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21ste jaargang No. 19 Vrijdag 14 oktober 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Geen woorden... 

En ik denk dat u bij het lezen ervan direct aanvult... maar 
daden. En misschien vult u dat nog wel aan met leve... en de 
naam van een Rotterdamse voetbalclub. Want daar kennen we 
de kreet van, denken we. Maar deze woorden zijn veel ouder 
dan u denkt. U komt ze al tegen bij de apostel Jacobus in 
hoofdstuk 1 vers 22. En dan gaat het niet over een voetbalclub, 
maar dan gaat het over hoe de gemeente van Jezus Christus 
zich dient te presenteren aan de wereld. De kerk is geen 
voetbalclub. Die aansporing om het niet bij horen te laten, 
maar het ook te doen heeft Jacobus op zijn beurt weer 
ontleend aan Jezus zelf. En daarvoor moet u dan even 
terugbladeren naar Matteüs 7 vers 24. Dat is het slot van de 
Bergrede. Die rede waar Jezus de kwetsbaren in de 
samenleving gelukkig prijst! En waarin Jezus duidelijk maakt 
hoe Hij tegen zijn leerlingen aankijkt: zoutend zout en lichtend 
licht. Met andere woorden: smaakmakers en eyeopeners. 
Maar dan moet je wel aan de bak. Dat vraagt om een stijl van 
leven, om doen. 
Opvallend is dat er steeds weer pogingen zijn gedaan om de 
woorden van Jezus in de Bergrede af te zwakken, of wat milder 
te maken, te vergeestelijken. Want het is nogal wat, wat Hij 
zegt en vraagt. Geloof vraagt om duidelijke daden. Die 
duidelijke daden kunnen ook duidelijke woorden zijn. Woorden 
die niet toedekken. 
De kerk heeft veel woorden gesproken, belijdenissen 
neergeschreven. Onderling hebben we elkaar als kerken en als 
gemeenteleden intern ook vaak met woorden van gelijk-willen-
hebben de les gelezen. Maar hoe vaak hebben we ons 
afgevraagd: is dat wat ik zeg, wat ik schrijf in de lijn van wat 
Jezus heeft gezegd en gedaan, oordelen en dan zo dat het 
veroordelen werd. Elkaar met woorden neersabelen zodat de 
ander niet meer kan opstaan. Terwijl Jezus’ woorden erop 
gericht waren mensen te doen opstaan. Jezus’ laatste woord 
aan het kruis was: het is volbracht. In het Twents het is doan. 
Gehoorzaam geweest tot het einde. Daarom opgewekt. Hij 
deed wat Hij zei. 
Vroeger zongen we vaak: leer mij naar Uw wil te handelen. In 
ons liedboek staat die zin nog steeds in Psalm 86 vers 4. Een 
psalm die eindigt met: ja, Uw naam majesteit loof ik tot in 
eeuwigheid. 
Laten het geen woorden blijven, maar daden worden, daden 
zijn. Leve de Kerk. Doen staat op één.  

Ds. Wim den Braber 

 

Leesrooster 
 

 
Za 15 okt. 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel 
 
Zo 16 okt. 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet 
Ma 17 okt. 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen  
Di 18 okt. 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer 
Wo 19 okt. 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter  
Do 20 okt. Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 
Vr 21 okt. Lucas 19:1-10 Groot in het  
Za 22 okt. Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 
 
Zo 23 okt. 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond 
Ma 24 okt. 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop 
Di 25 okt. 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten 
Wo 26 okt. Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke 
Do 27 okt. Lucas 19:41-48 Emoties 
Vr 28 okt. Lucas 20:1-8 Geen antwoord 
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Zondag 16 oktober 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. S. de Vries-Terpstra, 
 Alphen aan den Rijn 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. J. Companje  
 Dhr. G. van Keulen  
 Dhr. W. Schuurman 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn, Veenendaal 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. E.H. Egberts, Rijssen 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Gastdame/-heer: Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. C. de Haan, Veenendaal 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Visscher 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. P.J. Koning 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 21 okt. 18.30 uur: Dhr. K. Stroobosscher 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 21 okt. 19.30 uur: Dhr. K. Stroobosscher 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 23 oktober 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: De in Ommen te beroepen  
 predikant 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. A. van Dorland  
 Dhr. J. Kroon  
 Mw. P. de Jong 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. L. Hoekstra, Nieuwleusen 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Hervormd Centrum Samen Kerk 
11.00 uur: AtEleven 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug,  
 Hellendoorn 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdame: Mw. M. Hekman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
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: Noaberdienst 
Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 28 okt. 18.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 28 okt. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
 
 
 

Kerkdiensten 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Bij de diensten 
 

 
16 oktober Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat  
Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren 
en boerinnen om coöperaties op te zetten, 
waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor 
hun producten krijgen 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame 
landbouw bedrijft en hoe je met lokale 
gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de 
irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben 
de boeren de komende jaren een grotere opbrengst tijdens de 
oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een 
beter inkomen! 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
16 oktober 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Zending Indonesië  
  en Kerk 
Uitgangen: Voedselbank Hardenberg- 
  Ommen / zending 
 
23 oktober 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
16 oktober: Eva Koster 
23 oktober: Pip Pikkert 
 
Kinderoppas 
Ommen 
16 oktober: Doriene Boezelman 
  Marjon Drost 
23 oktober: Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
 
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 
16 oktober 
Ommen en Witharen: KiA Zending Indonesië en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
23 oktober 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
16 oktober: Rianne van der Bent 
  Nelleke Heijink 
23 oktober: Julia Dunnewind 
  Marijke van Harten 
 

Witharen 
23 oktober: Jeannet Kelder 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. A. Wanningen-Doorten 
Dhr. E.J. Makkinga 
Mw. A. Pierik-de Boer 
Mw. A. Ekkelenkamp 
Mw. H. van Beesten-Akkerman 
Mw. H. Horsman-Waterink 
Mw. G.J. Heusinkveld-Klanderman 
Mw. G. Lassche-Vedder 
Mw. H. Bink-Steen 
Mw. A. Wittenberg-Strijker 
Mw. G. Bouwman-Hadders 
Dhr. G. van Harten 
Dhr. G. Albers 
Dhr. G.J.A. Heinneman 
Mw. J. Horsman-Knol 
Mw. G. Klomp-van Beek 
Dhr. H. Oldeman 
Mw. M. van Dijk-van Leeuwen 
Mw. J. Ekkelkamp-Kamphuis 
Mw. W.J. de Voogd-Timmerman 
Mw. J. Runherd-Kleene 
Mw. J.U. Roëll-Sirtema van Grovestins 
 
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 
 

80+ 
Inmiddels heb ik een jaar in uw midden mogen doorbrengen. 
Als het goed is heb ik alle tachtig plussers bezocht. Dat 
gebeurde meestal rondom de verjaardag. Met de meeste 80+ 
heb ik de afspraak gemaakt dat ik zal proberen om iedereen in 
de zomermaanden van 2023 opnieuw te bezoeken. Mocht ik 
nog niet bij u op bezoek zijn geweest meldt u dit dan even bij 
mij dan kom ik alsnog langs (aan). 
 

Belijdeniscatechese 
Zij die zich willen oriënteren en/of erover nadenken belijdenis 
van hun geloof af te leggen mogen zich bij mij melden. Voorstel 
van mijn kant is dat er dan een gesprek volgt waarin ik uitleg 
wat de bedoeling is en waarbij de catechisant ook zijn/haar 
vragen en wensen bespreekbaar kan maken. Het ligt in de 
bedoeling dat de belijdeniscatechese samen met de 
Gereformeerde kerk wordt gegeven. 
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Tot slot… 
Deze keer valt er niet zoveel te melden. Komt gedeeltelijk 
omdat ik in de herfstvakantie een week (twee zondagen) met 
vakantie ben. Ik ben er niet aan toe, maar heb er wel veel zin 
in. Het is onze bedoeling dat wij weer gaan wandelen in de 
Oostenrijkse bergen. Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: G. van Beesten-van Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Zieken 
Er zijn ook andere mensen die operaties, ingrepen of kuren 
hebben ondergaan maar dit niet vermeld willen hebben in 
Kerkvensters. We wensen hen en allen die te maken hebben 
met lichamelijke of geestelijke kwalen, sterkte toe en 
vertrouwen in God, die onze levens in zijn hand heeft. 
 

Van ons heengegaan. 
Op 24 september jl. overleed in de leeftijd van 77 jaar Aleida 
(Aly) Poortier-Winters. Zij woonde met haar man Hendrikus 
Poortier aan de Harderbergerweg. De dankdienst voor haar 
leven heeft plaats gehad op 1 oktober in de Hervormde kerk, 
waarna we haar lichaam te ruste gelegd hebben op de 
begraafplaats Laarmanshoek. Wij bidden Hendrikus en allen die 
om haar heengaan verdriet hebben de hulp van God om verder 
hun weg te vinden in dit leven zonder haar die hen zo lief was. 
Hieronder treft u een kort in memoriam aan. 

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 
 

Toch even noemen… 
We wensen Jenny en Berend Jan Brunink alle goeds nu ze na 
een lang werkzaam leven stoppen met hun werk als 
fietsenmakers en -verkopers. Geniet van de rust en de vrijheid! 
Wel even wennen voor mijn fiets… 
 

Belijdeniscatechisatie 
Uiteraard is het ook dit jaar weer mogelijk belijdenis-
catechisatie te volgen! Zoals altijd is dit in principe een SoW 
activiteit, maar zal de catechese door één van de predikanten 
worden gegeven. Wie dat gaat doen is mede afhankelijk van uit 
welke gemeente de aanmeldingen komen. Als je belangstelling 
hebt neem dan contact op met collega Dorgelo of met mij. 
 

Icoon schilderen  
Mooie kans! In één week een icoon naar keuze schilderen 
onder toegewijde begeleiding! Van 27 tot en met 31 maart in 
De Kern. Een paar jaar kon het niet, maar in maart wel weer. 
Een inmiddels Ommer traditie, waarbij iedereen welkom is! 
Wacht niet te lang met je op te geven. Frea streeft een heel 

persoonlijke begeleiding na en daarom is het aantal 
deelnemers beperkt! Een spirituele week van stilte en ook 
verbondenheid met elkaar in het schilderen!  
Voor contact- en andere gegevens:  
 iconen.en.frea@outlook.com en atelierchamuel.nl 
 

Winterseizoen 
Op 1 oktober bleek dat er voldoende belangstelling was voor 
alle door mij beoogde activiteiten. Opgave is nog mogelijk voor 
de nabespreking van de kerkdienst, het running dinner en 
‘Samen aan Tafel’ (maandag 28 november). De kloosterreis 
naar Chevetogne in juni zit meer dan volgeboekt (18 personen). 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Medeleven 
En ondertussen ga ik rustig door met het pastoraat, dat Hans 
Baart deed, voort te zetten bij degenen die hij mij heeft 
aangereikt. Mocht u mij willen spreken. Bel gerust. 
 

Pubquiz 
Tijdens de Pubquiz mocht ik onverwacht het team van wijk 2 
mee ondersteunen, ik kwam wat later (zie elders) anders 
hadden we misschien het beamerteam wel verslagen, zeg ik 
onbescheiden. Maar ze zijn vast gewaarschuwd voor de 
volgende keer! Met Kest zeg ik: dit is een mooie manier van 
samen kerkzijn. En dan komt er ook nog een leuke musical aan 
waar u aan mee kunt doen.  
 

Pastoraal werk 
Mijn pastorale werk duurt totdat de kerkenraad, na u gehoord 
te hebben, een vaste predikant weet te beroepen en hem of 
haar aan gereformeerd Ommen weet te binden. 
In oktober ben ik afwezig en neemt collega Kest Jelsma waar. 

Ds. Wim den Braber 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
In de laatste weeksluiting die ik op 30 september mocht 
houden in Oldenhaghen en Nijenhaghen hebben we het over 
Psalm 92 gehad, over het tot in hoge ouderdom vruchten 
mogen dragen. Lees de Psalm maar eens na. Dus wandelde ik 
pas om 20.30 uur binnen bij de Pubquiz. Ouderen denken 
soms: wat kan ik nog bijdragen? De psalmist zegt: als gelovige 
blijf je groeien tot je dood. Het is de vaste grond waarin mijn 
anker eeuwig hecht. Oud lied. Stevige taal. Vruchtbare grond. 
Gelovigen zijn gezaaid om te getuigen tot in hun hoge 
ouderdom. Laat u als ouder dus niet afschrijven en schrijf onze 
ouderen niet af als mensen die hun tijd hebben gehad. 
Volgende keer een paar opmerkingen naar aanleiding van het 
boek Samen Jong zijn. Want in de Psalm staat ook nog: ze 
blijven krachtig en fris, in een andere vertaling: krachtig en 
groen. Ouderen van 87 nog zo fris als een hoentje! Samen jong 
zijn. 

Ds. Wim den Braber 
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PaKaN! jongerenwerker 
 

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

Startzondag 
Zondag 25 september was het startzondag. Voor de jongeren 
van 12+ mocht ik een programma uitwerken. Elders in het 
kerkblad staat al een kort verslagje. Het was een hele leuke 
middag. Fijn om de 10ers weer te mogen ontmoeten. Fijn om 
weer van start te kunnen gaan.  
De vesper op de startzondag mocht ik ook leiden. Met elkaar 
hebben we stil gestaan bij het thema ‘Aan tafel’. We zaten 
concreet met elkaar aan tafel en we hebben tijd genomen om 
met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van enkele vragen. 
Die middag heb ik ook de hoop uit gesproken dat we komend 
seizoen elkaar vaak zullen ontmoeten. En dan niet alleen 
gezellig, maar ontmoeten rondom God. Rondom ons geloof. In 
ontmoeting God, elkaar en ons zelf (beter) leren kennen. 
We hebben deze vesper ook stil gestaan bij het verhaal van 
Zacheüs. Hij was op zoek naar Jezus maar kon hem niet zien, 
toen hij dacht jezus te kunnen zien, zag Jezus hem. We kennen 
het verhaal. Jezus ging mee naar Zacheüs en aan tafel 
gebeurde er iets. Zacheüs beleed zijn zonden en bekeerde zich. 
Aan tafel, in échte ontmoeting, veranderen er dingen. Ik geloof 
dat we door échte ontmoetingen kunnen groeien in geloof. Ik 
hoop dat er dit seizoen veel échte ontmoetingen zullen zijn! 
Een aantal mensen/gezinnen heeft meegedaan aan de dating-
pot en gaan komende 7 weken bij elkaar eten. Mocht 
u/mochten jullie niet hebben meegedaan, nodig dan eens 
iemand uit! Voor de koffie of voor het eten. Je weet maar 
nooit, échte ontmoetingen kunnen een leven, kunnen jouw 
leven, veranderen. Laten we als gemeente vaak met elkaar ‘aan 
tafel’ gaan.  
 

Catechese 
Afgelopen kerkblad is er een noodoproep gedaan voor het 
zoeken van vrijwilligers voor de catechisatie. Vooralsnog heeft 
niemand zich gemeld. Denk dat we daarbij de conclusie 
moeten trekken dat de gemeente de catechese blijkbaar niet 
heel belangrijk vindt, of in ieder geval dat niemand bereid is om 
dit te komen doen. Intern gaan we kijken wat hier mee te 
doen. Vooralsnog starten we NIET.  
We hebben ook nog een 16+ groep, waarin we jarenlang 
hebben geïnvesteerd. Helaas kunnen we op dit moment ook 
hen niet iets aanbieden omdat we ook niemand hebben die dit 
kan gaan doen. (Gelukkig kunnen ze nog naar de 10erDienst). 
Zoals te lezen is, zouden we graag nog wat mensen erbij 
ontvangen. Tot die tijd starten we wat we kunnen en gaan daar 
iets moois van maken. We leggen het samen in Gods hand. Het 
is Zijn gemeente…  

Vriendelijke groet, 
Thomas Abbes  

 
 
 

PaKaN! 
 

 
Activiteitenagenda 
14-10 Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 uur @ De Kern 
14-10 N-Joy club 19.15 uur @ De Kern 
23-10 AtEleven 11.00 uur @ Hervormd Centrum 
25-10 WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen 
28-10 Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 uur @ De Kern 
28-10 N-Joy club 19.15 uur @ De Kern 
30-10 10-erDienst 09.30 uur @ Hervormd Centrum 
30-10 Kinderkerkdienst 09.30 uur @ De Kern 

N-Joy dagje weg! 
Dit jaar gaan we helaas niet op kamp. Daarom hadden we op 
zaterdag 1 oktober een hele gezellige dag georganiseerd.  
We verzamelden bij De Kern en gingen op de fiets naar de 
Sahara. Hier gingen we in verschillende groepen een 
speurtocht lopen en heerlijk picknicken. We hadden aardig 
geluk met het weer. Pas toen we weer naar Ommen wilden 
fietsen, ging het heel hard regenen. Gelukkig hadden we een 
groot zeil mee, waar we gezellig met z’n allen onder konden 
schuilen.  
Rond half twee kwamen we weer aan bij De Kern. Na even 
lekker ontspannen, zijn we een heel leuk spel gaan doen. Na 
afloop van het spel had iedereen inmiddels trek gekregen. Er 
werd lekkere patat gehaald en er werden heerlijke verse pizza’s 
voor ons gebakken.  
In de avond hadden we de bonte avond. Er werden heel wat 
leuke optredens gegeven door de kinderen.  
Het was een geslaagde dag! 

Namens PaKaN!, Marieke Veneberg 
 
23 oktober @Eleven-dienst 
Zie poster elders in deze Kerkvensters. Vanaf 10.45 uur is er 
koffie/thee/ranja. De dienst wordt gevuld met liederen, 
gebeden, een ‘leven in de bijbel’-quiz, wat vinden we in de 
bijbel over het thema en vervolgens gaan we daarover met 
elkaar in gesprek. Spreekt dit je aan, kom dan een keer kijken! 
De dienst is voor iedereen die het leuk vindt om mee te doen in 
een interactieve dienst (van 10 – 99+ jaar). 
 
Jeugddiaconaat officieel van start!  
Op de startzondag heeft het jeugddiaconaat tijdens de vesper 
een officiële aftrap gegeven voor haar bestaan. Zij maakte haar 
logo bekend, samen met haar idealen, acties en activiteiten 
voor het komende jeugdwerkseizoen.  
Het jeugddiaconaat bestaat uit 5 tieners die in het kernteam 
zitten (Lieke, Anke, Rhodé, Maaike en Maartje) samen met Kest 
Jelsma, Reyer van Harten en Dorinda Boezelman. Zij bedenken 
en organiseren acties die de gemeente verbindt, die ons laat 
omzien naar elkaar en die jongeren morele waarden als 
dienstbaarheid en naastenliefde laat voelen en ervaren! We 
gaan in de voetsporen van Jezus en willen via handen en 
voeten ons geloof beleven, leven en uitdragen.  
Bij de uitvoering van de acties hebben we 20 tieners die de 
handen uit de mouwen willen steken! We hopen dat we bij de 
wat grotere acties ook op uw vrijwillige hulp en inzet kunnen 
rekenen. Mocht u dit leuk lijken, dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden door een mail te sturen naar  
 jeugddiaconaat@pkn-ommen.nl  
Ook kunnen we uitbreiding van ons kernteam gebruiken zodat 
we nog meer acties kunnen aanbieden in de gemeente. De 
ideeën zijn er wel! Helpt u mee?!  

Groetjes, het jeugddiaconaat 
 
 
 

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: 
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Hervormde gemeente 
02-10 Mw. L. Thörig-Bakker 

Dhr. A. Jolink 
09-10 Mw. J.G. van Elswijk-Pardoen 

Mw. L. Muskee-Snijder  
 
Vinkenbuurt 
02-10 Fam. E. Kleinlugtenbelt 
09-10 Fam. Moes 
 
Witharen gebouw Irene 
02-10 Mw. G. Hendriks-Brink 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Noodhulp overstromingen Pakistan 
In augustus is Pakistan getroffen door de hevigste regen sinds 
mensenheugenis. Hierdoor kwam een derde van het land 
onder water te staan met desastreuze gevolgen. Miljoenen 
mensen zijn als gevolg van de watersnood op de vlucht 
geslagen en meer dan 1000 mensen zijn inmiddels overleden. 
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar 
beschadigd. Veel vee is verdronken en oogsten zijn volledig 
vernietigd, waardoor hongersnood dreigt. 
Kerk In Actie is een hulpactie gestart met als doel via haar 
partnerorganisaties in Pakistan directe noodhulp te bieden. De 
Hervormde- en Gereformeerde diaconie hebben besloten om 
de hulpactie van Kerk In Actie te ondersteunen met ieder  
€ 500,00. Hoe mooi zou het zijn als u als gemeentelid bereid 
bent om deze actie te ondersteunen door dit bedrag van  
€ 1.000,00 aan te vullen met uw bijdrage. Hoe meer 
deelnemers hoe meer we de mensen in Pakistan kunnen 
helpen, die alles zijn kwijtgeraakt door het water. U kunt 
helpen door uw bijdrage over te maken op banknummer 
NL46RABO0348904347 t.n.v. de Hervormde kerk Ommen of op 
banknummer NL77RABO0348904371 t.n.v. de Gereformeerde 
kerk onder vermelding van ‘hulp Pakistan’. Namens de 
diaconieën en Kerk In Actie hartelijk dank voor uw bijdrage.  

De Hervormde- en Gereformeerde diaconie 
 
19 oktober Sectie ontmoetingsavond Gk/Hg 
Betreft: wijk 1 sectie 10 en 13 van de Gereformeerde kerk en 
omgeving Varsen, Balkerweg, Weth. Petterweg, Tussenweg, 
Ommerkanaal, Hardenbergerweg, Haven Oost en West 
(gebied) van de Hervormde kerk. 
Door Corona hebben we 2 jaar lang geen sectie/ 
ontmoetingsavond kunnen organiseren bij de fam. Ningbers in 
Varsen. En zeg nu zelf. Wat is er mooier als van de PKN-kerken 
in Ommen straten en buurtschappen samen komen. Samen 
ontmoeten, samen eten, samen luisteren naar een onderwerp 
dat ons kan raken.  
We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Na het 
eten zal ds. Egbert van Beesten vertellen over het werk van 
stichting Mensenkinderen. Mensenkinderen helpt kinderen, 
gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en 
Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Ze werkt uitsluitend 
via kerken en lokale organisaties. De projecten zijn concreet, 
uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt 
geen (dure) transporten en goederen worden in het land zelf 
gekocht. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale 
economie. Na de presentatie is er gelegenheid om met elkaar 
in gesprek te gaan en vragen te stellen. 
Via een brief is iedereen die in de sectie 10 en 13 van 
Gereformeerde kerk en de genoemde straten van de 
Hervormde kerk woont uitgenodigd. 

Gerrit Vogelzang 
 
Verslag Startweekend 24 en 25 september 
De startzondag is hét startsein van het winterwerk van onze 
gemeente. Dit jaar was het zelfs een startweekend. Het begon 
op zaterdagmiddag met de ontmoetingsmiddag ‘Samen Kerk -

Samen Kunst’. Het was een echte ontmoetingsmiddag waar 
veel gemeenteleden acte-de-presence gaven. Er was van alles 
te zien, te beleven, te eten, te bieden en te kopen. Menig 
hobbyist was deze middag aanwezig om zijn/haar zelfgemaakte 
spullen aan de man/vrouw te brengen of te tonen. Een heel 
gevarieerd aanbod: glas-in-lood-kunstwerkjes, kaarten, 
taarten, bloemstukjes, bonsaiboompjes, gehaakte en 
geborduurde artikelen. Tijdens deze middag was er ook een 
veiling. Aan veel (amateur-)kunstenaars uit Ommen was 
gevraagd iets aan te bieden met het thema: ‘geloofs-be-leven’. 
Onder leiding van veilingmeester Kest Jelsma gingen allerlei 
kunstwerken onder de hamer: aquarellen, acrylverfschilderijen, 
wandkleden, glas-in-lood-lamp, een quilt, een gehaakte 
kerststal en een cursus groente tuinieren, etc. In totaal bracht 
deze middag € 4.000,00 op! De opbrengst wordt besteed aan 
diverse projecten binnen de kerk, zoals bijvoorbeeld de nieuw 
in te vullen avondontmoetingen, het project op de Vlierlanden 
en de Noaberkerk. Projecten die te maken hebben met elkaar 
ontmoeten en samen Kerk zijn, ook buiten de kerkdiensten/ 
kerkmuren. 
Op zondagochtend waren er diensten met het thema ‘Aan 
tafel’. Met mooie beelden, teksten, liederen en woorden werd 
dit met elkaar beleefd. Kinderen maakten een prachtig kleed 
waar veel handen op afgedrukt zijn, van jong en minder jong. 
We hopen het komende seizoen vele keren met elkaar aan 
tafel te gaan en elkaar te ontmoeten om hier een vervolg aan 
te geven. Na de diensten was er tijd voor koffie en lunch, heel 
goed verzorgd door de dames van de commissie in 
samenwerking met de medewerkers van De Kern. Veel mensen 
waren aanwezig en genoten van de contacten en het lekkers 
dat geserveerd werd.  
Ook met onze 10-ers zijn we weer gestart op de startzondag.  
In het Hervormd Centrum kwamen we rond 12.00 uur bij 
elkaar. We begonnen met een welkom en kennismaken met 
vooral de nieuwe jongeren. Daarna eerst met elkaar aan tafel 
voor een lekkere lunch. Daarna startte de ‘aan-tafel- games’. 
We speelden in vier teams tegen elkaar met allemaal spellen 
rond om het thema ‘aan tafel’. Dingen die te maken hebben 
met eten en proeven, maar ook een bijbelquiz en 
bijbelzoekspel. Vooral het proeven: lekkere en minder lekkere 
(en hele vieze) dingen was hilarisch. Er waren daardoor veel 
gezellige en grappige momenten. Een mooie start voor een 
mooi nieuw seizoen.  
Tijdens de Vesper mochten we vanuit PaKaN! het nieuwe 
jeugddiaconaat aftrappen. 4 van de 5 tieners die onderdeel zijn 
van de organisatie showden het nieuwe logo en hebben kort 
iets verteld van de acties die ze komend seizoen gaan opzetten. 
Mooi om samen ons geloof ook handen en voeten te gaan 
geven. Niet alleen praten over Gods liefde, maar ook Gods 
liefde vormgeven naar anderen toe.  
Tijdens het middagprogramma van de startzondag zouden we 
samen op de fiets stappen om een mooie route door Giethmen 
en Varsen te fietsen, waarin een aantal organisaties zich 
zouden presenteren. De weersvoorspellingen leken gunstig die 
dag, en wij en de organisaties hadden er zin in. Helaas begon 
het ’s middags te regenen en het was niet handig om met alle 
spullen buiten te gaan staan. Er werd daarom besloten dat de 
fietsroute wel kon worden gefietst, maar dat de organisaties 
hun presentaties in De Kern zouden houden in plaats van 
onderweg langs de fietsroute. Een aantal mensen heeft de 
route ondanks de regen toch gefietst.  
Fijn dat jullie, Dorcas, Stichting Good Hope, SOVO, het 
Vechtgenotenhuis en ook de Hervormde diaconie, er waren om 
ons te vertellen over jullie organisatie. Dankjewel, het was 
mooi om te horen over jullie werkzaamheden. We kregen op 
deze manier een beter beeld van jullie organisatie.  
Alle betrokkenen kijken met een tevreden gevoel terug op dit 
weekend en in de wandelgangen horen we leuke reacties.  

De startzondagcommissie.  
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Hervormde gemeente 
 

 
Bericht van de kerkenraad Hervormde gemeente 
Het is een aantal maanden vrij rustig geweest maar 
ondertussen is de draad weer opgepakt. Hoewel het rustig  
was wil dat niet zeggen dat iedereen stil heeft gezeten. 
Hieronder vindt u een terugkoppeling van een aantal  
besluiten die de kerkenraad heeft genomen.  
 
Beroepingswerk 
Hoewel het werk van de beroepingscommissie niet zichtbaar 
was, is er achter de schermen heel veel gebeurd. De 
beroepingscommissie heeft op 5 oktober bij de gehouden 
kerkenraadsvergadering een voordracht gedaan voor een te 
beroepen predikant. De kerkenraad heeft unaniem ingestemd 
met de voordracht van de te beroepen predikant. Door het 
tijdsverloop in het proces was het niet mogelijk om eerder over 
de voortgang van het beroepingswerk te communiceren. We 
zijn blij en God dankbaar dat het beroepingsproces zo 
voorspoedig mocht verlopen. In de diensten op 9 oktober is u 
de naam van de te beroepen predikant bekend gemaakt en is u 
ook uitgelegd dat u bezwaar kunt aantekenen tegen de 
gevolgde procedure. Na de termijn van bezwaar zal de 
procedure verder in gang worden gezet. Afgesproken is dat de 
te beroepen predikant in de ochtenddienst van 23 oktober 
2022 in onze gemeente voorgaat. Na afloop van de dienst is er 
dan gelegenheid om met elkaar een kop koffie te drinken. We 
bidden dat de te beroepen predikant Gods leiding mag ervaren 
in de te nemen beslissing. 
 
Gemeenteavond 
Besloten is dat er op 22 november een gemeenteavond zal 
worden gehouden in het Hervormd Centrum.  
De agenda van deze avond zal op een later moment bekend 
worden gemaakt via Kerkvensters. Indien er onderwerpen zijn 
die u graag zou willen bespreken, kunt u dat doorgeven aan de 
scriba Gerry Westerhof (herv-scriba@pkn-ommen.nl).  
 
Heilig Avondmaal vieringen 
In het beleidsplan van de kerk is afgesproken dat er ‘zittende’ 
en ‘gaande’ vieringen zullen worden georganiseerd. Zoals u 
heeft gemerkt, wordt op dit moment per zondag waarop het 
Heilig Avondmaal wordt gevierd gekozen voor hetzij een 
‘zittende’ viering of een ‘gaande’ viering. Besloten is om dit te 
veranderen en per zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt 
gevierd zowel een ‘zittende’ als een ‘gaande’ viering aan te 
bieden. De ene keer zal de ‘zittende’ viering ’s ochtends zijn en 
de ‘gaande’ ’s avonds, terwijl de eerstvolgende viering daarna, 
dit omgekeerd zal zijn. We zullen hier op 6 november mee 
beginnen. ’s Ochtends zal dan de ‘zittende’ viering worden 
gehouden en ’s avonds de ‘gaande’.   
 
PaKaN! 
Binnen PaKaN! is er een groot tekort aan vrijwilligers. 
Vrijwilligers die nodig zijn om onze jeugd van de PKN-kerken in 
Ommen mee te nemen in het geloofsleven. In de vorige editie 
van Kerkvensters is een oproep geplaatst door PaKaN! De 
kerkenraad roept iedereen op om bij zichzelf na te gaan of 
hij/zij iets zou kunnen doen in de opbouw van Gods koninkrijk. 
Als u meer wilt weten, schiet dan één van de leden van PaKaN! 
aan. De nood is hoog!  
 
Samen Kerk - placering avonddienst 
Tijdens de gehouden avonddiensten is gebleken dat de 
aanwezige mensen nogal ver uit elkaar zitten. Op zich is dat 
niet erg en zijn we vooral blij met uw aanwezigheid in de kerk. 
Maar toch, hoe mooi zou het zijn dat, gezien het aantal 
bezoekers in deze dienst, de aanwezigen dichter bij elkaar gaan 

zitten. Voor de voorganger geeft dat een ander beeld en de 
kans om elkaar in de kerk te ontmoeten is groter. Iets dat de 
kerkenraad toejuicht. De kerkenraad vraagt de aanwezige 
kerkleden dan ook om zoveel mogelijk op de stoelen voor de 
zijbeuk of in één van de voorste banken aan de ‘kosterskant’ 
plaats te nemen. In verband met de opstelling van de camera 
en de ligging van de ringleiding in de kerk is voor deze opzet 
gekozen. We hopen dat u het met de kerkenraad eens bent en 
gevolg wilt geven aan bovenstaand verzoek.  

Marinus Dunnewind, voorzitter Hervormde gemeente 
 
29 oktober Bijeenkomst mantelzorgers 
Graag willen wij, in kader van het groepspastoraat, 
mantelzorgers uitnodigen voor een bijeenkomst op deze 
zaterdag in het Hervormd Centrum. We beginnen om 11.00 uur 
met koffie en daarna gaan we aan de hand van een 
gezelschapsspel elkaar beter leren kennen. De bijeenkomst 
duurt tot ongeveer 15.00 uur, dus voor een lunch wordt 
gezorgd. 
Info: Jolanda van Beesten 
 Opgave graag voor 22 oktober. 
Wij hopen u/jullie te ontmoeten op zaterdag 29 oktober. 

Anja Stoker en Jolanda van Beesten 
 
Voortgang verbouwing Pand25 (Brugstraat 25 Ommen) 
Hoewel het pand al door een kerkelijke werkgroep wordt 
gebruikt, is het nog niet geheel in de staat gebracht, zoals de 
bedoeling is. 
Zonder oponthoud worden op maandag 31 oktober, de 
verbouwingswerkzaamheden gestart. De huidige raam- en 
deurpartijen worden eruit gehaald en worden vervangen door 
nieuwe hardhouten kozijnen met de beglazing.  
De werkzaamheden worden uitgevoerd in ca. 2 á 3 dagen 
achtereen, of op achtereenvolgende maandagen.  
De gebruikers en andere vrijwilligers dienen dus ruimschoots 
op tijd de meubels en andere goederen op te bergen en de 
ruimte zo veel mogelijk meubelvrij te maken (worden daarover 
nog benaderd). De bouwers kunnen dan een ‘stofwand’ 
ophangen om de ruimte zo goed mogelijk te beschermen tegen 
stof en vuil. Nadat de werkzaamheden en formaliteiten zijn 
afgerond, wordt Pand25 opgeleverd aan het college van 
kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente. In de maand 
november kan dan weer gebruik worden gemaakt van Pand25. 
De reserveringen voor het gebruik van het pand zullen bij de 
dames van het Hervormd Centrum plaatsvinden; de sleutel is 
daar op afspraak op te halen.  

Namens het college van kerkrentmeesters, Loes Thörig 
 
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 
25-09 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 143,40 € 147,10 € 108,98 
Vinkenbuurt 51,90 51,90 
Kerk Vinkenbuurt  
 
02-10 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 122,75 € 166,45 € 112,90 
Vinkenbuurt 21,60 23,27 
Kerk Vinkenbuurt 21,73 
 
Giften 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. P. de Jonge 
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Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 20,00 via mw. H. Reurink 
 
Voor de H.V.D. N-W 
3x € 10,00, € 12,00 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
American Party of Going Dutch 
Tijdens de startzondag stonden we ook stil bij het jaarthema 
‘Aan tafel!’. In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak 
samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want 
samen eten voedt niet alleen het lichaam, maar zorgt ook voor 
verbinding, want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je 
elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 
Zelf vind ik het een mooi jaarthema. Aan het eind van de 
vesper heb ik dat ook al genoemd en maakte de vergelijking 
dat het in de kerk is zoals een American Party of zoals ze juist in 
het Engels zeggen ‘going dutch’. Het is een feest waarbij 
iedereen wat meeneemt. De één neemt hapjes mee en de 
ander zorgt voor drinken en weer een ander voor taart. Zo is 
het ook in de kerk. Kerk zijn we samen en waaraan we allemaal 
onze bijdrage leveren. Soms is dat spontaan en soms word je 
gevraagd.  
Twee jaar geleden kwam ds. Kest Jelsma bij mij langs en vroeg 
of ik er wat voor voelde om voorzitter van de kerkenraad te 
worden. Als hij me niet had gevraagd was ik nu geen voorzitter 
geweest. Maar het is heel leuk en mooi werk om op deze 
manier een bijdrage te leveren aan de kerk, onze kerk.  
Daarom de vraag: Wat kun jij doen binnen de Kerk? Wil je aan 
de slag als ouderling, diaken of contactpersoon? Kun je wat 
betekenen binnen PaKaN!? Misschien wil je wel helpen bij het 
geven van catechisatie?  
En natuurlijk kan ik me ook voorstellen dat sommige mensen 
teleurgesteld zijn toen ze eerder een bijdrage hebben geleverd. 
Misschien was er weinig waardering, of verliep de 
samenwerking niet goed. Dat gebeurt helaas ook in de kerk, 
maar ik hoop dat je je niet laat weerhouden om opnieuw weer 
iets te gaan doen binnen de kerk. Als ik dan de vergelijking 
maak naar het eten kan ik zeggen dat ik in de keuken van ‘huize 
Warner’ soms ook het eten laat aanbranden en mijn dochters 
vinden mijn eten ook niet altijd lekker. Gelukkig zijn ze 
daardoor niet gestopt met eten. Zelfs als een keuken in de 
brand is gevlogen heb ik nog nooit gehoord dat mensen daarna 
gestopt zijn met eten. Wanneer je te maken hebt gehad met 
een teleurstelling juist dan wil ik je ook vragen, zou je dan 
opnieuw willen nadenken hoe je een bijdrage kunt leveren aan 
onze kerk. En als daarvoor eerst het gesprek nodig is, dan nodig 
ik je graag uit.  
Natuurlijk heb ik ook waardering voor mensen in de kerk die 
vanwege hun leeftijd stoppen. Zij hebben vaak vele jaren een 
bijdrage geleverd. Dank voor al die inzet. Aan hen wil ik vragen 
wilt u in dat geval de vraag stellen aan iemand in uw directe 
omgeving. Want soms heb je net die stimulans nodig om in de 
kerk aan de slag te gaan, net zoals Kest Jelsma mij destijds 
heeft gevraagd.  
Mocht je wat willen doen, laat het me weten en mail me op 
geref-voorzitter-kk@pkn-ommen.nl. (En dit geldt niet alleen 
voor de Gereformeerde kerk ook in de Hervormde gemeente 
zijn mensen nodig).  

Gerko Warner, voorzitter Kerkenraad 
 
Beroepingscommissie kan aan de slag 
In de laatste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad van 
harte ingestemd met de voorgestelde leden van de 
beroepingscommissie. Deze bestaat uit onderstaande 
personen.  

 Agnes Kroese (voorzitter)  
 Erna Martens (secretariaat) 
 Coeno Boot 
 Alieke Dijk  
 Herman van Dijk 
 Reijer van Harten  
 Wim ten Kate 
 Gera Keizer 
 Jeske Koning 
 Rebecca Steen 
Met deze samenstelling hebben we een vertegenwoordiging 
van onze brede gemeente. Hierin zijn verschillende gremia en 
generaties vertegenwoordigd. Mensen vanuit beide wijken, 
diaconie, werkgroep kerk & klimaat, PaKaN!, 
kindernevendienst. Er zijn inwoners van Ommen en Witharen, 
maar ook de groeiwijk Vlierlanden is vertegenwoordigd. Vanuit 
onze nauwe samenwerking met de Hervormde gemeente 
hebben zij ook een vertegenwoordiger geleverd. De mensen in 
de beroepingscommissie zijn vanuit hun eigen rol actief binnen 
de kerk, maar ook maatschappelijk betrokken. Daarmee is in de 
commissie ook ons Koersplan zichtbaar met de pijlers: midden-
generatie, maatschappelijk betrokken en erediensten. De 
beroepingscommissie kan nu aan de slag en we wensen hen 
succes en Gods zegen bij hun taak.  

Gerko Warner, voorzitter Kerkenraad 
 
Iemand gezocht! 
Wij zoeken iemand die van november tot en met januari ons 
enkele uren wil helpen met de Actie Kerkbalans 2023. Het zou 
prettig zijn als deze persoon kennis heeft van automatisering 
en excel-sheets.  
Voor meer informatie kun je je melden bij Annet Pasjes, 
Penningmeester Commissie van Kerkrentmeesters.  
 geref-penningmeester-cvk@pkn-ommen.nl 

Penningmeester CvK, Annet Pasjes 
 
26 oktober Ouderenmiddag in De Kern 
De ouderen worden van harte uitgenodigd voor deze gezellige 
middag met het duo Tiz-Nix. De middag begint om 14.30 uur, 
de inloop is vanaf 14.00 uur. Belangstellenden zijn ook van 
harte welkom.  
Info: Mw. Wia Ningbers of dhr. Gerrit Horsman 

Het zorgteam ouderen 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 50,00 via een contactpersoon 

Hartelijk dank 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
17 oktober Concert Christelijk Gemengde Zangvereniging 
‘Looft den Heer’ uit Notter, om samen te zingen voor Israël, 
onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. 
Met een overdenking door één van onze sprekers (ds. Kees van 
Velzen) 
Locatie: Gereformeerde kerk Ommen 
Aanvangstijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Dit concert is gratis te bezoeken, wees welkom! 
 
23 oktober Worship avond 
Een aantal jongeren uit de Evangelische Gemeente Ommen 
organiseert op deze zondag een Worship Avond. Inloop om 
19.00 uur, we beginnen om 19.30 uur in de Carrousel. We 
zouden het erg leuk vinden als daar ook jongeren en 
volwassenen uit andere kerken komen. De opbrengst gaat naar 
Compassion. Van harte welkom!! 
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25 oktober Bijeenkomst KBO-PCOB 
Het bestuur nodigt leden en 
belangstellenden uit voor de bijeenkomst 
op deze dinsdagavond om 19.45 uur in  
De Kern. Het onderwerp voor deze avond is: 
Wat kunnen senioren verwachten van het nieuwe college? 
Burgemeester Hans Vroomen en wethouder Alice van den 
Nieuwboer zullen ons deze avond hierover informeren. 
Allen hartelijk welkom! 
 
Amaryllisbollenverkoop 

Naast onze bestaande acties zoals de 
fruitpluk, de paasbrodenverkoop en de 
kerstbakjesverkoop gaan wij ook dit jaar 
weer amaryllisbollen verkopen. U kunt deze 

bestellen via de intekenlijsten op zondagen 30 oktober en  
6 november a.s. in de diverse kerkgebouwen.  
Er kunnen witte en rode amaryllissen worden besteld en ze 
kosten € 6,00 per stuk.  
Op vrijdag 18 november tussen 13.00 uur en 16.00 uur en op 
zaterdag 19 november tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunnen 
de bollen worden afgehaald in ons depot aan de Haven Oost.  
Bestellen kan ook via: Plonie Jelsma  

Erna Martens  
 
Er komen nog steeds giften binnen voor zowel de EHBO-actie 
als voor onze eigen activiteiten. Hierdoor kunnen wij aan een 
volgend transport vanuit de diverse gezamenlijke stichtingen 
met hulpgoederen voor Dianne in Oekraïne financieel 
bijdragen. Daarvoor onze grote dank!  
Dit transport zal binnenkort vertrekken.  
Voor de actuele informatie over onze stichting en het laatste 
nieuws van onze contactpersoon Dianne vanuit Oekraïne zie 
www.sovo-ommen.nl  
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten   

Laten we bidden dat de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, ons hart en onze gedachten in 
Christus Jezus zal bewaren. 
Laten we God danken dat Hij ons nooit alleen laat en 
altijd om ons heen is. Laten we bidden dat we dat 
steeds meer zullen gaan beseffen. 
Laten we bidden om Gods leiding, wijsheid en zegen 
voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen en 
laten we bidden dat (groot)ouders zullen blijven 
bidden voor hun (klein)kinderen. 
Laten we God danken voor het vele werk dat wordt 
verricht door onze predikanten, jeugdwerker en de 
vele vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeente. 
Laten we Gods leiding en zegen vragen voor hun werk. 
Laten we bidden voor alle christenen die te maken 
hebben met vervolging. Bid om Gods nabijheid en 
kracht om vol te houden.  
Laten we bidden dat God eenieder zal beschermen 
tegen de verkeerde invloed die de vele Halloween 
activiteiten, die er in de komende weken worden 

gehouden, op hen kunnen hebben en dat mensen 
mogen gaan inzien waar ze zich mee inlaten.  
Laten we bidden om vrijmoedigheid om ons 
persoonlijk geloof te durven delen met de mensen die 
op ons pad komen. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende  
 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 oktober. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 18 oktober voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail bij: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
   463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.  
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte. 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur  463928 
 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
GK o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg              Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 
 
 
 

mailto:gebedskalenderommen@live.nl
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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 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen  451206 
Koster-beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Maandag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
 Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
 Kernactief 14.00-16.00 uur 
Vrijdag: 09.00-12.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 

Zondag: Voor, tijdens of na de diensten 
7 dagen 24 uur per dag via email. 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind             
 
 

Familieberichten en posters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sint Franciscus van Assisi: Heilige voor alle tijden 
Wij kennen hem als Franciscus maar hij werd geboren als 
Giovanni Francesco Bernardone  in 1182 in Assisi, een plaatsje 
in het Italiaanse Umbrië. Zijn vader deed veel handel met 

Wij willen graag iedereen bedanken voor het meeleven 
na het overlijden van mijn man, onze vader en grootvader 
 

Albert Slotman 
 
Uw aandacht heeft ons goed gedaan. 
Familie Slotman 

Kerkvensters 
is op zoek naar nieuwe (eind-) redactieleden.  
Lijkt het je wat om te mee te draaien in een leuk team 1x in 
de 14 dagen een avond, mail dan naar:  
kerkvensters@pkn-ommen.nl 

mailto:commissiebijstand@pkn-ommen.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-ommen.nl
mailto:dekern@pkn-ommen.nl
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Frankrijk en omdat hij tijdens de geboorte van Giovanni in dat 
land verbleef noemde hij zijn zoon Francesco, dat betekent 
Fransmannetje. 
 
Het leven van Franciscus laat zich lezen als een 
bekeringsverhaal, maar dan wel een bekering die gebaseerd is 
op lijfelijke ervaringen. De welgestelde Frans wordt 
gevangengenomen in een oorlog waar hij eerst zelf van harte 
aan meedeed. In de gevangenis kwam Fransciscus in aanraking 
met ziekte, lijden en dood. Nadat zijn vader losgeld betaalde 
kwam hij vrij. De eens rijke jongeman was vermagerd en 
verzwakt en onder de indruk van zijn ervaringen met hen die 
lijden. 
 
Franciscus besluit zijn rijke leventje op te geven en gaat in een 
klooster wonen in Assisi. Na enkele jaren gaat hij naar buiten 
om te prediken. Hij kent daarbij maar één thema: Gods 
oneindige liefde. Als de mensen niet naar hem willen luisteren,  
dan luisteren vogels en vissen naar zijn liefdespreken. Voor 
Franciscus zijn alle schepselen Gods broeders en zusters, dus 
ook alle dieren, groot en klein. Franciscus krijgt steeds meer 
volgelingen en in 1217 wordt de Orde van de Minderbroeders, 
zoals zijn kloosterorde officieel heet, door de paus erkend. 
 
Met de wondtekens van Christus, de stigmata, in zijn lichaam 
overlijdt Franciscus op 3 oktober 1226, 44 jaar oud. Boven zijn 
graf wordt later in Assisi de San Francesco-kerk gebouwd. Toen 
kardinaal Jorge Bergoglio tijdens zijn pauskeuze op 13 maart 
2013 de naam Franciscus aannam, werd die keuze alom gezien 
als een programma:  een paus die wil treden in het voetspoor 
van Franciscus van Assisi, een  man die zijn leven lang Jezus op 
een geheel eigen en eigentijdse wijze navolgde. 
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@ Eleven-dienst 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wat vraagt God van  

mij vandaag? 
 

 

Wanneer:  Zondag 23 oktober 

Hoe laat:  11.00 – 12.00 uur dienst  

12.00 – 12.30 gezamenlijke lunch* 

Waar:   Hervormd Centrum 

Voor wie: Iedereen van 10 – 99+ jaar 
 

*We vragen iedereen iets lekkers mee te nemen voor de lunch om te delen 

met de rest. #Aan Tafel!       
 

 

 


