk ook. Op het moment dat ik dit 
schrijf moet het afscheid nog plaatsvinden. En het zal 
ongetwijfeld goed zijn geweest, maar wat hadden we hem een 
grootser en massaler afscheid gewenst. En ook het onder 
andere omstandigheden beginnen met zijn werk in 
Westerhaar. Maar het is niet anders. Ongetwijfeld zullen ze 
hebben ervaren dat iedereen hen een warm hart toedraagt en 
toedroeg. Zelf heb ik Karel als een heel prettige en zeer 
collegiale collega ervaren! Het was fijn al die jaren samen te 
werken. Met veel plezier denk ik ook nog steeds terug aan de 
gezamenlijke dienst op Pasen in 2020 waarbij we de eerste 
stenen van Hoop hebben gelegd na de dienst. Stenen die 
uitgroeiden tot de Tuin van Hoop. Karel en Nelleke: Het ga 
jullie goed, met jullie kinderen. Hopelijk is iedereen gauw 
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gewend. Enne … Ommen is dichtbij! Gods zegen op jullie 
verdere weg! 

 

Dank 
Mede namens Plonie dank ik allen die ons een kaart hebben 
gestuurd met goede wensen of die anderszins lieten blijken aan 
ons te denken!  
Dank ook aan allen die meegewerkt hebben aan de diensten op 
kerstavond (met de Taakgroep Eredienst) en eerste Kerstdag. 
Heel veel mensen deden mee en hebben veel werk verzet. Een 
bijzonder woord van dank aan Louis Schippers en Cees van 
Esch van Vechtdal TV voor hun professionele bijdrage! Veel 
mensen heb ik gevraagd mee te werken. Het was een hele 
mooie ervaring dat wie ik waarvoor ook vroeg, iedereen direct 
ja zei. Zo werd het echt iets van ons samen. 
 

Studieverlof 
Tijdens mijn studieverlof en nemen de collega’s (in eerste 
instantie collega Wim den Braber) voor mij waar in bijzondere 
situaties. Op 23 januari hoop ik voor te gaan in de dienst in 
Ommen waarbij we het Heilig Avondmaal mogen vieren. 

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 
 

Nieuwjaarswens 
Toevallig kwam mij de nieuwjaarsoverdenking onder ogen die 
ik op de eerste dag van 2021 mocht uitspreken. Het ging over 
de besnijdenis van Jezus, vaste lezing op 1 januari. Besnijden 
betekent voor een Jood dat je wordt opgenomen in het 
verbond en via Jezus’ besnijdenis wij dus ook: God wil met ons 
verder. De vraag was en is: willen wij dat ook?  
 

‘Ik beloof met mijn ‘ja’ 
dat ik wil vertrouwen 

dat God een verbond met mensen heeft, 
een verbond dat zich uitstrekt tot ons 

via die ene zoon van Abraham, 
Jezus = ‘de HEER redt’. 

 
Ik beloof met dat ‘ja’ 
dat ik niet zal leven 

alsof die naam niet waar is. 
Ik beloof dat ik niet ga doen 

alsof we mens-zonder-zegen zijn, 
zelfs als ik misschien zo getroffen word 

dat ik niet zie hoe. 
 

Ik beloof met dat ‘ja’ 
dat ik God op zijn naam geloof, 

de naam Ik-Ben-Er, 
Hij nabij, 

ook als ik er niks van merk. 
 

Ik beloof met dat ‘ja’ 
dat ik me aan Hem toevertrouw 
in plaats van dat ik me overlever 

aan het zwartkijken in de tijd.’ 
 

Ik wens ons allemaal en mezelf een ‘van harte ja’ toe in 2022 
(#blijfnegatief #doespositief). En voor de vloed aan de 
persoonlijke kerst- en nieuwjaarswensen wil ik iedereen via 
deze weg bedanken! 
 

Tegenvaller 
Wat was het jammer dat de lockdown zo vlak voor Kerst inging: 
de middenstand kon zijn spullen amper slijten, de horeca bleef 
met het ingekochte lekkers zitten, ook voor kappers had het 
een topweek moeten zijn en veel andere bedrijfstakken 
worden weer flink getroffen.  
Voor ons als kerk was het ook een domper: we hadden als 
Gereformeerde kerk met zes diensten gehoopt ruim 600 
gemeenteleden een plek in een kerstdienst aan te kunnen 
bieden. Zeker voor gezinnen, die gemiddeld toch al lastig 
online verbonden blijven, was de fysieke kerstdienst van 
belang. Gelukkig hebben we snel kunnen schakelen: Kest is 
mooie filmpjes gaan maken, Witharen had een unieke 
kerstnachtdienst en zelf was ik ontroerd dat de prikkelarme 
kerstdienst voor enkelen zo waardevol bleek te zijn.  
Wat echt niet doorging, was de ‘Tocht van de Wijzen’ in  
De Vlierlanden. Zo’n 90 kinderen en hun ouders hadden zich 
opgegeven en door de commissieleden was veel werk verzet. 
Maar de regels sinds de lockdown bleken zo streng uitgelegd te 
worden, dat er geen enkele variant van deze tocht, hoe 
uitgekleed ook, meer mogelijk bleek. We leggen het werk maar 
een jaartje op zolder en hopen volgend jaar op betere tijden.  
Via deze weg wil ik graag Matthijs Steen, Marlies Veldman,  
Gea Hagedoorn en Simone Hogenkamp als commissieleden van 
harte bedanken, maar ook Marion Willems voor meedenken en 
vooral Finanda Ruijs en haar achterban voor wat er allemaal 
gemaakt is. Wat een mooie energie zit er in De Vlierlanden! 
 

Gebedsweek  
Van zondag 16 tot en met zondag 23 januari vindt de jaarlijkse 
'Week van gebed voor eenheid' plaats. Het thema dit jaar is 
'Licht in het duister'. Alle kerken van Ommen doen ook weer 
mee. Namens de Gereformeerde kerk mag ik voorgaan op 
donderdag 20 januari. 
 

Kring ‘Uitverkoren volk’ 
Vier avonden hoop ik te kunnen aanbieden over het spannende 
boekje Uitverkoren volk? van de bekende en gerespecteerde 
Amerikaanse wetenschapper (Oude Testament) Walter 
Brueggeman (boek is in het Nederlands slechts 79 pagina’s).  
De vier thema’s van de avonden zijn de belangrijkste 
discussiepunten, die steeds naar boven komen in het gesprek 
over het thema Israël-Palestina: 1. Bijbellezen met het oog op 
het conflict, 2. Uitverkoren volk, 3. Heilig land, 4. Zionisme. 
Brueggemann biedt op toegankelijke wijze informatie én een 
manier om met die informatie om te gaan, wat helpt bij het 
vormen van je mening. Vanwege corona-maatregelen én mijn 
studieweek (zie elders) vervalt de eerste samenkomst van  
13 januari, waardoor we hopen te starten op 3 februari. 
Verdere data:  
24 februari, 17 maart en de nieuwe datum 7 april, steeds om 
20.00 uur in De Kern. Wel graag opgave.  
We zijn inmiddels al met tien personen, maar een paar mensen 
kunnen er altijd bij. 
 

Afscheid Karel Hazeleger 
Of het afscheid van Karel op 9 januari überhaupt doorgaat is op 
het moment van schrijven mij nog niet bekend. Maar dat Karel 
en zijn gezin ons gaan verlaten, is een ding dat zeker is.  
 
Persoonlijk vind ik het jammer dat deze collega ons verlaat: 
niet alleen omdat hij een eigen stijl en inbreng heeft in onze 
veelkleurige PKN-situatie, maar ook omdat ik hem gewoon 
graag mag. Stiekem had ik altijd verwacht dat hij naar een wat 
grotere plaats op de Veluwe zou gaan: Nijkerk, Putten of zo. 
Daar heeft hij zeker de kwaliteiten voor. Maar het werd 



6 

Westerhaar. Van harte hoop en verwacht ik dat hij daar ook 
weer enige jaren tot zegen zijn ambtswerk kan vervullen, zoals 
hij dat in Ommen deed en waarvoor ook mijn dank! 
Meer nog hoop ik dat hij, Nelleke en vooral hun kinderen zich 
snel thuis zullen voelen in hun nieuwe huis en op hun nieuwe 
school. Het is spannend om weer nieuwe vriendschappen aan 
te moeten gaan, terwijl je je oude vrienden en vriendinnen 
mist. Verhuizen als kind kan er aardig inhakken en als ouders 
voel je je verantwoordelijkheid wegen. Maar het gaat vast 
lukken: de familie Hazeleger is bepaald niet sociaal gestoord.  
Beste familie, alle goeds gewenst. God is overal, dus ook in 
Westerhaar! 
 

Aanwezigheid predikant 
Voor gemeentewerk ben ik bereikbaar en beschikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hiervan vallen in 
verband met verplichte nascholing de meeste vrijdagen uit in 
de eerste helft van 2022 (collegedag). Bovendien ben ik 
vanwege de nascholing afwezig in januari. Ik moet mijn essay 
over rouw en worstelen met God schrijven. 
Vanuit een huis, waar we voor het eerst sinds 2000 met z’n 
tweeën oud en nieuw gevierd hebben, wens ik iedereen een 
hoopvol nieuwjaar toe, 

ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Cluster Zorgcentra en aanleunwoningen 
Vrijwel alle gemeenteleden die ik hieronder even in beeld 
probeer te brengen, zijn gemeenteleden die wat verder van het 
dagelijkse gemeenteleven zijn af komen te staan. Ze hebben 
vaak hun handen vol om zichzelf gaande te houden. Velen 
volgen de kerkdiensten, soms al jaren, op afstand. Het zijn voor 
hen vaak oplicht- en oplaadpunten, merk ik. 
Een kaartje doet hen ook heel goed! Raadpleeg daarom de lijst 
die tot nu toe nog elke keer in Kerkvensters staat. 
 

Hartelijk dank 
Voor alle goede wensen die wij in de afgelopen weken 
ontvingen via kaarten, mails, appjes en facebook. Mijn vrouw 
en ik wensen ook u heil en zegen toe voor het nieuwe jaar 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 
  tabbes@pkn-ommen.nl 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
23 januari AtEleven 
Na 2 geslaagde try-outs in 2021, willen we in de eerste helft 
van 2022 elke maand een AtEleven-bijeenkomst houden. De 
eerste bijeenkomst is op zondag 23 januari om 11.30 uur in het 
Hervormd Centrum. Vanaf 11.00 uur staat de koffie en thee 
klaar en om 11.30 uur gaan we beginnen. Het duurt ongeveer 
een uur. AtEleven is niet leeftijdgebonden en is voor iedereen 
die verbondenheid zoekt met God en met elkaar. Mochten we 
als gevolg van de Corona-maatregelen nog niet fysiek bij elkaar 

bijeen mogen komen in een ruimte, dan zetten we de 
bijeenkomst om in een wandeling. Dit zullen we communiceren 
via de gebruikelijke (social) media. 
 
 

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 
19-12 Mw. J.W. Harmsen-Sonnenberg 

Mw. J. Veldhuijsen-Ekkelkamp 
02-01 Mw. A. Eggen 

Dhr. H. Minkjan 
09-01 Mw. Roddenhof 

Mw. Reimink-Kosters 
 

Vinkenbuurt 
24-12 Mw. Ruiterkamp 
26-12 Fam. Van Beesten 
02-01 Mw. D. van Werven 
 
Witharen gebouw Irene 
19-12 Mw. R. Paarhuis 
 

Gezamenlijke berichten 
Van de redactie 
Helaas was in het artikel Van de redactie in het Kerstnummer 
een deel van de tekst weggevallen. Hieronder nogmaals de 
tekst die boven het rooster van verschijning had moeten staan. 
 
Verschijning Kerkvensters in 2022 
Wanneer u het rooster uit het Kerstnummer uitknipt en 
bewaart, dan kunt u altijd nagaan wanneer u, uw kopij moet 
aanleveren. 
De sluitingsdatum (deadline) is in de week van aanleveren op 
dinsdag om 17.00 uur. Alle kopij, die na 17.00 uur 
binnenkomt, zal niet meer in dat nummer geplaatst worden. 
Wij verzoeken u, uw kopij zoveel mogelijk per e-mail aan te 
leveren. Geef bij uw kopij duidelijk aan waar wij uw bericht 
moeten plaatsen, bijv. Herv. gemeente, Geref. kerk, 
Gezamenlijke berichten, PaKaN!, etc. 
Posters dienen 5 weken van tevoren te worden ingeleverd.  
De posters moeten als een Word document worden 
aangeleverd, waarbij de tekst corrigeerbaar moet zijn door de 
redactie. Zie ook Posters in Kerkvensters op de website. 
Er zijn 4 themanummers gepland, maar er is ruimte voor meer. 
Indien u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met  
de redactie. ( kerkvensters@pkn-ommen.nl).  
Het rooster is ook gepubliceerd op de website van onze kerken 
www.pkn-ommen.nl onder  
Praktische info /Kerkvensters/verschijningsrooster. 
 
Herhaalde oproep voor belanghebbenden 
energiecompensatie van ‘Ommen geeft warmte’ 
Eerder brachten wij u op de hoogte van het initiatief van de 
gezamenlijke kerken in Ommen om geld in te zamelen voor 
huishoudens die het moeilijk hebben nu de energieprijzen sterk 
stijgen. Deze actie gaat als een lopend vuurtje! Dankzij u is er 
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inmiddels zo’n € 23.230,00 binnengekomen. Hiervoor alvast 
onze hartelijke dank. 
Uiteraard zijn donaties nog zeer welkom: U kunt uw bijdrage 
overmaken op Bankrekening nr. NL30 RABO 0335 6600 61 
t.n.v. Stichting Noodfonds Ommen onder vermelding van 
‘Ommen geeft warmte’, of gebruik de bijgaande QR code. 
Maar via deze weg willen we u ook vragen: Bent u of kent u 
iemand die, als gevolg van de stijgende energieprijzen in een 
moeizamere financiële positie komt en gebruik wil maken van 
deze tegemoetkoming, dan kunt u zich aanmelden op 
ommengeeftwarmte@gmail.com. Aanmeldingen graag voor  
31 januari. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens 
om. Ook voor vragen kunt u ons op die manier bereiken.  

Namens de werkgroep ‘Ommen geeft warmte’, 
ds. Kest Jelsma 

 
 
 
 
 
 
 
 
16 t/m 23 januari Bid dan mee tijdens ‘de Week van gebed 
voor eenheid’ 
Tijdens deze week van gebed staan christenen vanuit de hele 
wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het 
duister en de weg wijst naar Jezus. Doe ook mee! 
Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale 
Bijbeltekst komt uit Matteüs 2:2, ‘Wij hebben (namelijk) zijn 
ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’. 
Volgens Matteüs 2:1-12 is de verschijning van de ster een 
langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het 
Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats 
waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, 
een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. 
De stralen leiden de wijzen en met hen alle mensen, naar het 
grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze 
duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij 
‘omwille van ons zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot in 
de dood’ (Filippenzen 2:8). Dit deed Hij om voor ons de weg 
naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen 
en door Hem eeuwig zouden leven. 
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al 
biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar 
ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van 
verbondenheid zelfs als we niet samen kunnen komen. In deze 
tijd van corona is het moeilijk om samen te komen voor een 
gebedsbijeenkomst. Het moet dit jaar net als vorig wat anders 
dan anders. Het is vrijwel zeker dat de coronamaatregelen ook 
heel januari nog veel beperkingen met zich meebrengen. Er is 
dit jaar dan gekozen om online gebedsbijeenkomsten te 
houden. De data van diensten vindt u hieronder. Voorgangers 
van onze gemeenten in Ommen zullen tijdens deze 
bijeenkomst gebeden uitspreken. Deze digitale gebedsdiensten 
zijn te volgen op kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl op de 
volgende dagen.  
16 januari: Start gebedsweek in reguliere dienst alle kerken 
17 januari: Hervormde kerk 
19 januari: Rooms Katholieke kerk St. Brigitta  
20 januari: Geref. kerk (Bouwstraat) 
21 januari: Geref. kerk vrijgemaakt Het Baken 
23 januari: Sluiting gebedsweek in reguliere dienst alle kerken. 
 
Wilt u/jij graag dat u/jouw gebed ook wordt uitgesproken, mail 
dan naar onderstaande adressen. Anoniem is mogelijk, geef dat 
dan wel aan. In verband met de opnamen kunnen de gebeden 
t/m maandag 17 januari voor de Hervormde kerk en voor  
20 januari voor de Gereformeerde kerk aangeleverd worden. 
 dsbaart@pkn-ommen.nl 
 dsdorgelo@pkn-ommen.nl 

De Week van Gebed wordt georganiseerd door Missie 
Nederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van 
Gebed en gebedsmaterialen kunt u/je vinden op 
www.weekvangebed.nl 

Namens de Centrale Evangelisatie Werkgroep, 
Gerrit Vogelzang 

 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Actie Kerkbalans 2022 gaat van start! 
De Actie Kerkbalans betekent veel actie voor vrijwilligers:  
zij hebben hun tasjes met de enveloppen al opgehaald en gaan 
‘door weer en wind’ om die bij de gemeenteleden af te geven. 
Daarvoor zijn wij hen dankbaar! 
De Actie Kerkbalans 2022 wordt gehouden van 15 t/m 29 
januari. De envelop wordt ook weer bij u opgehaald; de datum 
en het tijdstip vindt u op de envelop. Wilt u de envelop a.u.b. 
ingevuld klaarleggen? 
Het college hoopt ook dit jaar weer op een mooie opbrengst, 
zodat het kerkenwerk doorgang kan vinden, door de 
kerkrentmeesters en de diaconie. 
Het College van Kerkrentmeesters wenst u een gezegend en 
gezond 2022 toe. 
 
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 
12-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 92,60 € 62,10 € 54,97 
Vinkenbuurt 32,25 23,40 
Kerk Vinkenbuurt 25,10 
 
19-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 55,95 € 54,90 € 42,40 
Vinkenbuurt 17,25 18,75 
Kerk Vinkenbuurt 23,15 
 
 
25-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 27,07 € 15,85 € 15,70 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00, 3x € 20,00, € 50,00 via ds. K. Hazeleger 
€ 15,00 via mw. Zandman 
 
Voor de diaconie 
€ 30,00 
 
Kerkvoogdij 
€ 30,00 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via fam. Runhart 
€ 10,00 via fam. Heusinkveld 
 
ZWO 
€ 30,00 
 
Voor de H.V.D. 
€ 10,00 via mw. K. Marsman 
€   5,00 via mw. R. Dunnewind 
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H.V.D. Z/O 
€ 10,00 
 
Poal collecte 2021 € 40,00 
Opbrengst rommelmarkt € 150,00 
€ 8,50 opbrengst catechisatie 15+ via ds. K. Hazeleger 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
Allereerst wensen wij u een voorspoedig en gezond 2022. 
Zoals elk jaar is voor ons als eerste activiteit de actie 
Kerkbalans, welke evenals vorig jaar de slogan heeft:  
‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. 
Ook komend jaar willen we graag dat het pastoraat doorgaat, 
de jeugd de nodige aandacht krijgt, onderhoud aan gebouwen 
gedaan kan worden en zoals eerder bekend is gemaakt willen 
we ook de beamerinstallatie (gedeeltelijk)vervangen en 
uitbreiden wat, zeker gezien in deze tijd, nodig en wenselijk is 
(dit staat gepland in maart/april 2022). 
De actie Kerkbalans zal in de week van 15 t/m 29 januari 
worden gehouden en zullen door meerdere leden 
(ouderlingen/bezoekmedewerkers) uit onze gemeente de 
brieven weer bij u worden gebracht en de enveloppen weer 
worden opgehaald. Wij vragen van u om hier zoveel mogelijk 
aan mee te werken door deze tijdig in te vullen en klaar te 
leggen om opgehaald te worden. Wij hopen op een mooi 
resultaat, zodat het werk kan doorgaan in onze gemeente. 
Zondag 6 februari hopen we het eerste resultaat bekend te 
kunnen maken. 
Een vraag van onze penningmeester is of de laatste toegezegde 
VVB gelden van 2021, voor zover nog niet door u/jij is 
overgemaakt, dit alsnog te doen zodat het boekjaar 2021 kan 
worden afgesloten; Bij voorbaat dank! 

Namens het CvK, Jan Meulenkamp. 
 
Diaconie: toelichting begroting 2022 
1. Er moet jaarlijks een begroting worden gemaakt van de 
diaconie. De diaconie heeft jaarlijks ca € 6.000,00 aan vaste 
kosten, o.a. verplichte quota, bank- en afstortingskosten. Dit 
dient opgebracht te worden in minimaal 2 diaconiecollecten 
per maand. Per diaconiecollecte is dat ca € 250,00. Daarnaast 
zijn er de opbrengsten van de KiA-, ZWO- en ACD collecten. 
(algemene christelijke doeleinden). Deze worden gecollecteerd 
en doorgezonden naar de betreffende instelling/organisatie. 
Op de gemeentevergadering van 17 november jl. is het 
onderstaande aan de orde geweest. Hieronder enige 
bijzondere informatie. 
 
2. Baten 
a. Woordverkondiging en bediening, pastoraat en diaconie 
liggen in elkaars verlengde. Diaconie staat eveneens dicht bij 
het werk van onze Heer en Heiland: omzien naar elkaar (jong 
en oud), elkaar dienen en hulp bieden in geld of in natura. 
Kenmerken van ‘dienen’ zijn wederkerigheid en 
gelijkwaardigheid. Ontvangen en geven. Een deel van de 
gemeente kan wat missen en een ander deel heeft wat nodig 
om royaal te kunnen leven. In liefde en dankbaarheid 
ontvangen en geven. 
b. Coronatijd heeft zichtbaar gemaakt dat het voor grote 
groepen moeilijk is om in de maand rond te komen. Steeds 
meer mensen doen een beroep op de sociale voorzieningen 
(WMO) en op hulporganisaties als voedselbanken, Rode Kruis, 
Leger des Heils, enz. Daar komt nu energiearmoede bij. Ook in 
onze geloofsgemeenschap zullen mensen/gezinnen in een 
dergelijke situatie kunnen komen. Daarvoor is de diaconie er in 
de eerste plaats. Om daarvoor geld te genereren worden er 

meer collecten diaconie op het rooster gezet. Daar ligt een 
opdracht aan de gemeente, wijkraden om de diaconie te 
attenderen op mensen/gezinnen die het nodig hebben. 
Afhankelijk zijn of worden is voor veel mensen een zware last 
en tegelijk een uitdaging om onder geheimhouding en privacy 
hulp te vragen.  
c. Voorzieningen en tegoeden van de diaconie leveren geen 
rente meer op. De diaconie belegt evenmin, dus geen dividend. 
Collectedoelen worden voor de eredienst afgekondigd of 
worden vermeld in Kerkvensters. Na aftrek van de kosten 
wordt het geld overgemaakt naar Kerk in Actie doelen en 
plaatselijke/landelijke doelen. 
d. Diaconaal werk is niet slechts voorbehouden aan diakenen. 
Leden van de geloofsgemeenschap zijn in de kerk geen 
consumenten, maar medewerkers in Gods Koninkrijk. Derhalve 
wil de diaconie gemeenteleden meer betrekken en aansporen 
om mee te doen: hulp bij het collecteren en geld tellen, iets 
doen voor organisaties en/of doelgroepen, praktische hulp 
bieden, collectedoelen aandragen, in stilte omzien naar, 
attenderen op… Dat zijn ook opbrengsten. 
e. Van jaren her werd er met munt en papiergeld betaald, 
geofferd/gecollecteerd. Daarna kwamen de bonnen, omdat dat 
fiscaal aantrekkelijk was en is. Nu offeren we giraal en digitaal. 
In coronatijd hebben de banken in Ommen hun kantoren 
gesloten. In diezelfde tijd heeft de diaconie digitaal offeren 
‘GIVT’ geïntroduceerd. Mede om veiligheidsredenen wil de 
diaconie het offeren met munt- en papiergeld in stappen 
afbouwen. Steeds meer gemeenteleden offeren digitaal. 
Collectebonnen blijven. 
 
3. Uitgaven 
a. Nog altijd dient de diaconie een vaste bijdrage af te dragen 
aan de landelijke organisatie PKN. Wat er met het geld gebeurt 
blijft onduidelijk. Met andere kerken in de regio zouden samen 
stappen gezet kunnen worden om daar meer duidelijkheid over 
te krijgen. 
b. Geld beheren en afstorten kost geld. Digitaal offeren ‘GIVT’ 
kost ook geld. Per saldo levert GIVT meer geld op. Geleverde 
diensten zijn niet meer gratis of Pro Deo. 
c. Diaconaal werk plaatselijk heeft betrekking op steun in geld 
of in natura. Vanwege meer maatschappelijke problemen, 
zeker ook in onze gemeente, is meer acuut geld en hulp nodig. 
Ook plaatselijke initiatieven van organisaties vallen daar onder. 
Geld maar ook in natura zoals kleding, speelgoed, 
computerspelletjes of ergens een tas met boodschappen 
brengen. Misschien een beurs organiseren? Het is een zware 
last om afhankelijk te moeten worden of te zijn. Samen zullen 
we die last kunnen dragen. 
d. Collecten regionaal en landelijk hebben betrekking op 
hulporganisaties. Dat zijn collecten voor algemeen christelijke 
doeleinden. De diaconie nodigt de gemeente uit om doelen 
aan te dragen of de diaconie te attenderen op organisaties 
en/of andere diaconale doelen. In 2022 één collecte per 
maand. 
e. Wereldwijd zijn collecten voor Kerk in Actie (16 keer) en 
ZWO (1 collecte per kwartaal). Die worden met filmpjes en via 
Kerkvensters bekendgemaakt. Voor de spaardoosjes zal door 
ZWO een alternatief bedacht moeten worden, omdat het 
afstorten van contant geld wordt afgebouwd. De kosten voor 
deze collecte-opbrengsten worden van de bruto-opbrengst 
afgetrokken. 
f. Incidentele en actuele doelen zoals rampen, Rode Kruis, 
Leger des Heils, voedselbank, Dorcas enz. vallen onder 
diaconiecollecten en/of er vindt een kleine verschuiving plaats 
in het jaarlijkse collecterooster. 
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Diaconie 1: Algemeen Christelijke doeleinden (ACD) 2021 

Landelijk Bedrag Toelichting 

Red een Kind  € 200,00 Red een Kind geeft 

toekomst aan kinderen in 

armoede. Red een Kind 

zorgt ervoor dat kinderen 

in arme wijken van steden 

of platteland naar school 

kunnen.  

Stichting Verre 

Naasten 

€ 300,00 Deze christelijke stichting 

werkt wereldwijd. Ze deelt 

het geloof en ziet om naar 

de naasten in arme 

landen. Zet zich in voor 

onderwijs, landbouw, 

vluchtelingen en medische 

zorg. Werkt wel samen 

met Kerk in Actie 

Regionaal/ 

landelijk 

  

Voedselbank 

Ommen/ 

Hardenberg 

€ 275,00 Spreekt voor zich en is 

bekend 

St. Myosotis/ 

SOVO Oekraïne 

€ 550,00 Biedt hulp in de Oekraïne 

Stichting 

Mensenkinderen 

€ 275,00 Deze organisatie helpt 

kinderen, gezinnen, 

gehandicapten en 

bejaarden in Albanië, 

Armenië en Moldavië. 

Inloophuis 

Ommen 

€ 275,00 Dit is een 

ontmoetingscentrum in 

Ommen waar activiteiten 

worden georganiseerd 

voor inwoners van 

Ommen. Er werken 20 

vrijwilligers. 

Europa 

kinderhulp 

€ 500,00 Deze organisatie 

organiseert kinderreizen 

vanuit (Oost) Europa. 

Kwetsbare kinderen 

worden opgevangen in 

gezinnen hier. In Ommen 

is ook een steunpunt. 

PaKaN! € 300,00 PaKaN! organiseert voor 

jongeren projecten met 

een diaconaal karakter en 

andere projecten. Zet zich 

in om de jongeren te 

bereiken. Zie hiervoor 

regelmatig Kerkvensters. 

Mercy Ships 

Holland gevestigd 

in Rotterdam 

€ 300,00 Deze organisatie beheert 

een ziekenhuisschip dat 

medische/chirurgische 

zorg toegankelijk maakt 

voor de allerarmsten in de 

wereld, met name 

Afrikaanse landen. 

Werken met veel 

vrijwilligers uit de 

medische zorg. 

Gevangenenzorg 

Zoetermeer 

€ 300,00 Deze 

vrijwilligersorganisatie zet 

zich in voor (ex-) 

gevangenen, tbs-cliënten 

en hun familie. Ca. 650 

vrijwilligers bieden de 

helpende hand om zo 

samen te werken aan 

herstel. Gerechtigheid 

vraagt om 

barmhartigheid. 

 
Algemene Toelichting ACD-lijst 2021 
1 Aan het einde van het jaar wordt alvast de balans opgemaakt. 
Zo blijkt er na aftrek van de kosten geld over dat verdeeld 
wordt over een aantal doelen/organisaties. Dankbaarheid aan 
onze God en Gever overheerst. 
2. Dit zijn collecteopbrengsten van diaconiecollecten zonder 
directe bestemming zoals bijv. Kerk in Actie. 
3. In 2022 wil de diaconie in 12 collecten (dus maandelijks) 
aandacht vragen voor organisaties die met vrijwilligers zich 
inzetten voor hulp, barmhartigheid en gerechtigheid in de regio 
of daarbuiten. Vanwege corona hebben we het nog niet 
uitgewerkt in een beknopt protocol. Het is/wordt dan ook 
mogelijk dat u als gemeentelid bepaalde doelen onder de 
aandacht kunt brengen. Doel is meer bekendheid van de 
organisaties en betrokkenheid van de gemeenteleden. U hoort 
daar meer van. 
4. Indien u deze informatie opzoekt op internet is het ook 
mogelijk om individueel geld over te maken. Al deze 
organisaties vallen onder de ANBI status. 
5. Vanaf 2023 worden de collectes voor Kerk in Actie met 
ongeveer 5 verminderd. 

Klaas L. Schaap, 
voorzitter diaconie 

 
Verslag Gemeentevergadering 17 november 
Deze woensdag werd in de grote zaal van De Kern de 
gemeentevergadering gehouden. Aan het begin van de avond 
mocht ik als nieuwe voorzitter de avond beginnen. Door de 
coronapandemie, die onze samenleving nog steeds in onze 
greep heeft, waren er verschillende zaken waarover we als 
gemeente nog niet over in gesprek konden gaan en nu op de 
agenda stonden.  
 
Noaberkerk 
We begonnen de avond met een presentatie van Piet Jan 
Koning over Noaberkerk. Dit is de naam voor de nieuwe 
kerkvorm in Witharen. Daarin vullen we de helft van de 
diensten in zoals we altijd gewoon waren, maar de andere helft 
van de diensten geeft ruimte aan vernieuwing. Het worden 
laagdrempelige diensten, andere vormen van diensten waarbij 
de liturgie losgelaten kan worden. De organisatie wordt gedaan 
door gemeenteleden zelf en als kerk wil de Noaberkerk, het zit 
ook in de naam, dienend zijn voor de hele dorpsgemeenschap 
Witharen en omstreken. Ook als hele kerk hebben we het al 
eerder gehad over andere vormen van kerk zijn en Noaberkerk 
Witharen is daarom ook duidelijk een proeftuin voor onze hele 
gemeente om te kijken hoe we ons als kerk kunnen door 
ontwikkelen naar de toekomst toe.  
 
Kerkvensters 
Hierna nam Roel Flokstra ons mee in de begroting van 
Kerkvensters, die een positief saldo laat zien van € 3.310,00. 
Het aantal abonnees daalt licht, maar minder snel dan waar 
vooraf rekening mee werd gehouden. Kerkvensters wordt nog 
steeds met veel interesse door de gemeenteleden gelezen. Er is 
in het afgelopen jaar een kostenbesparing gerealiseerd, 
doordat verschillende abonnees die verder weg wonen 
Kerkvenster digitaal ontvangen en dat scheelt ongeveer  
€ 1.760,00 aan postzegels. Ook voor komend jaar blijft de 
abonnementsprijs op € 15,00 staan.  
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Diaconie 
Als kerk kunnen we niet blind zijn voor wat er om ons heen 
gebeurt in de wereld. Tijdens de gemeentevergadering nam 
Klaas Schaap als voorzitter van de diaconie ons mee in dit 
verhaal. De begroting van de diaconie laat bewust een negatief 
saldo zien, omdat we geen geld doelloos op de bankrekening 
willen hebben staan. Ons geloof en het omzien naar de 
medemens is immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
diaconie blijft omzien naar mensen in de wereld, maar wil ook 
nadrukkelijk de focus leggen op de problematiek in de nabije 
omgeving door samenwerking met o.a. voedselbank, WMO en 
andere lokale initiatieven. Het is ook een directe oproep aan 
iedereen om doelen aan te dragen (dat kan ook naar aanleiding 
van het lezen van dit verslag). Wat daarnaast ook speelt is dat 
mensen steeds minder munten en papiergeld in de broekzak 
hebben. De diaconie anticipeert op die ontwikkeling, zodat we 
in de komende jaren steeds meer digitaal geven (per bank of 
via GIVT-app) of collectebonnen gebruiken.  
 
Kerk en Kerkelijke gebouwen 
De coronapandemie zorgt er helaas voor dat veel kerkelijke 
activiteiten niet door konden gaan en we waren zelfs 
genoodzaakt om kerkdiensten in bepaalde periodes alleen 
online te houden. Corona heeft een weerslag op iedereen. Ook 
de financiën worden hierdoor sterk beïnvloed. Gelukkig blijft u 
ook in deze tijd de kerk financieel ondersteunen. Doordat 
activiteiten niet door zijn gegaan, zijn hiervoor ook minder 
kosten gemaakt. Aan de andere kant zijn er ook minder 
inkomsten, doordat bijvoorbeeld De Kern als zalencentrum ook 
langere tijd gesloten was. De pastorie aan de Korhoenstraat en 
de kosterswoning zijn beide verhuurd en geven maandelijkse 
inkomsten. Al met al kunnen we echter wel stellen dat we als 
Kerk door corona financieel geen slecht jaar hebben gehad. 
Voor 2022 is een begroting opgesteld, hierin moeten we echter 
wel rekening houden dat we op dit moment nog te maken 
hebben met corona en het onduidelijk is wanneer we weer 
teruggaan naar het gebruikelijke niveau. In tijden van corona 
hebben we wel gemerkt hoe belangrijk het is om op een goede 
manier de diensten online te kunnen volgen. Daarin mogen we 
blij zijn met onze predikanten en tal van gemeenteleden, die 
daarvoor zorgen. Ook zijn de technische faciliteiten belangrijk 
en zullen we daarom investeren in beamer, video- en 
audioapparatuur, zodat we onze diensten online ook op een 
goede manier kunnen blijven volgen. 
 
Koersplan 2021-2025 
Als Gereformeerde kerk in Ommen en Witharen mogen we 
deel zijn van de wereldwijde gemeenschap, waarin mensen het 
goede nieuws van Gods liefde horen en delen. De kerk is daarin 
een vindplaats van geloof, hoop en liefde. We willen een open, 
gastvrije kerk zijn. Een gemeente, waar iedereen zich thuis en 
niemand zich buitengesloten voelt. We willen een kerk zijn 
waarin we liefde van God uitdelen, geloven in woord en daad, 
een plek zijn voor bezinning, geloof laten zien in de 
samenleving, ontmoeten en naar elkaar omzien, er in hoogte- 
en dieptepunten voor elkaar zijn, de liefde van God mogen zien 
horen en voelen en aanzetten tot… 
Als kerk hebben we daarin voor de komende jaren  
4 belangrijke pijlers in ons koersplan: 
-Focus op de midden-generatie 
-Maatschappelijke betrokkenheid 
-Erediensten 
-Financieel gezond 
Naar aanleiding van het gesprek tijdens de 
gemeentevergadering heeft de Kerkenraad besloten dat dit de 
koers is voor de komende jaren en zal het koersplan binnenkort 
een plek krijgen op de website, zodat we daarin ook kunnen 
laten zien hoe we de pijlers waarop we de focus leggen 
concreet maken.  
 

Plaatselijke Regeling 
De huidige plaatselijke regeling dateert van 2006. Herziening 
was nodig vanwege gewijzigde nummering van ordinanties, 
waardoor verwijzingen niet correct waren en gewoonterecht 
sinds 2006 welke nu verwoord en vastgelegd is.  
Opgenomen voorstellen zijn: 
-Stemgerechtigd zijn de belijdende leden en ook de doopleden 
die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; 
-Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende 
leden en doopleden de doopvragen beantwoorden; 
-Tot deelname aan het avondmaal worden alle aanwezigen 
toegelaten die zich genodigd voelen (u bent allen uitgenodigd 
mee te delen in wat Jezus ons gaf). 
Naar aanleiding van het gesprek tijdens de 
gemeentevergadering heeft de Kerkenraad de nieuwe 
plaatselijke regeling met de opgenomen voorstellen 
vastgesteld. Vanwege de leesbaarheid is besloten om hiervan 
een verkorte versie binnenkort op de website te plaatsen. 
Daarnaast is de plaatselijke regeling in het geheel altijd via de 
scriba opvraagbaar.  
 
Openstelling van De Kern op zondag 
Vanuit de gemeente is er in de afgelopen jaren verschillende 
keren geïnformeerd naar de mogelijkheden om op zondag in 
De Kern een verjaardag of familiefeest te kunnen vieren. 
Hierover hebben we tijdens de gemeentevergadering 
gesproken. Daarbij kwamen twee zaken duidelijk naar voren. 
Enerzijds zijn we een kerk en moeten we niet willen dat we op 
zondagen De Kern openstellen vanuit een commercieel belang. 
Anderzijds moeten we ook zuinig zijn op de medewerkers van 
De Kern die niet allemaal staan te springen om hiervoor op 
zondag te werken. Wel heeft het team van De Kern 
aangegeven dat ze willen ondersteunen bij kerkelijke 
activiteiten op zondag en in gevallen van nood. 
Naar aanleiding van het gesprek tijdens de 
gemeentevergadering heeft de Kerkenraad besloten om  
De Kern niet op zondag open te stellen voor verjaardagen of 
familiefeesten van gemeenteleden. 
 
Avonddiensten 
Tijdens de gemeentevergadering zijn we in gesprek gegaan 
over de invulling van de avonddiensten. Vanwege de 
coronapandemie hebben we als Gereformeerde kerk de 
diensten nog niet opgestart. We zien een verminderde 
belangstelling voor de avonddiensten, zoals deze voorheen 
werden gehouden. Aan de andere kant zien we als kerk ook 
kansen om op de avondmomenten diensten te organiseren 
met een andere invulling of liturgie. Voorbeelden daarvan zijn 
Lessons & Carols, Taizé-, Thomas-, Cantate- of een Top 2000-
dienst. Daarnaast biedt het kans om een maatschappelijk 
onderwerp centraal te stellen en waarna we het gesprek 
kunnen voeren hoe we daarmee vanuit ons geloof mee om 
kunnen gaan. Naar aanleiding van het gesprek tijdens de 
gemeentevergadering heeft de Kerkenraad besloten om de 
avonddiensten niet meer op te starten in de ‘oude vorm’, maar 
dat we de zondagavond kunnen gebruiken voor diensten met 
een andere invulling of liturgie. Frequentie en inhoud leggen 
we niet vast in beleid, maar het gaat hierbij niet om wekelijkse 
diensten. Daarnaast nemen we vanuit de gemeentevergadering 
de vraag mee om het gesprek en de afstemming in deze wel te 
blijven zoeken met de Hervormde gemeente.  
 
Pastoraat en structuur van de wijk 
Als Gereformeerde kerk zijn we onderdeel van een wereld om 
ons heen die verandert. Het vraagt van ons ook om 
verandering. Het gaat daarbij om de structuur van onze 
gemeente, de behoefte van gemeenteleden en de rol die 
gemeenteleden op zich kunnen en willen nemen. We merkten 
dat de structuur, die we hadden daarin hadden, knelt en vraagt 
om verandering. Johan van der Linde informeerde ons tijdens 
de gemeentevergadering over hoe we als Gereformeerde kerk 
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met een andere gemeentestructuur verder gaan. Daarin 
verandert de rol van ouderlingen en diakenen, gaan we werken 
in clusters, waarin de ouderling een coördinerende rol heeft en 
een team vormt met diakenen en contactpersonen. Daarnaast 
zijn er enkele pastoraal-ouderlingen. Tevens is het in deze heel 
belangrijk dat elk gemeentelid hierin zijn verantwoordelijkheid 
neemt en nadenkt over hoe hij of zij omziet naar de ander en 
hierin zelf initiatief neemt. Daarin stellen we de vraag wat 
kunnen we zelf of samen met anderen of roepen we de hulp in 
van de ambtsdrager. Ook kan iedereen daarin nadenken over 
hoe we zorgen voor ontmoeting of versterken van onze 
netwerken door het organiseren van en deelnemen aan 
activiteiten zoals pubquiz, wandelen, maaltijd en nog veel 
meer… Het pastoraat gaat er dus anders uitzien dan we 
gewend waren, maar anders kan ook beter worden Als we het 
samen willen. Per brief wordt u nog uitgebreider geïnformeerd 
over de wijziging van het pastoraat.  
 
Rondvraag 
Tijdens de rondvraag werd genoemd om na te denken over de 
vorm van het avondmaal. Ook werd de vraag gesteld om het 
aantal diensten op bid- en dankdag te verminderen van 3 naar 
2. Deze zaken worden meegenomen naar de Kerkenraad.  
Van de aanwezigen kreeg ik links en rechts positieve reacties 
op de gemeentevergadering en we kunnen dan ook terugkijken 
op een goede avond. 

Gerko Warner (voorzitter Kerkenraad) 
 
Giften 
Binnengekomen 4e kwartaal 2021 bij de kerk € 3.663,00 
 
€ 10,00 via Jacob Vonder 
€ 40,00 uit dankbaarheid via Rika Doedens 

Hartelijk dank 
 
 
 

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 dat Hij ons opzoekt in onze 
onzekerheid, angst, verdriet en pijn. Dank Hem dat Hij 
ons, door Jezus, hoop en leven geeft, zelfs dwars door 
de dood heen. 
Laten we bidden voor iedereen die te maken heeft 
met de negatieve gevolgen van het coronavirus. Laten 
we bidden om Gods nabijheid, moed en vrede voor 
alle zieke en eenzame mensen en voor de mensen die 
in financiële problemen zitten.  
Laten we bidden voor geheime gelovigen in landen 
waar christenen worden vervolgd. Dat ze toch kansen 
krijgen om samen hun geloof te delen. 
Laten we bidden dat mensen die op zoek zijn naar 
zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen 
aanmelden voor de Alpha cursus. 
Laten we bidden dat we bereid zullen zijn om mee te 
bouwen aan Gods Koninkrijk en zullen openstaan voor 
wat God op ons pad brengt om te gaan doen. 
Laten we bidden dat veel mensen zullen meedoen met 
de Week van Gebed (16-23 januari) en zullen bidden 
voor eenheid onder christenen, zodat we Gods Licht 
kunnen verspreiden. 

Laten we God danken voor de kleine dingen waarvan 
we dagelijks mogen genieten: een kop koffie, een 
warm huis, een lekkere maaltijd, enz.  
Laten we Gods zegen vragen voor de Actie Kerkbalans. 
Dat er weer voldoende middelen mogen worden 
opgehaald om het kerkenwerk doorgang te laten 
vinden. 

 

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 28 januari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 18 januari 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 
 
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  
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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 
 

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.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. 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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doop van de Heer 
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Op de bruiloft van Kana zei Jezus: ‘Doet die kruiken vol water.’ Zij vulden ze tot bovenaan toe. 


