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21ste jaargang No. 17  Vrijdag 16 september 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Aan Tafel 2 

Zoals collega Hans Tiggelaar in zijn meditatie in het vorige 
Kerkvensters al aangaf is het thema van de PKN-kerken het 
komende seizoen ‘Aan Tafel’. Een thema waarbij je wellicht 
direct denkt aan de viering van het Heilig Avondmaal. De plaats 
waar we stilstaan bij de onvoorwaardelijke liefde die God ons 
gaf in en door zijn Zoon Jezus Christus. De plaats waar we 
hoopvol vooruitkijken naar de wederkomst van Jezus. De plaats 
ook waar we in verbondenheid met Jezus en onze tafelgenoten 
elkaar in de ogen kijken, beseffend dat we aan elkaar gegeven 
zijn. Bij dat laatste klinkt nu dat prachtige lied 388 (waard om 
nog eens helemaal te lezen) waarvan ik het eerste couplet 
citeer:  

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 

 
Prachtige woorden die weergeven dat hemel en aarde elkaar 
ontmoeten in de viering van Brood en Wijn. Dat deze aarde de 
Tafel van God is, waar eens ooit alle volken zullen aanschuiven. 
Prachtige woorden, maar die mij ook doen beseffen dat we nog 
een weg te gaan hebben naar die tafel waarbij iedereen 
welkom is, zich veilig voelt. Van gemeenteleden hoorde ik dat 
ze af en toe geraakt worden door uitspraken van 
medegemeenteleden (en ook zelfs door wat ze in Kerkvensters 
lazen), waarbij ze níet het gevoel hebben dat ieder welkom is 
en zich veilig kan voelen.  
In het komende seizoen bied ik mogelijkheden aan om elkaar 
bij een maaltijd te ontmoeten en in gesprek te gaan over wat 
ter tafel komt. Om de verbondenheid ook op andere dagen dan 
de zondag te ervaren en vorm te geven. Maar dat niet alleen, 
het is méér, het is geen doel op zich. Wat zou het mooi zijn als 
juist die verbondenheid ten goede komt aan anderen. Dat onze 
verbondenheid een warm welkom uitstraalt naar anderen. Dat 
de Kerk werkelijk een plaats is waar je je warm welkom weet. 
Dat je uitstraalt dat God van je houdt om wie je bent en dat die 
ander zich daarom veilig voelt bij hen die in en door Jezus 
verbonden zijn. 
En wat zou het fijn zijn als we in het komende seizoen bij die 
maaltijden door de week vragen ter tafel komen als: 

Zie verder pag. 3 

 

Leesrooster 
 

 
Za 17 sept. 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen  
Zo 18 sept. 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis  
Ma 19 sept. 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de 
Di 20 sept. 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand  
Wo  21 sept. 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust 
Do 22 sept. Psalm 128 Voorspoed 
Vr 23 sept. Lucas 16:1-9 Creatief  
 
Za 24 sept. Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes 
Zo 25 sept. Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je 
Ma 26 sept. Psalm 131 Stil 
Di 27 sept. 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen 
Wo 28 sept. 1 Koningen 20:13-22 Dronken 
Do 29 sept. 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod 
Vr 30 sept. 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld 
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Zondag 18 september 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.C.J. Post, Wierden 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. R. van Lenthe  
 Mw. A. Pot  
 Mw. D. Willems 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J. de Haan, Veenendaal 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.C.J. Post, Wierden 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. van Dorland 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. B. Grandia, Doesburg 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. T. Post-Halma 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 23 sept. 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 23 sept. 19.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 25 september Startzondag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, doopdienst 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Mw. P. de Jonge  
 Dhr. W. ten Kate  
 Dhr. B. Scheppink 
 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.30 uur: Mw. H.J. Dekker-Averesch, 
 Vriezenveen, tentdienst  
 m.m.v. We4Him, Slagharen 
Keyboard: Bert Schuttert 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  Leiding: Marije Meesters 
Tienerdienst: Alle groepen 
Afgevaardigde Gk: Mw. J. van der Bent 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. W.H. van Boeijen,  
 Dedemsvaart 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. G. Westerhof 
Gastdame/-heer: Dhr. K. van Hulst  
 Mw. B. Naarding 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es 
Kinderkerkdienst: Geen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink 
 Dhr. G. Tent 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.30 uur: Zie Vinkenbuurt 
 
De Kern Vesper Samen kerk 
15.30 uur: Dhr. T. Abbes 
 m.m.v. Just4U, Hoogeveen 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 30 sept. 18.30 uur: Ds. W. den Braber 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 30 sept. 19.30 uur: Ds. W. den Braber 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
18 september Noaberdienst 
Dit keer is het thema ‘Vreemde Snuiters’. 
De Bijbel staat vol met heldenverhalen over 
dappere, slimme, fantastische mensen die op 
belangrijke momenten bijzondere dingen voor 
God doen. 
Net als toen leven ook wij in een tijd vol 
zorgen en problemen. Wij zouden ook wel zo’n held als in de 
Bijbel kunnen gebruiken. Maar helaas, we kennen eigenlijk 
niemand die daar geschikt voor lijkt… Kijk maar eens om je 
heen, bijvoorbeeld in de kerk, daar zitten heel wat vreemde 
snuiters. Niet zo geschikt voor Gods plannen denken wij. Of 
moeten we misschien eens een andere bril opzetten? 
Leonie van den Berg (www.leonie.nu) zal hierover met ons 
nadenken en verzorgt samen met Henk Lip de muziek. Ze zullen 
ook vertellen over het werk van World Vision, een 
ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor kinderen in nood 
(www.worldvision.nl). Een dienst vol met humor en muziek, 
voor jong en oud. In het bijzonder voor iedereen die zich niet 
zo bijzonder voelt!  
Vanaf 09.30 uur staat de koffie/thee en ranja klaar. De dienst 
begint om 10.00 uur.  
Kinderoppas is aanwezig en ook na die tijd is er nog alle tijd om 
na te praten onder het genot van wat drinken met iets lekkers. 
Komt u/kom jij ook? Van harte welkom! Wij kijken ernaar uit 
om jullie te ontmoeten!  
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
18 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
25 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Vredesweek KiA  
  Zending (Colombia) en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
18 september: Nathan Haveman 
25 september: Thomas Haveman 
 
Kinderoppas 
Ommen 
18 september: Anja Bolks 
  Indy Bolks 
25 september: Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
 
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 ℡ 06 34229526. 
 

Gereformeerde kerk 
 
25 september Kinderdienst Startzondag 
Normaal gesproken zou er op deze zondag een kinderdienst 
zijn, maar omdat het startzondag is gaan we het anders 
aanpakken! Wij willen deze start namelijk niet los van elkaar 
vieren. Alle kinderen mogen gewoon met hun ouders en 
verzorgers mee de kerk in, maar het wordt geen gewone 
kindernevendienst en kerkdienst! Het thema is ‘Aan tafel’ en 
we gaan samen met dit thema aan de slag.  
Komen jullie allemaal? Wij kijken er naar uit!  

Collecten 
18 september 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
25 september 
Ommen en Witharen: KiA Zending Colombia en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
18 september: Romy Dunnewind 
  Marijke van Harten 
25 september: Ellen Horsman 
  Rita Meulenkamp 
 
Witharen 
18 september: Ilse van Harten 
 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
Stralen wij uit dat iedereen ongeacht afkomst, 
maatschappelijke positie, huidskleur of seksuele geaardheid 
welkom is in ons midden? 
Wat zou het fijn zijn als we samen aan tafel dan oor en oog 
blijken te hebben voor mensen die, door alles wat speelt op 
het terrein van energiekosten en inflatie, in de financiële 
problemen komen. Zo erg zelfs dat ze zich afvragen: Wat kan ik 
me nog veroorloven in wat er op tafel komt? 
Wat zou het fijn zijn als we in gesprek gaan over hoe en waar 
het voedsel wordt geproduceerd dat op onze tafels verschijnt. 
Aan tafel droom ik van de Kerk zoals God die bedoeld heeft: 
mensen die oog hebben voor de materiële en geestelijke nood, 
voor hen die zich buitengesloten voelen. Mensen die de ander 
en de schepping willen dienen. Mensen die in navolging van de 
Gastheer van het Heilig Avondmaal recht en geluk willen 
scheppen. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort 
hun verjaardag te vieren: 
 
Door omstandigheden vorige nummer niet genoemd: 
Mw. G. Pannekoek-Moes 
Dhr. G.J. Emmink 
Dhr. F.J. Gerritsen 
Dhr. G. Snel 
Mw. K. Stoeten-Kijk in de Vegte 
Dhr. G.J. Paarhuis 
Mw. M.J. Knoppers-Reitsma 
Mw. H. Timmer-Smit 
Dhr. H.J. Knol 
Dhr. H.A. van de Vegte 
Mw. D.H. Eggen-van Driessen 
 
Dhr. B.J. Dunnewind 
Dhr. J.J. Boelens 
Dhr. J. Hallink 
Dhr. G.J. Hesselink 
Mw. H. Veldhuis-Ekkelkamp 
Mw. J. Schuurman-Braakman 
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Mw. T.D. Tameeris-Tekelenburg 
Mw. A.J. Roddenhof-Willems 
Mw. G. v.d. Wal-van den Brink 
Mw. A. Engberts-Otten 
Mw. W.T.H. Reinders-Wetsteijn 
Mw. G. v.d. Schoor-Timmerman 
Dhr. G.J. Veneberg 
Mw. Z. Buter-de Vries 
Mw. J.E. Horsman-Endeman 
Dhr. A. Beugelink 
Dhr. A.J. Emmink 
Dhr. G.J.A. Heusinkveld 
Mw. J. Oldeman-Timmerman 
Mw. A.G. Bouwhuis-Winters 
Mw. M.W. Haandrikman-Hollander 
Mw. H. Boezelman-Bolks 
Mw. J. de Jong-van Vugt 
Mw. J. Kelder-Stoeten 
 
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 
Op 25 september is de startzondag. U kunt daarover in dit 
kerkblad meer lezen. Een dag vol activiteiten waarvoor u van 
harte wordt uitgenodigd. In beide kerken zullen wij deze 
morgen (bijna) dezelfde liturgie volgen. In de dienst zal het 
nieuwe jaarthema van onze kerk ‘Aan Tafel’ centraal staan. 
Ook zal er in deze dienst worden gedoopt. 
 

Geboren 
Op 14 augustus zijn geboren Nina Aaltina Timmerman en Saar 
Gerri Timmerman. Nina en Saar zijn de dochters van Gerben en 
Elsbeth Timmerman. Op het kaartje staat ‘Zo bijzonder een 
dubbel wonder.’  U had het al begrepen dat Nina en Saar een 
tweeling zijn. Wij bidden dat Nina en Saar voorspoedig en 
gezond mogen opgroeien onder de zegenende handen van 
Onze Heer. 
 
Op 4 september is Fenna Maria Klaasje Quaedvlieg geboren. 
Fenna is de dochter van Micha en Yvonne Quaedvlieg. 
Wij bidden dat Fenna voorspoedig en gezond mag opgroeien 
onder de zegenende handen van Onze Heer 
 

Omzien naar elkaar 
Alle zieken thuis of elders wensen wij de nabijheid van onze 
Heer en Heiland. 
 

Tot slot… 
Zo ben je nog op vakantie en zo zit je weer volop in het 
kerkenwerk. Het nieuwe jaarthema nodigt uit om samen aan 
tafel te gaan. Ik hoop dat dit regelmatig zal gebeuren. 
Vrede en alle goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
 
Tentdienst Vinkenbuurt Witharen 
25 september is het startzondag. In Vinkenbuurt en Witharen 
starten we deze zondag samen met een gezamenlijke 
tentdienst in de feesttent aan de koloniedijk 22. De dienst 
begint om 10.30 uur. Vooraf is er vanaf 10.00 uur gelegenheid  

om samen koffie te drinken. 
De dienst wordt geleid door Ria Dekker uit Vriezenveen, Bert 
Schuttert begeleidt de zang en er is muzikale medewerking van 
Gospel folk band we4Him uit Slagharen. Voor de kinderen is er 
onder de dienst een activiteit. Ook al kom je niet vaak / nooit in 
de kerk, hier mag je en kun je makkelijk aan meedoen. 
Na de dienst is er gelegenheid om gezellig na te praten met een 
kopje koffie. Aansluitend zal er vanaf 12.15 uur gelegenheid 
zijn om te lunchen. Vanaf 13.30 uur kunt u dan in Ommen 
meedoen aan de fietstocht of om ongeveer 15.30 uur de 
Vesper bijwonen. 
Het thema voor het komende jaar is: ‘Aan tafel’. Zondag 
beginnen we daarmee. Heeft u ook ideeën hoe en met wie U 
wel eens aan tafel zou willen zitten? Praat ons bij tijdens de 
koffie. 
We hopen op een mooie dienst, waarbij veel mensen 
meedoen. Ook al komt u niet zo vaak in de kerk of kerkt u 
elders, deze zondag bent u vanuit Witharen en Vinkenbuurt 
van harte welkom in de tent! 

Hennie, Riek, Dick en Janny 
 
 
 

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 
 
 
 

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 
 

Losmaking 
Hij is er nog wel en hij is er niet meer (als wijkpredikant)…  
Op 23 september wordt collega Hans Baart officieel 
‘losgemaakt’ (zo heet dat) als predikant van onze gemeente. 
Het betreft een administratieve handeling. Daarom, op dit 
moment en ook vanaf deze plaats: Hans, het ga je goed in je 
nieuwe werk. Een gezegende en vreugdevolle tijd in Zwolle! 
 

Contactpersoon 
Vanaf 1 september is Erna Aalders-van der Veen actief als 
contactpersoon in sectie 16b. Fijn dat je dit wilt doen! 
 

Huwelijksjubilea 
Dankbaar gedenken Hans en Jolanda Vijn-Paarhuis dat ze op  
26 september 25 jaar getrouwd zijn.  
En op 1 oktober is het de dankbare dag dat 40 jaar geleden 
Hendrik Jan de Lange en Gezina Nabers elkaar het ja-woord 
gaven.  
We feliciteren beide echtparen van harte en wensen hen Gods 
blijvende zegen toe! 
 

Winterwerk 
Elders in deze Kerkvensters (bij de gezamenlijke berichten) 
vindt u een aantal activiteiten die ik in het komende seizoen wil 
gaan organiseren. Tegen de tijd dat de activiteit wordt 
gehouden volgt nog een herinnering. Voor nu is wel van belang 
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dat als u overweegt mee te doen dit aan mij te laten weten. Als 
ik op voorgestelde activiteiten geen enkele reactie krijg ga ik er 
van uit dat er geen behoeft is aan die activiteit. 
Speciaal wil ik daarnaast ook nog verwijzen naar het bericht 
elders in deze Kerkvensters over de musical die we hopen voor 
te bereiden en uit te voeren. Ik ben blij dat er al een werkgroep 
is die aan de slag is gegaan en vooral ben ik blij dat Anja Exel en 
Quinta Ruiter de musical willen regisseren! 
 

Doopzondag kinderen wijk 1 en wijk 2 
De eerstvolgende doopdienst in Ommen is op zondag  
23 oktober. Dit geldt zowel voor de kinderen uit wijk 1 als uit 
wijk 2. Het voorbereidende doopgesprek is op woensdag  
5 oktober om 20.00 uur in De Kern. Graag van tevoren even 
contact met mij opnemen als je je kind wilt laten dopen. 
 

Pub Quiz 
15 teams staan op vrijdagavond 30 september om 20.00 uur in 
de grote zaal van De Kern in de startblokken voor de Pub Quiz. 
Zal het Beamerteam wederom hoge ogen gooien? Blijken de 
teams achteraf de joker te hebben ingezet bij die ronde waar 
ze hoge ogen gooiden? Er hebben zich sterke nieuwe teams 
aangemeld. Vaste thema’s zijn iedere keer: Muziek en 
Bijbelvragen. Elke keer is het weer een verrassing wat het 
thema is van de overige rondes. Naast deze sportieve strijd 
staat de avond ook in het teken van ontmoeting. Publiek is van 
harte welkom! De toegang is gratis. Wel wordt er een vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor de genuttigde drankjes. 
 

Afstuderen 
Op 19 september hoopt ons gemeentelid René Coster zijn 
masterstudie theologie af te ronden en is dan ‘gediplomeerd’ 
predikant-geestelijk verzorger! Weer een dominee er bij in 
Witharen. René ging onder anderen al eens voor in een 
Noaberdienst.  
We feliciteren hem (alvast) van harte en wensen hem Gods 
zegen toe in zijn werk als predikant-geestelijk verzorger in 
IJsselheem! Ik heb hem gevraagd het een en ander te vertellen 
over zijn studie en werk. Hieronder volgt zijn bijdrage. 
‘Het is me best goed gelukt om onder de radar te blijven, al 
wist Witharen al wel van mijn bestaan. Want in Witharen 
woont een bijna afgestudeerde dominee en hij heet René 
Coster. Op het moment dat ik dit schrijf ben ik mijn 
masteropleiding aan het afronden. Het afgelopen jaar heb ik 
mij gespecialiseerd richting een oudtestamenticus. De kroon op 
mijn studie is een onderzoek naar het zondvloedverhaal tegen 
de achtergrond van de milieuproblemen waarmee onze wereld 
momenteel geconfronteerd wordt. Op 19 september hoop ik 
de uitkomst van mijn onderzoek te verdedigen. Mocht dat 
goed gaan, dan is dat ook de datum waarop ik afstudeer.  
Vanuit het zondvloedverhaal heb ik onderzoek gedaan naar het 
verbond dat God in Genesis 9 sluit met de hele aarde. Na de 
grootste ecologische crisis die in de Bijbel terug te vinden is, 
sluit God een verbond waarmee Hij zich verplicht om de aarde 
nooit meer zo te verwoesten als Hij deed door middel van de 
zondvloed. Met het oog op hoe de klimaatveranderingen zich 
ontwikkelen, is dat best wel een spannend verbond. Want 
geldt het verbond dat God in Genesis 9 sluit nog steeds? Zal 
God de aarde überhaupt nooit meer verwoesten? En als God 
het niet doet, kunnen wij mensen dat dan wel voor elkaar 
krijgen?  
In mijn onderzoek heb ik een aantal interessante ontdekkingen 
gedaan. Teveel om hier te vermelden helaas. Een belangrijke 
ontdekking is dat God inclusief naar de schepping kijkt. Hij 
verbindt zich niet alleen aan mensen. Ook alle andere levende 
wezens krijgen een plaats in het verbond dat God sluit met 
Noach. Daarom zijn ook dieren en planten onderdeel van Gods 
heilsplan. Ze zijn niet alleen schepping van God, net als de 
mens zijn ze ook onderdeel van de zondeval die beschreven 
wordt in Genesis 3. Maar ook net als de mensheid, is de rest 
van de schepping onderdeel van de redding en verlossing in 

Christus, om uiteindelijk vervuld te worden wanneer Jezus 
terugkomt op de wolken. Ook die terugkomst is een 
interessante, want welke plaats heeft de huidige schepping 
zoals wij die kennen daarin, en wat betekent dat voor het hier 
en nu…  
Het is onmogelijk om alle mooie dingen die ik ontdekt heb hier 
uiteen te zetten. Maar ik hoop zo een kleine indruk te hebben 
gegeven van waar ik mij mee bezig mocht houden als student. 
Na het afronden van mijn studie hoop ik aan de slag te gaan als 
predikant-geestelijk verzorger. Nu werk ik al sinds een aantal 
jaren parttime naast mijn studie als geestelijk verzorger bij 
IJsselheem. Vanaf 1 oktober hoop ik dat uit te breiden naar een 
fulltimebaan’. Groetjes René 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.T. Baart 
  dsbaart@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Huwelijksinzegening 
Het heeft even geduurd, maar Mattheu Stevelink en Andrea 
Oldewening gaan trouwen! Wat een feest! Op 22 september 
om 14.30 uur mag iedereen getuige zijn van hun ja-woord en 
de handoplegging tijdens de oecumenische viering in de 
Gereformeerde kerk.  
 

Dank! 
Dit was het thema van de laatste zondagse dienst die ik als uw 
wijkpredikant mocht leiden. Dank! is ook het woord waarmee 
ik me nog één keer tot u richt. De persoonlijke woorden waren 
warm, welgemeend en veel, net als de kaartjes, mails, appjes 
en praatjes op straat. Ook kreeg ik nog cadeaus van u die 
zondag. Mooi trouwens, hoe mijn gezin, Gerdien (met haar 
ontroerende speech), Maartje (die in Marokko studeert), 
Jannick, Teike en Rhodé erbij betrokken werden. Mooi ook, alle 
inbreng van gemeenteleden en het lied van de wijkraad. En 
voor mezelf heel mooi hoe Gerko in de tijd terugkeek tot en 
met mijn geboortehuis (waar ik nog nooit een foto van had 
gezien) via mijn jeugd en vorige gemeentes.  
Gerko’s speech was wat mij betreft veel meer dan een leuk 
opgezet praatje: het maakte van de stappen die ik in mijn leven 
heb gezet een wandeling. En nu wandel ik verder in mijn leven 
naar Zwolle. Ik zie in wat Gerko deed een illustratie van wat 
geestelijke verzorging is: betekenis zoeken en beelden 
aanbieden, waardoor ik zelf betekenis kan vinden en moed 
hervind voor de weg die voor me ligt. Ik hoop overigens dat de 
getoonde boom op Schier voor u net zo mag werken. 
Voor al die goede gaven blijf ik herhalen: dank! Blij zijn we als 
gezin dat we voor het eerst na een verandering van mijn 
werkomgeving kunnen zeggen: tot ziens! 
Vanaf de Fuut, die ons huis en thuis blijft,  

ds. Hans Baart 
 

Bij de diensten 
18 september, Vredeszondag 
2022: ‘Heb je vijanden lief, wees 
goed voor wie jullie haten.’  
Dat zegt Jezus in de veldrede bij 
Lukas (Lukas 6: 27-38). Naïeve 
Jezus. Dat geldt toch niet voor  
Poetin, Jezus? Wij weten wel 
beter. Wij zijn niet gek. We kunnen toch moeilijk tegen de 
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne zeggen: Weersta de 
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boze niet, maar keer hem ook nog de andere wang toe? Of was 
Jezus misschien toch realistischer dan de meesten van ons 
denken? Kan het, weigeren om een vijand te zijn?  
Naast Lukas lezen we en zingen we Psalm 1 en luisteren naar 
een bewerking van de psalm door Huub Oosterhuis. 

Ds. Bram Grandia 
 

Berichten en wijzigingen 
Gemeenteleden van wijk 2 kunnen hun vragen en of 
wijzigingen doorgeven aan de scriba mw. J. Weidenaar-
Vijfvinkel (zie gegevens hierboven vermeld) of aan de 
voorzitter van wijk 2, dhr. H. van Dijk.  
In geval van overlijden of crisispastoraat kunt u zich wenden tot 
ds. Kest Jelsma. 

 
Geboren 

Op 17 augustus jl. is Thijs van der Vaart geboren. Thijs is de 
zoon van Krista en Roelof van der Vaart en het broertje van 
Yara. We feliciteren hen van harte met de geboorte van Thijs.  

Jolenta Weidenaar-Vijfvinkel, scriba wijk 2 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Waarover praten veel ouderen met mij... 
Over de kinderen en (achter) kleinkinderen die het instituut 
kerk eigenlijk niet meer zien zitten. Ouderen vragen zich af wat 
ze verkeerd hebben gedaan. Of wat de kerk verkeerd heeft 
gedaan. Soms merk ik gelatenheid en hoor ik zeggen: het is niet 
anders. Maar heel vaak hoor ik daar ook een ondertoon van 
verdriet in. In de komende tijd zal ik op deze plek proberen in 
een aantal kleine stukjes daar een en ander over te schrijven. 
Mijn inzet is verbindingen te leggen in begrip van ouders 
richting hun kinderen die lijken af te haken, 
Maar ook van kinderen naar ouders toe. Want er is zowel bij 
ouders als kinderen soms een gedrag te merken, waarbij 
beiden dit onderwerp om de lieve vrede proberen te 
vermijden... Misschien ook een onderwerp wat hout kan 
snijden als we aan de koffie zitten in De Kern. In ieder geval 
voor mij een onderwerp om nu eens aan te pakken... 

Ds. W. den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

Startweekend 
De startzondag is elk jaar weer een gezellige 
gemeentebijeenkomst. We maken er zelfs dit jaar een 
startweekend van. Het is hét startsein van het winterwerk van 
onze gemeente. Dit jaar wordt het startweekend gehouden op 
24 en 25 september en heeft als thema ’Aan tafel!’ 
meegekregen. Wij nodigen u graag uit om dit samen met ons 
tot een feest te maken! 
Al ver voor de zomervakantie hoorden wij dat ook andere 
groepen zin hadden om weer iets te organiseren. Wat is het 
dan mooi dat je de samenwerking opzoekt en dan komt tot 
twee dagen met allerlei activiteiten. 
Op zaterdag 24 september starten we met een 
ontmoetingsmiddag, georganiseerd door de werkgroep ‘Samen 
Kerk - Samen Kunst’. Al het moois, te zien op de poster op de 
achterzijde, wordt geveild of verkocht. De hele middag, die  

begint om 13.30 uur, staat in het teken van ontmoeting.  
Van 13.30 tot 14.30 uur kunt u onder het genot van koffie/thee 
en iets lekkers alle kunstwerken bekijken in de grote zaal van 
De Kern. Vervolgens wordt om 15.00 uur een veiling gehouden 
onder leiding van onze eigen twee veilingmeesters, Kest Jelsma 
en Hans Baart. In het dagelijks leven predikant, maar deze 
middag zullen zij zich van een andere kant laten zien. Naast de 
kunstwerken die geveild worden, zijn ook kraampjes ingericht 
waar kleinere kunst verkocht wordt. Neem dus vooral deze 
middag een portemonnee mee. De opbrengst van deze middag 
is bestemd voor diverse projecten binnen de kerk, zoals de 
nieuw in te vullen avondontmoetingen, het project op de 
Vlierlanden en de Noaberkerk. Projecten waarbij ontmoeting 
een belangrijke rol speelt.  
We sluiten de ontmoetingsmiddag af met een drankje en een 
hapje. Deze zijn niet gratis, omdat we de hele opbrengst van de 
veiling graag ten goede laten komen aan de bovengenoemde 
projecten. Koffie en thee zijn wel gratis. Wij zien u graag op 
zaterdagmiddag 24 september a.s.  
Voel u welkom! 
 
Op zondagochtend hebben de diensten in Ommen, 
Vinkenbuurt en Witharen hetzelfde thema ‘Aan tafel’. 
Wanneer we aan tafel gaan, ontmoeten wij elkaar en gaan met 
elkaar in gesprek. Dat willen we ook graag op deze zondag. In 
samenwerking met de kindernevendiensten zullen de kinderen 
laten zien wat er nodig is voor een mooi gedekte tafel, waar we 
allemaal voor uitgenodigd worden. 
De diensten in Ommen beginnen om 09.30 uur.  
Na de diensten wordt u uitgenodigd voor het gezamenlijk 
koffiedrinken. Aansluitend is er een lunch. Dit vindt plaats in  
De Kern. 
In Vinkenbuurt en Witharen starten we deze zondag samen 
met een gezamenlijke tentdienst in de feesttent aan de 
Koloniedijk 22. Er is muzikale medewerking van Gospel folk 
band we4Him uit Slagharen. Voor de kinderen is er onder de 
dienst een activiteit. De dienst begint om 10.30 uur. Vooraf is 
er vanaf 10.00 uur gelegenheid om samen koffie te drinken. 
Na de dienst is er gelegenheid om gezellig na / bij te praten 
met een kopje koffie. 
Aansluitend zal er vanaf 12.15 uur gelegenheid zijn om te 
lunchen. Ook in Ommen kunt u aanschuiven bij de lunch. Vanaf 
13.30 uur kunt u dan in Ommen meedoen aan het 
middagprogramma van de startzondag of om 15.30 uur de 
Vesper bijwonen.  
 
Tijdens het koffiedrinken en de lunch zijn er in Ommen 
activiteiten voor de kinderen. Er komt een luchtkussen en er 
zullen wat leuke dingen te doen zijn voor jullie. Ook kun je die 
dag mee doen aan een potje Lasergamen! Hoe cool is dat! 
Kinderprogramma van PaKaN! is gewoon in en rond De Kern.  
 
Ook voor onze 12+ jongeren wordt er natuurlijk weer een leuk 
programma georganiseerd door PaKaN! Voor jullie is er een 
eigen lunch en een tof programma. Programma start om 12.00 
uur, maar inloop is al eerder. Details en locatie volgen via de 
app en socialmedia. Mocht je niet in de app zitten en wel willen 
meedoen, kun je altijd even contact op nemen met Thomas 
Abbes.. 
 

Na de lunch is er om 13.30 uur een 
fietstocht, deze wordt georganiseerd 
door de commissie ZWO (Zendings Werk 
Ommen). Om 13.30 uur start de 
fietsroute vanaf De Kern door de mooie 
omgeving van Ommen, waar u meer te 
weten komt over een aantal organisaties 
die door onze kerk worden ondersteund 

en zal er een leuke activiteit voor kinderen zijn. De lengte van 
de route is ongeveer 15 km. Kom allemaal gezellig mee fietsen 
en laat u verrassen! 
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Bij slecht weer zullen de organisaties zich presenteren in  
De Kern en zullen daar ook activiteiten zijn voor de kinderen!  
 
We sluiten deze startzondag af met een Vesper in De Kern, die 
wordt verzorgd door PaKaN! We blijven bij het thema ‘Aan 
Tafel’. De spreker is Thomas Abbes, muzikale medewerking zal 
worden verzorgd door Just4U uit Hoogeveen. Een (interactieve) 
dienst die ook zeker geschikt is voor jongeren. Ook zal het 
jeuddiaconaat deze zondag officieel worden afgetrapt. De 
vesper is voor mensen die hele dag meedoen, maar ook voor 
mensen die alleen hierbij aan willen sluiten! Iedereen is 
welkom! 
Samen hopen we er een prachtige dag van te maken! Zien we u 
en jullie die dag ook? 

Thomas Abbes 
 
 
 

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 
04-09 Mw. H. B. Bijl-Stoeten 

Dhr. H. Wildeboer  
11-09 Dhr. A. Roeberts 

Dhr. D. Warmelink 
Mw. L. Muskee- Snijder 

 
Vinkenbuurt 
04-09 Dhr. en mw. Kippers 
11-09 Mw. G. Hendriks-Brink 
 
Witharen gebouw Irene 
28-08 Mw. J. Bouwhuis 
04-09 Dhr. H. Bouwhuis 
11-09 Mw. Gerrie Hendriks-Brink 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Winterwerk seizoen 2022/2023 
Hieronder vindt u een aantal activiteiten die ik in het komende 
seizoen wil gaan organiseren. Tegen de tijd dat de activiteit 
wordt gehouden volgt nog een herinnering. Voor nu is wel van 
belang, dat als u overweegt mee te doen, dit aan mij te laten 
weten. Als ik op voorgestelde activiteiten geen enkele reactie 
krijg ga ik er van uit dat er geen behoefte is aan die activiteit. 
 
1.  Samen aan tafel 
Op 28 november nodig ik u uit aan tafel! Ik regel de tafel…  
u zorgt voor het eten. Waar gaat het om? De bedoeling is dat u, 
als u zich opgeeft, van mij krijgt te horen wat u als voor-, 
hoofd- of nagerecht thuis mag bereiden. Ik geef daarbij ook aan 
voor hoeveel mensen u het gerecht gaat bereiden. U gaat met 
dat eten naar De Kern. In de grote zaal staan tafels die samen 
een buffet zullen vormen. Daar kunt u de schalen en pannen 
neerzetten. In de zaal staan gedekte tafels waar u plaats kunt 
nemen. Na een opening volgt de maaltijd en de gezamenlijke 
ontmoeting waarbij het gesprek gaat over wat ter tafel komt. 
Welkom als je alleen of met z’n tweeën bent, welkom met je 

gezin. En uiteraard kun je ook mensen van buiten de kerk 
uitnodigen en meenemen. De bedoeling is dat we om ongeveer 
18.30 uur beginnen en dat de bijeenkomst tot ongeveer 20.00 
uur duurt. Ik overweeg een bepaald thema als leidraad te 
nemen voor de te bereiden gerechten. Binnen dat thema bent 
u vrij te koken en te bakken wat u wilt. Ik geef verder alleen 
aan: voor- hoofd- of nagerecht en voor hoeveel personen. Ook 
zal ik aangeven of het wel of niet een vegetarisch gerecht moet 
zijn. Er kunnen aardig wat mensen plaats nemen aan tafel, 
maar als het er teveel zijn dan komt er gewoon een 2e avond. 
Mensen die het leuk lijkt om samen met een ander te koken zal 
ik koppelen aan die ander. Graag vóór 1 oktober opgeven. Het 
liefst per mail, onder vermelding van telefoonnummer, het 
aantal personen dat met jou meekomt en of je vegetarisch wilt 
eten. 
 
2. Running dinner 
Nóg een activiteit waarbij we samen zullen eten. Maar dan in 
kleiner verband en bij u thuis.  
Waar gaat het om? De activiteit is bestemd voor 5-9 personen 
die op 3 verschillende adressen wonen. Er wordt een voor-, 
hoofd- en nagerecht gemaakt. Op elk adres één van deze drie. 
Het kan bereid worden door de bewoner(s) van dat adres, 
maar mooier nog door iemand van dat adres samen met 
iemand van het andere adres. We beginnen dan met het 
voorgerecht op adres 1. Vervolgens gaan we naar adres 2 om 
daar het hoofdgerecht te nuttigen. Tenslotte is het nagerecht 
aan de beurt op adres 3. 
Nadat de aanmeldingen binnen zijn maak ik groepjes van  
3 adressen waarbij het streven is dat deze adressen niet te ver 
van elkaar verwijderd zijn. Ik formeer de trio’s en breng ze met 
elkaar in contact. Onderling kan dan afgesproken worden 
wanneer ze deze activiteit willen uitvoeren. In principe is de 
activiteit eenmalig maar uiteraard kan onderling afgesproken 
worden om dit nog een keer te doen. 
Ook nu geldt: graag vóór 1 oktober opgeven. 
 
3. Preek (dienst) nabespreken 
Het lijkt me mooi om samen met een groepje 
kerkdienstbezoekers een dienst na te bespreken. Van tevoren 
krijg je een aantal richtvragen die je tijdens of na de dienst kunt 
beantwoorden. Vragen als: 
1. Pasten de liederen bij het thema? 
2. Toen je de lezing hoorde, kwamen er misschien vragen 

bij je op. Ging de predikant op die vragen in tijdens de 
preek? 

3. Wat was volgens jou de centrale boodschap die de 
predikant in zijn preek wilde overbrengen? 

4. Wat sprak je aan in de dienst/preek en heb je ook iets 
gemist? Etc. 

We komen met de groep samen de maandagavond na de 
dienst. Een open gesprek waarbij alles gezegd kan worden. Een 
oefening in het bewust de kerkdienst volgen. Een leermoment 
voor de voorganger. Opgeven vóór 1 oktober. 
 
5. De brieven van Paulus 
Het is al even geleden dat we het eerste gedeelte van de 
brieven van Paulus hebben gelezen. De groep van toen wil ook 
graag nog de resterende brieven lezen en bespreken. Het is 
aardig wat leeswerk maar je hebt er de tijd voor (minstens een 
maand per keer). Een gespreksgroep waarbij aan de orde komt: 
Wat sprak je aan? Waar had je moeite mee? Wat begreep je 
niet? Het bijzondere van deze vorm is dat je een heel 
Bijbelboek (brief, zelfs meerdere tegelijk) leest en dat je dingen 
opvallen die je bij een korte lezing niet opvallen. Na het 
groepsgesprek, waarbij ieder zijn ervaringen kan inbrengen en 
waarbij niets verkeerd is en waarbij we de ander niet willen 
overtuigen van ons eigen gelijk, probeer ik in het tweede deel 
van de avond in te gaan op de van tevoren ingediende vragen. 
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Ook als je de vorige keer niet meedeed kun je nu rustig 
instappen. Elke avond staat op zich en voor elke afzonderlijke 
avond krijg je van tevoren wat achtergrondinformatie. Graag 
voor 1 oktober opgeven want de eerste avond is in november. 
We ontmoeten elkaar de eerste keer in De Kern op donderdag 
3 november van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. 
 
Indeling: 
Eerste avond op 3 november: 1 en 2 Timotheüs,Titus en  

Filemon  
Tweede avond: Kolossenzen, 1 en 2 Tessalonicenzen  
Derde avond: Galaten, Efeziërs en Filemon 
Waarschijnlijk komt er nog een vierde avond waarop we film 
over Paulus zien of een powerpointpresentatie naar aanleiding 
van de tweede zendingsreis van Paulus die ik (weliswaar in 
andere omstandigheden en met andere vervoersmiddelen) 
nagereisd heb. 
 
6. Musical over Johannes de Doper (zie hiernaast) 
 
7. Chevetogne 
Ik kan dit jaar een bijzondere kloosterreis aanbieden. Ik heb 
voor 15 mensen een reservering gemaakt van 23-26 juni 2023. 
We vertrekken op vrijdagochtend en komen daar begin van de 
middag aan. We vertrekken weer op maandagmiddag na de 
middagmaaltijd. Bijzonder is dat in dit klooster zowel de 
orthodoxe als de katholieke dienst wordt gevierd. En de 
orthodoxe dienst is zó anders maar zó mooi. Prachtige liederen 
die door de monniken op vele cd’s zijn gezet. We verblijven in 
het gastenhuis. Nadruk leggen we op de stilte en het bijwonen 
van de diensten. Verder is er volop gelegenheid te wandelen en 
te lezen of gewoon stil te zijn. Chevetogne ligt in Zuid-België en 
is zo’n 400 km van hier. Daarom gaan we deze keer ook geen 
twee maar drie nachten weg. 
Voordat we ernaartoe gaan hebben we een 
voorbereidingsavond waarop ik onder anderen het een en 
ander vertel over de oosters-orthodoxe liturgie en de iconen. 
Voor wie meer wil weten aleer zich op te geven is er via 
internet veel informatie te vinden en kan de muziek van 
Chevetogne beluisterd worden. 
https://monasteredechevetogne.com/ Mochten er meer 
aanmeldingen zijn dan er plaats is, dan kijk ik naar het moment 
van aanmelding. 

ds. Kest Jelsma 
 
Rustpunt & Ontmoetingsplek Pand 25 
Een rustpunt, plek van ontmoeting, voor een goed gesprek, een 
luisterend oor met daarnaast een mini-bieb en christelijke 
artikelen, zoals kaarten en leuke cadeautjes. Ook is er een 
lectuurtafel aanwezig. 
Pand 25 aan de Brugstraat 25 (voorheen Lake Side) is open op 
dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.  
Pand 25 is onderdeel van de Hervormde gemeente en de 
ontmoetingsplek wordt georganiseerd door een interkerkelijk 
samenwerkingsverband. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
eens langs te komen en een kijkje te nemen! 
 
Meespelen in een musical?!! 
Hallo ouderen, jongeren, jeugdigen, kinderen, kortom: hele 
gemeente. Lijkt het je ook zo leuk om eens te acteren en te 
zingen in een musical? Nou dat kan! Een kleine groep 
enthousiaste mensen is bezig met de voorbereiding van een 
bijbelse musical. Om alvast in de stemming te komen houden 
we op donderdagavond 6 oktober een informatieavond over 
de gang van zaken. Deze avond zal gehouden worden in  
De Kern en begint om 20.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 
19.30 uur). Ook de oefenavonden zullen op donderdagavond 
zijn. In het voorjaar (maart/april) hopen we dan een prachtig 
resultaat neer te zetten voor en door vele gemeenteleden van 

verschillende kerken. We kunnen al wel verklappen dat het een 
hele belevenis gaat worden.  
Tijdens de open avond op 6 oktober zullen we de musical 
verkennen, een lied oefenen en een scène spelen. Zo word je 
alvast meegenomen in de sfeer en kan je beter beslissen of je 
mee wilt doen. Graag even opgeven via onderstaand 
mailadres. Kan je de 6e niet en wil je wel meedoen of wil je 
gewoon op de hoogte blijven? Mail ook dan je contactgegevens 
naar  musicalommen@gmail.com 
We hopen natuurlijk op heel veel aanmeldingen en zien je 
graag op 6 oktober!  

Namens de musicalgroep, 
Anja Exel, Quinta Ruiter, ds. K. Jelsma en ds. H. Dorgelo 

Herman Tip, Lammy Timmerman en Jan Meulenkamp 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Terugblik op de rommelmarkt 
Zaterdag 6 augustus was het na 2 jaar weer zover, de jaarlijkse 
rommelmarkt. Wat een geweldige belangstelling was er weer, 
rond 08.30 uur stonden de kopers al te wachten. 
Mede dankzij het mooie weer en de vele vrijwilligers, die bij de 
rommelmarkt betrokken zijn geweest, in welke vorm dan ook, 
was het weer een zeer geslaagde dag. 
Daarom willen wij iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Ook de Ommer middenstand en bedrijven hartelijk dank voor 
de prijzen die beschikbaar zijn gesteld voor het Rad van 
Avontuur. 
Iedereen heeft weer met heel veel plezier de spullen verkocht, 
en wij als commissie zijn daar heel erg dankbaar voor. 
Opbrengst: 
De rommelmarkt 2022 plm. € 6.158,35 
Oud ijzer   € 2.572,80 
Bloemenmarkt   €     604,00 
Totaal bedrag   € 9.335,15 
 
Ook kon men het gewicht raden van een krentenbrood, deze is 
gewonnen door Betsie Schottert. De boodschappenmand werd 
gewonnen door Gerdi Companje. 
Er is bij de rommelmarkt een scootmobiel binnen gekomen 
deze is te koop voor € 300,00. U kunt voor info contact 
opnemen met Jan Reurink ℡ 06-50730983 of ℡ 0529 454492. 

De rommelmarkt commissie. 
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 
24-07 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 110,16 € 110,23  € 86,85 
 
31-07 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 137,77  € 173,30 € 103,10 
 
07-08 Kerk Diaconie  Kerk. geb 
Ommen € 155,80  € 148,37 € 139,18 
 
14-08 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 127,30  € 164,39 € 96,15 
Vinkenbuurt 14,60 16,30 
Kerk Vinkenbuurt 12,35 
 
21-08 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 232,60  € 224,10  € 180,65 
Vinkenbuurt 29,40 38,55 
Kerk Vinkenbuurt 25,65 
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28-08 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 138,95  € 158,70 € 117,95 
Vinkenbuurt 23,70 29,40 
Kerk Vinkenbuurt 27,20 
 
04-09 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 116,91  € 151,84 € 84,65 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 20,00 via ds. H. Tiggelaar 
€ 20,00 via mw. J. Beltman 
€   6,00 via mw. I. Grootemarsink 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. R. Willems 
€ 25,00 via mw. J. Meijerink 
€ 10,00 via mw. H. From  
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via mw. H. Reurink 
€ 10,00 via fam. Heusinkveld 
 
H.V.D. Z/O 
€ 15,00 
 
H.V.D. N/W: 
€ 4.00, € 5.00, € 15.00, € 20.00 en € 30.00 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Jeugddiaconie en kinderboerderij 
De diaconie heeft in samenwerking met de jeugddiaconie een 
schommel in de vorm van een vogelnest en een bolderkar 
geschonken aan de kinderboerderij te Ommen. Deze schenking 
is mogelijk gemaakt uit een deel van een legaat dat bestemd is 
voor een kinderproject. De schenking heeft vorig najaar al 
plaatsgevonden, maar door omstandigheden nu pas bijna 
afgerond. Er komen veel ouders met hun kleine kinderen, 
oma’s en opa’s met hun kleinkinderen, de lagere schoolklassen 
uit Ommen en toeristen met kleine kinderen. Soms ouderen 
met lichte geheugenproblemen. Zo doet de kinderboerderij 
mee aan het ouderenproject ‘Samen ouder worden’.  
Van 26 september tot 6 oktober worden er activiteiten 
georganiseerd in het kader van de week van de eenzaamheid. 
De kinderboerderij biedt daarvoor mogelijkheden, is 
laagdrempelig en wordt gerund door ca 50 vrijwilligers, 
waaronder stagiaires van de Boslustschool en de Johan 
Seckelschool. Samen met Jeanet Kragt, coördinator van de 
kinderboerderij, heb ik het genoegen gehad rond te wandelen 
in het prachtige bedrijf en ze heeft me enthousiast 
geïnformeerd over allerlei aspecten en activiteiten van de 
kinderboerderij. Dat gaf me een goed gevoel bij de besteding 
van het geld voor de kinderboerderij. 
Er ligt nog een afspraak dat een groep kinderen vrijwillig een 
keer in het najaar meehelpt met schoonmaken, erf onderhoud, 
bladvegen, enz. Dat kan georganiseerd worden door het team 
van de jeugddiaconie. Mogelijk kan er een actie aan gekoppeld 
worden, want de kinderboerderij is afhankelijk van financiële 
giften. Kinderboerderij voor jong en oud. 

Namens de diaconie, 
Klaas L. Schaap, voorzitter diaconie a.i. 

 
 
 
 
 

Collecten 
01-05 Diaconie Kerk 
Ommen € 305,40 € 229,25 
Witharen 77,20 59,05 
Kerk. geb.   146,50 
Noaberkerk    68,00 
 
08-05 Diaconie Kerk 
Ommen € 365,45 € 246,42 
Kerk. geb.   135,80 
 
15-05 Diaconie Kerk 
Ommen € 243,90 € 216,35 
Kerk. geb.   114,36 
 
22-05 Diaconie Kerk 
Ommen € 280,75 € 223,45 
Witharen 37,10 32,10 
Kerk. geb.   119,35 
Noaberkerk    35,12 
 
26-05 Diaconie Kerk 
Ommen € 68,10 € 64,90 
Witharen 53,60 58,70 
Kerk. geb.   45,60 
Noaberkerk    276,55 
 
29-05 Diaconie Kerk 
Ommen € 225,65 € 171,37 
Witharen 55,80 59,75 
Kerk. geb.    103,75 
Noaberkerk    82,10 
 
Overzicht collectegelden mei via bank en givt app 
Via bank  € 715,00 
Giften € 138,84 
Kerk € 25,00 
Doelen € 95,00 
 
05-06 Diaconie  Kerk 
Ommen € 371,45 € 288,05 
Witharen 95,20 74,61 
Kerk. geb.   180,62 
Noaberkerk   172,90 
 
12-06 Diaconie  Kerk 
Ommen € 537,65 € 223,12 
Witharen 27,05 18,90 
Kerk. geb.    110,42 
Noaberkerk   22,50 
 
19-06 Diaconie  Kerk 
Ommen € 310,20 € 199,75 
Witharen 22,30 13,95 
Kerk. geb.  122,40 
Noaberkerk    25,90 
 
 
26-06 Diaconie  Kerk 
Ommen € 360,10 € 244,50 
Witharen 43,30 27,15 
Kerk. geb.   147,31 
Noaberkerk   50,10 
 
Overzicht collectegelden juni via bank en givt app  
Via bank € 360,00 
Giften € 361,78 
Doelen € 170,00 

Hartelijk dank 
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Vorming 
 

 
24 september wandelen  
De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de 
maand) gaan weer wandelen op deze zaterdagmorgen en 
verzamelen om 08.30 uur op de parkeerplaats bij de 
Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km 
gewandeld o.l.v. onze gids Henk Stegeman en onderweg 
zoeken we een café, restaurant of rustpunt voor een 
consumptie. Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je 
eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties 
voor wandelroutes: meld je aan of informeer bij Herman Tip  

Herman Tip 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
17 september Jubileumconcert ‘Looft den Heer’ uit Notter  
In het jaar 2020 vierde de Christelijk Gemengde Zangvereniging 
‘Looft den Heer’ uit Notter haar 75-jarig bestaan. Dit willen wij 
vieren met een jubileumconcert in de Dorpskerk in Wierden op 
D.V. zaterdag 17 september, aanvang 19.30 uur. De deuren 
gaan om 18.45 uur open. Deze avond staat onder leiding van 
dirigent Jan Quintus Zwart. Medewerking wordt verleend door 
Ronald IJmker op het orgel, Kees de Bruin op de piano, Maurice 
van Dijk op trompet en Leon Koppelman met zijn panfluit. De 
toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de 
kosten. Iedereen is van harte welkom om ons jubileum mee te 
vieren! Info: www.looftdenheer.nl of volg ons op Facebook. 
 
20 september Wereld Alzheimerdag 
Jaarlijks organiseert de werkgroep van de 
Alzheimer Cafés Dedemsvaart/Ommen/ 
Hardenberg rond de Wereld Alzheimer Dag 
een evenement over dementie en willen we 
inwoners laagdrempelig laten kennis maken 
met dementie. Dankzij een subsidie van de 
gemeenten Hardenberg en Ommen kan er weer een 
voorstelling georganiseerd worden voor iedereen die met 
dementie te maken heeft of er meer over wil weten. De 
toegang is gratis. Marjolein Baars speelt deze avond een solo 
over omgaan met dementie. Hoe moeder, dochter, 
onderzoekster en de zorg de gaten die vallen trachten te 
vermijden en de losse eindjes met elkaar verbinden.  
Waar:   Theater de Voorveghter, Badhuisplein 3 in  
  Hardenberg. 
Aanvang:  19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Drinken wordt u aangeboden. Einde ongeveer 21.30 uur. 
Aanmelden via de mail:  wadhardenberg@ziggo.nl of 
telefonisch ℡ 0523-261188. 
 
 
27 september Bijeenkomst KBO-PCOB. 

Wij nodigen leden en belangstellenden graag 
uit voor onze eerste bijeenkomst van het 
seizoen 2022-2023. Deze middag wordt 

gehouden op dinsdag 27 september om 14.00 uur in De Kern. 
Ds. H. Bouma uit Kampen komt deze middag verzorgen: ’God 
wonend bij de mensen’. Poëzie en piano vanuit de Psalmen en 
Bijbelverhalen De pianobegeleiding wordt verzorgd door  
dhr. Klaas Schaap. 
 
EHBO voor Oekraïne 
In Kerkvensters van 22 juli vroegen wij om jullie aandacht voor 
ons initiatief om EHBO-sets en CAT7 Tourniquets naar de 

oorlogsgebieden in Oekraïne te zenden. De actie heeft al een 
heel mooi bedrag opgeleverd! De teller staat nu op een kleine 
€ 3000,00. Hartelijk dank voor uw gulle gift! Ons doel is om dit 
bedrag te verhogen, zodat we in één keer de EHBO-sets en 
Tourniquets kunnen verzenden naar de Oekraïne. Daarom 
vestigen wij nogmaals de aandacht op deze actie. 
De oorlog van Rusland tegen Oekraïne is al meer dan  
6 maanden de harde realiteit. Terwijl ons leven doorgaat, 
vallen er doden en gewonden door Russische raketten en 
granaten. Mensen lijden honger, raken ontheemd, worden 
verkracht of verdwijnen zelfs richting Rusland. Vandaag sterven 
Oekraïners in Ruslands grootschalige offensief om de 
Oekraïense gebieden in het oosten en zuiden van het land te 
veroveren.  
Onze vriendin Iuliia is Oekraïens. Ze is 34 jaar en geboren en 
getogen in de regio Donetsk. We ontmoetten haar voor het 
eerst in 2016 in Oekraïne en ontwikkelden sindsdien een 
hechte vriendschap. Ze moest twee keer vluchten vanwege 
Rusland - uit Donetsk in 2014 en Kiev in februari 2022. Het 
Russische leger valt op dit moment haar geboorteplaats in de 
regio Donetsk aan. Veel van haar buren en familieleden zijn 
hier nog steeds en leven onder de meest afschuwelijke 
omstandigheden. Omdat er een enorm tekort is aan specifieke 
medische hulpmiddelen in deze gebieden, hebben Oekraïense 
vrijwilligers, waaronder Iuliia, een initiatief gelanceerd om de 
benodigde medische apparatuur voor haar landgenoten in te 
zamelen. De Stichting Ommen voor Oekraïne (SOVO) 
ondersteunt dit initiatief in Nederland van harte. Na de 
inzameling zullen de medicamenten hier worden ingekocht. De 
inzameling en het transport naar de Oekraïne zullen onder 
regie van SOVO plaatsvinden. Aldaar worden de medicamenten 
door СF ‘Yarmiz Сentre’, een erkende Oekraïense niet-
gouvernementele organisatie (NGO), naar de plekken waar ze 
het meest nodig zijn gebracht in het oosten en zuiden. Met uw 
donaties kunnen Oekraïners de gecertificeerde CAT7- 
tourniquets en individuele EHBO-kits (IFAK) ontvangen, die nu 
zo hard nodig zijn! Een gecertificeerde tourniquet CAT7 kost 
ca.€ 35,00. De CAT tourniquet GEN7 is snel en gemakkelijk aan 
te brengen in stressvolle situaties, waar bloedingen per direct 
gestopt dienen te worden om verbloedingen met de dood tot 
gevolg te kunnen voorkomen. Het aanbrengen van de CAT 
Tourniquet GEN7 is erg gemakkelijk en kan door gewonde 
personen zelf aangelegd worden. Ook is het mogelijk dit in 
geval van nood met 1 hand te bedienen. Een individuele EHBO-
doos (IFAK) kost ca.€ 89,00. SOVO is aangemerkt als een  
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften kunnen 
worden afgetrokken van de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting. SOVO is bekend bij de belastingdienst 
onder RSIN nr. 813603122. Al het ingezamelde geld zal worden 
gebruikt om CAT7-tourniquets en IFAK's te kopen en naar 
Oekraïne te vervoeren.  
Onder vermelding van EHBO kunt u een gift overmaken naar 
rek. nr. NL26RABO0348949715 t.n.v. Stichting Ommen voor 
Oekraïne. Uw bijdrage kan een groot verschil maken. Help 
Oekraïners hun leven te redden! Uw / Jouw bijdrage telt! 

Jos en Monique 
 
 
 

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? 
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Gebedspunten 
Laten we bidden dat we onze verlangens en dromen 
bij God zullen brengen en het van Hem zullen 
verwachten (ook als het in mensenogen misschien 
onmogelijk lijkt). 
Laten we God prijzen om Zijn liefde, trouw, goedheid, 
genade en beloften en God danken dat we dit alleen 
kunnen doen door het volbrachte werk van Jezus 
Christus en door de uitstorting van de Heilige Geest. 
Laten we God danken voor de vele vrijwilligers die 
actief zijn in de gemeente. Laten we bidden om Gods 
zegen voor het werk dat wordt verricht. 
Laten we bidden dat we de dingen die we doen, vanuit 
liefde voor God zullen doen en ons daarbij ook door 
Gods liefde zullen laten vullen en leiden. 
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor alle 
activiteiten die plaatsvinden in het Startweekend 
(24/25 sept). Dat het een goede en positieve start van 
het nieuwe seizoen zal zijn voor de gemeente. 
Laten we God danken dat we in deze wereld vol 
geweld, natuurrampen, ziektes en onrecht, ons 
geborgen mogen weten in Zijn hand. 
Laten we bidden dat mensen die op zoek zijn naar 
zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen 
aanmelden voor de verschillende Alpha cursussen die 
worden aangeboden in Ommen en Witharen. 

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

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 30 september. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 20 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via 
e-mail of cd 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  
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  
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 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             
 
 

Posters 
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Noaberdienst Witharen 

Zondag 18 september 2022 

10:00 uur (vanaf 09.30 uur staat de koffie/thee klaar) 

De muziek en overdenking worden verzorgd  

door Henk en Leonie uit Emmeloord 
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Zaterdag 24 september Samen Kerk - Samen Kunst 
 

Zondag 25 september:  

- 09.30 kerkdienst Gk / Hg + 10.30 tentdienst Wh/Vb 

- Na kerktijd koffie & lunch @de Kern 

- 12.00 Lunch en spelprogramma 12+  

- 13.30 Fietstocht 

- 15.30 Vesper @de Kern 

Meer info: www.pkn-ommen.nl 
 


