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21ste jaargang No. 12 Vrijdag 17 juni 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Hou je van mij?... Zorg voor mijn schapen… 

 
Toen ze klaar waren met eten, zei Jezus tegen Simon Petrus: 
‘Simon, zoon van Jona, houd jij meer van Mij dan de anderen?’. 
Simon zei tegen Jezus: ‘Ja Heer, U weet dat ik van U houd’.  
16 Hij zei tegen Simon: ‘Voed mijn lammetjes.’ Toen zei Hij 
voor de tweede keer tegen hem: ‘Simon, zoon van Jona, houd 
je van Mij?’. En hij zei tegen Jezus: ‘Ja Heer, U weet dat ik van U 
houd’. Jezus zei tegen hem: ‘Voed mijn schapen’. 17 En voor de 
derde keer zei Hij tegen Simon: ‘Simon, zoon van Jona, houd je 
van Mij?’. Petrus werd verdrietig dat Hij hem dat voor de derde 
keer vroeg. En hij zei tegen Jezus: ‘Heer, U weet alles. U weet 
dat ik van U houd’. Jezus zei tegen hem: ‘Zorg voor mijn 
schapen’. (Johannes 21) 
 
Ken je dat? Een verhaal uit de bijbel dat je al zo vaak gehoord 
of gelezen hebt. Dat je denkt te kennen en dan opeens anders 
spreekt dan voor die tijd. Alsof het eruit springt. Alsof je een 
bekend rondje fietst en ineens een heel mooi huis ziet staan.  
Al zo vaak langsgekomen en nooit opgevallen… Zo had ik dit 
laatst ook met dit stukje uit Johannes 21. Een tekst die ineens 
binnenkomt. Ik geloof dat God sprak door Zijn Geest.  
De werkelijke context van stuk is natuurlijk een gesprek tussen 
Petrus en Jezus. Daar wil ik niets van afdoen! Maar bij het lezen 
leek het wel of God zei: ‘Vul je eigen naam eens in Thomas.  
Thomas, zoon van Eltjo, hou je meer van mij dan de anderen?’. 
‘Ja Heer, U weet dat ik van U houd!’. ‘Voed mijn lammetjes, 
voed mijn schapen, zorg voor mijn schapen…’. 
Daarmee kwam de tekst even heel dichtbij en onderstreept 
opnieuw weer even mijn passie waarom ik doe wat ik doe. 
Zowel de vraag of ik van Hem hou als de bijhorende opdracht. 
Komende zomer ben ik 12,5 jaar jongerenwerker in de kerk. 
Afgelopen jaren heb ik dit in verschillende kerken in praktijk 
mogen brengen. Het voeden van lammetjes én schapen en de 
zorg voor de schapen met heel veel mensen samen mogen 
vormgeven. En nu met heel veel leuke mensen hier in Ommen. 
Mijn hart, en ook het hart van vele mensen binnen PaKaN!, is 
om kinderen en jongeren te voeden, voor hun te zorgen. 
Ouders hierin te ondersteunen en de kerk te wijzen op kansen 
en gevaren. 
Deze vraag werd gesteld aan Simon Petrus. Petrus de rots op 
wie de kerk gebouwd zal worden. Dus ik durf daarom deze 
vraag ook wel door te stellen… 

Zie vervolg pag. 3 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za 18 juni Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 
 
Zo 19 juni Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis 
Ma 20 juni Lucas 9:46-50 Klein is groot 
Di 21 juni 2 Korint. 8:1-9 Blink uit 
Wo 22 juni 2 Korint. 8:10-15 Evenwicht  
Do 23 juni 2 Korint. 8:16-24 Enthousiast bezoek 
Vr 24 juni 2 Korint. 9:1-15 Zaaien en oogsten 
Za 25 juni 2 Korint. 10:1-11 In woord en daad 
 
Zo 26 juni 2 Korint. 10:12-18 Binnen Gods grenzen 
Ma 27 juni 2 Korint. 11:1-15 Schijnapostelen  
Di 28 juni 2 Korint. 11:16-29 Ironische Paulus 
Wo 29 juni 2 Korint. 11:30-12:10 Kracht in zwakte 
Do 30 juni 2 Korint. 12:11-21 Ouders sparen voor 
de  
Vr 1 juli 2 Korint. 13:1-13 Onderzoek jezelf 
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Zondag 19 juni 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. van Holten, Nunspeet 

 Heilig Avondmaal voor doop- en 

 belijdende leden, lopende viering 

Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. J. Kroon  
 Mw. A. Pot 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

 Heilig Avondmaal voor doop- en 

 belijdende leden, lopende viering 

Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. W.H. van Boeijen,  

 Dedemsvaart 

 Heilig Avondmaal voor  

 belijdende leden, lopende viering 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdame/-heer: Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.T. Baart, Heilig Avondmaal 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Veerman 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. G. Mateman, Ommen 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 24 juni 18.30 uur: Dhr. J. Wieske 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 24 juni 19.30 uur: Dhr. J. Wieske 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zondag 26 juni 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur:  Ds. N.H. de Graaf, Den Ham  

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. J. Hofmeijer  
 Mw. R. van Lente 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Hervormd Centrum Samen kerk 
11.30 uur: AtEleven 

 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. B. Naarding 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. Schipper, Dalfsen 

Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. G. van der Linde 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. T. Veurink-Altena 
 Mw. A. Dijk 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. W. den Braber, Vriezenveen 

 Heilig Avondmaal 

Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 1 juli 18.30 uur: Ds. C. van Dijk 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 1 juli 19.30 uur: Ds. C. van Dijk 

 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
19 juni Collecte onderwijs voor werkende kinderen in 

Colombia 

Kinderen in Colombia omgeven door liefde. 
Graag vertellen we u meer over het werk van 
de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk 
op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt 
(werkende) kinderen die opgroeien in een gewelddadige wijk in 
Bogota. Francy is bij FPT lerares van de papierwinkel, de 
filigraan-groep, waar ze prachtige figuren maken van opgerolde 
stroken papier. Ze vertelt: ‘Ik werk hier met hart en ziel en 
ontmoet iedere dag weer bijzondere personen. Ik probeer het 
complexe leven van de kinderen die hier komen te begrijpen. 
Bij FPT zijn we er voor elkaar. Ik ben eigenlijk actrice van 
beroep. We vermaken ons enorm. Ook bezoek ik de kinderen 
thuis, praat met hun familie. Er is vertrouwen binnen FPT, we 
delen veel met elkaar. Hierdoor is de onderlinge band bij FPT 
zo sterk. FPT is als een kasteel. Ik heb prinsen en prinsessen om 
me heen met een uniek karakter, die in moeilijke 
omstandigheden leven en hier moedig en krachtig mee 
omgaan. Hun toekomst is afhankelijk van juiste beslissingen 
nemen, goede begeleiding en stabiliteit door mensen die echt 
van hen houden. De kern van FPT is liefde. Alles verandert door 
liefde. We zijn met al onze successen en vergissingen in dienst 
van onze naaste, zoals Jezus ons geleerd heeft. De meeste 
kinderen willen hun school afmaken en carrière maken. De vier 

parels van hun kroon (hart, ziel, geest 
en kracht) sieren mijn prinsen en 
prinsessen. Ooit zullen ze koningen en 
koninginnen in het kasteel van hun 

leven zijn. Ik hoop dat ze dan vol zijn van goedheid, goede 
manieren en in harmonie met hun omgeving leven’. Voor  
€ 400,00 kunnen kinderen een jaar activiteiten volgen bij een 
bevlogen lerares als Francy. Steun dit werk via de collectes in 
onze kerk of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia. 

De diaconieën 
 
26 juni AtEleven 

Op deze zondag hebben we weer een AtEleven samenkomst. 
Deze interactieve kerkdienst is voor jong en oud. Voor iedereen 
die nu denkt ‘dat ken ik niet’: grijp je kans en wees welkom om 
11.15 uur in het Hervormd Centrum. Na een bakje koffie 
starten we om 11.30 uur. We zingen liederen, luisteren naar 
een thema en gaan vervolgens samen verder over dit thema. 
Deze zondag zal in het teken staan van het thema: ‘Het Woord 
in de praktijk’. Rond 12.30 uur delen we samen de maaltijd. Als 
iedereen wat meeneemt zal het weer een lekkere lunch 
worden. We ontmoeten je graag! 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
19 juni 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Aan tafel:  Werelddiaconaat Project ZWO 
Uitgangen: Bloemenfonds / zending 
 
26 juni 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Wereld  
  Vluchtelingendag en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
19 juni:  Eva Tijhuis 
26 juni:  Marit Veneberg 
 
 

Kinderoppas 
Ommen 

19 juni:  Gezelien van Duren 
  Henrike Grondman 
26 juni:  Doriene Boezelman  
  Marjon Drost 
 
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 
19 juni 

Ommen en Witharen: Project ZWO en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
26 juni 

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

19 juni:  Anne Lotte Heijink 
  Nelleke Heijink 
26 juni:  Karin Doldersum 
  Romy Dunnewind 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
‘Protestantse gemeente te Ommen (of 
vul hier je eigen naam maar in). Hou je 
van Jezus, meer dan van anderen? Ja? 
Voed dan mijn lammeren. Hou je echt van 
mij? Ja? Voed dan mijn schapen! Hou je 
écht van mij? Zorg dan voor mijn 
schapen!’ Deze vraag leg ik via deze weg 
bij u en jou neer! Als de vraag met ja beantwoord wordt, hoe 
kunt u, hoe kun jij Jezus’ opdracht dan vormgeven? Heb jij, 
hebt u een hart voor onze kinderen? Voor onze jongeren? Je 

bent welkom in PaKaN! om mee te helpen, 
maar het kan ook op een andere manier of 
in het klein en dichtbij! Je kinderen, je 
kleinkinderen of kinderen in je omgeving of 
in de kerk… Wees een voorbeeld in geloof, 

spreek ze eens aan, wees geïnteresseerd in ze, vraag wat hun 
boeit en vraag hoe ze in het geloof zitten.  
Het is onze gezamenlijke taak jongeren groot te brengen als 
christenen. 
‘It takes a Church to raise a Christian’. Doet u, doe jij mee? 

Thomas Abbes, jongerenwerker 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 

Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
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Dhr. G.H. Tempert 
Mw. J. de Boer-Veurink 
Dhr. J. Thalen 
Mw. G. Tijhuis-Bouwhuis 
Mw. W. v.d. Vegte-v.d. Heide 
Mw. J. Baarslag 
Mw. L.J. Engel-Katerberg 
Dhr. W. Prins 
Dhr. P. van Lingen 
Mw. J. Tigelaar-Brand 
Mw. J. Warmelink-Schutmaat 
Mw. M.H.A. Bouw-Sierink 
Mw. J. Roddenhof-Pannen 
Dhr. G.J. Scheppink 
 
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 3 juli houden wij in Ommen de ‘overstapdienst’. Wij nemen 
dan afscheid van de kinderen uit groep 8 die de 
kindernevendienst gaan verlaten en heten hen welkom in de 
‘gewone’ kerkdienst. 
De doopdienst die op deze datum gepland stond wordt 
verschoven naar 17 juli. Doopouders kunnen/mogen zich 
hiervoor aanmelden (indien zij dit nog niet gedaan hebben). 
 

Omzien naar elkaar 
Wij wensen alle zieken, thuis of elders van harte de nabijheid 
van onze Heer en Heiland toe. 
 

Liturgiewerkgroep 
Het loopt nog niet storm met het aantal aanmeldingen voor de 
liturgiewerkgroep (tot nu toe 2). Ik had gedacht dat men in 
Ommen zich de kaas niet van het brood liet eten en zelf graag 
bepaalde hoe zaken gaan. Heb ik mij dan zo vergist?! 
 

Tot Slot… 
Pinksteren is voorbij. De eerste zondag na Pinksteren is 
traditiegetrouw zondag Trinitatis (zondag van de Drieëenheid). 
De zondagen hierna dragen tot aan het begin van de zomer de 
naam van (1e, 2e, enz.) zondag na Trinitatis. Omdat Pasen dit 
jaar laat was is 19 juni de 1e zondag na Trinitatis en is zondag 
26 juni gelijk al de eerste zondag van de zomer. Wij blijven 
vervolgens doortellen met zondagen van de zomer totdat de 
herfst aanbreekt. 
Hoewel de zomer officieel nog enkele dagen op zich laat 
wachten hoop ik dat de Geest van Pinksteren ons zal blijven 
warmen/in vuur en vlam zal blijven zetten. 
Vrede en alle goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 

  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 

Coördinator: F. Kampman 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Van ons heengegaan 
Op zaterdag 4 juni is overleden in de leeftijd van 74 jaar:  
Gerda Grootemarsink-Horsman. De dankdienst voor haar leven 
heeft plaatsgevonden op vrijdag 10 juni in het Hervormd 
Centrum. Na de dienst is haar lichaam te ruste gelegd op de 
begraafplaats Laarmanshoek.  
Gerda laat haar man Albert Jan, kinderen en kleinkinderen na.  
We leven mee met allen die om het heengaan van Gerda 
bedroefd zijn en wensen hen Gods kracht toe om verder te 
kunnen zonder Gerda in hun midden. Elders in dit nummer 
kunt u een kort in memoriam lezen. 
 

Jubileum 
Op DV 30 juni a.s. hopen Gerrit Hirink en zijn vrouw Bettie 
Hirink-Makkinga te gedenken dat zij vijftig jaar geleden zijn 
getrouwd. Zij zijn dankbaar voor de jaren die hen samen zijn 
gegeven. We wensen hen een mooie dag met allen die hen lief 
zijn en Gods zegen voor hun verdere leven. 
 

Zieken 
Er zijn veel (ernstig) zieken in onze wijk. Niet iedereen wil 
genoemd worden in Kerkvensters. Er zijn mensen die 
onderzoeken moeten ondergaan, behandelingen krijgen om 
ziekten onder controle te kunnen krijgen. We bidden dat artsen 
de juiste diagnoses mogen stellen en eenieder Gods kracht 
krijgt om de ziekte te kunnen dragen. Dat u zich allen gedragen 
mag weten door God, die onze levens in zijn hand heeft. 

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 
 

Overleden 
Op 25 mei overleed dhr. Jan Oelen, 84 jaar. Na jaren van 
afnemende gezondheid kwam zijn heengaan niet geheel  
onverwacht, maar wel behoorlijk plotseling.  
Op 2 juni hebben we afscheid van hem genomen op de 
natuurbegraafplaats Hoogengraven. In de afscheidsdienst 
hebben we herinneringen gedeeld en Psalm 23 laten klinken. 
Daarna hebben we in besloten kring zijn lichaam te ruste 
gelegd in de aarde.   
Jan was geen man van veel woorden. Daarom was de 
afscheidsdienst kort en staat hier in Kerkvensters ook geen 
uitgebreid in memoriam. Belangrijk waren voor hem zijn vrouw 
Stien, de kinderen Johan en Inge, de schoonkinderen Majette 
en Jan, en de kleinkinderen: Jip, Brian, Tom en Nicole, Linsey en 
Joris. En dol was hij op zijn achterkleindochtertje Bobbi. We 
wensen hen rust, kracht en Gods nabijheid toe bij dit verlies. 

Ds. Hans Baart, waarnemend voor ds. Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.T. Baart 

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

  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op 19 juni worden we weer aan de Tafel van de Heer 
uitgenodigd. Na de pandemie gaan we niet meer terug naar die 
ene beker en ook niet naar doorgeven in de banken. Deze 
zondag gaan we het lopend avondmaal vieren. Uiteraard kan 
wie slechter ter been is, blijven zitten om ter plekke brood en 
wijn te ontvangen: dat kunt het beste even melden vóór de 
dienst bij koster, ouderling of voorganger.  
 

Geboren 
‘Een liefde voor het leven is opnieuw aan ons gegeven’.  
Met deze woorden maakten Maarten en Anniek Woertink 
bekend dat hun zoon Bas er een zusje bij gekregen heeft:  
Lieke Alice. Lieke is op 17 mei geboren en het gaat gelukkig 
heel goed. 
 

Jubilea 
Op de dag van Johannes de Doper (24 juni) zijn dhr. en mw. 
Zwanepol-Ruiter 40 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst! 
 

Commotie van kaft tot kaft 
De omslag van het Pinksternummer heeft nogal wat commotie 
veroorzaakt. Velen waren tot diep in hun ziel geraakt door de 
toonzetting van het kaftartikel en door de standpunten die te 
lezen stonden op de site, waar het artikel aan was ontleend. 
Terechte vragen zijn inmiddels volop gesteld. Gelukkig was de 
toonzetting van de mails die ik gezien heb, heel volwassen: er is 
kritisch maar netjes met elkaar omgegaan. 
Graag wil ik mijn excuus maken, dat ik als predikant niet dichter 
op de inhoud van KV zit en dat er veel pijn en irritatie 
veroorzaakt is die voorkomen had kunnen worden. Ergens voel 
ik me medeverantwoordelijk. Zelf vond ik het ook een naar 
stuk met een nare theologie: dit ging verder dan een 
verschillende mening lezen die je eigenlijk wel moet 
accepteren. 
Hopelijk kunnen we inmiddels ook wel weer wat opgeluchter 
ademhalen, omdat we bijv. met Pinksteren alweer ervaren 
hebben: onze kerk is niet stiekem van kleur of veelkleurigheid 
verschoten. Wel komt de vraag naar boven wie er inhoudelijk 
verantwoordelijk moet zijn voor teksten in Kerkvensters, met 
name als het om incidentele vulling gaat. Want tot nog toe 
blijkt die verantwoordelijkheid niet bij de redactie te liggen, zo 
begreep ik van haar. Maar bij wie dan wel? Toch niet alleen 
maar bij de schrijver of aanbieder van de tekst? 
Ik hoop en verwacht dat het gesprek hierover in beide (kleine?) 
kerkenraden gevoerd zal worden, al was het maar om de 
redactie voortaan ondersteuning en hulp te kunnen bieden bij 
dergelijke lastige zaken. Laten we ons ondertussen weer 
bedenken dat de Kerkvensters-redactie bestaat uit 
medegemeenteleden die een hoop tijd steken in ons 
gezamenlijk kerkblad: ze verdienen denk ik onze waardering en 
hulp, ook (juist?) als iets niet goed gaat. 
 

Kerk&Klimaat 
De kerkenraad heeft het visiedocument van Kerk&Klimaat 
omarmd en de werkgroep uitgeroepen tot een 
kerkenraadswerkgroep. Duurzaamheid is daarmee voor ons tot 
een kerntaak van kerkzijn gaan behoren en ligt het 
visiedocument voor als een tekst waarmee de hele gemeente 
zich mag gaan verhouden. Vorige keer stond deel III van het 
document op deze plaats. Vandaag het slot: deel IV. 
 

Visiedocument deel IV 
‘Samenvattend kunnen we zeggen dat geloof, hoop en liefde 
voor ons leidend zijn als het gaat over de schepping:  
- we geloven dat de aarde ‘des Heren’ is,  
- we willen ons door liefde voor de schepping, haar Schepper 
en onze Heelmaker (Heiland) laten leiden,  

- en we houden de hoop hoger dan de vrees. 
 
Missie 
Onze missie is om binnen de PKN van Ommen, en waar 
mogelijk daarbuiten, bij te dragen aan de bewustwording van 
de ernst van de situatie en aan de uitdaging van ons geloof 
zoals hierboven verwoord. Hierin kan met andere kerken 
samengewerkt worden. We hopen bijbelse, theologische en 
ethische verdieping ten aanzien van duurzaamheid te 
bevorderen, de beleving van de natuur te stimuleren en zo 
praktisch mogelijk bezig te zijn. Dit laatste geeft handen en 
voeten aan de klimaatvraagstukken die op ons afkomen en is 
bedoeld als praktische stimulans voor wie het maar wil om 
duurzamer te gaan leven.  
 
Praktijk van de werkgroep 
Op vier terreinen denken we dat we actief kunnen zijn als 
werkgroep: 
a) Techniek en innovatieve ontwikkeling. Wat betekent dat  
     voor ons en wat kunnen we er praktisch mee?  
b) Natuur (bijv. omgeving, van genieten, in context: boer en  
     natuur/schepping) 
c) Christelijke identiteit (theologie, theologische verdieping,  
    praktisch-ethische overwegingen, cursussen) 
d) DOEN (bijv. de duurzame huishouding; groene kerk;  
     voedselthematiek).” 
 
Tot zover het visiedocument van onze kerk. Het is geen 
vastliggende tekst, maar een tekst die in de loop van de tijd 
aangepast en verbeterd mag worden. De complete tekst is op 
de website te vinden. Geïnteresseerd geraakt in deze 
thematieken? Kom vrijblijvend eens langs bij Kerk&Klimaat. 
Neem even contact op met Herman van Dijk; hij is voorzitter 
van K&K geworden. 
 

Ideeën nieuw seizoen 
In deze tijd gaan we doorgaans ideeën verzamelen voor het 
nieuwe seizoen. Heeft u ideeën, laat het Kest of mij weten! 
 

Aanwezigheid predikant 
Voor gemeentewerk ben ik bereikbaar en beschikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hiervan vallen in 
verband met verplichte nascholing de vrijdagen uit tot en met 
8 juli in verband met collegeverplichtingen. 
Veel groeten vanaf de Fuut, waar het zomergroen gewoon uit 
de grond spat! 

ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Maandag 30 mei hebben we als pastoraal werker, ouderlingen 
en contactpersonen onze tweede clustervergadering gehad. 
Blij zijn we om te mogen melden dat onze cluster geen 
vacatures kent en ieder adres dat bij ons ingeschreven staat 
een ouderling en een contactpersoon heeft. Gerda Horsman-
Timmerman heeft twee opvolgsters gekregen:  
Joke Hogenkamp en Rita Flokstra en De Brug krijgt Betsy den 
Bakker als contactpersoon. 
Sinds 30 mei hebben we ook een flyer waarin staat wat we 
willen en kunnen betekenen als team voor de gemeenteleden 
die aan onze pastorale zorgen toevertrouwd zijn. De flyer is zo 
geschreven dat hij ook de nodige informatie bevat voor 
familieleden en mantelzorgers. De flyer wordt ook aan de 
nodige zorgteams uitgereikt in Oldenhaghen, De Hoekstee,  
’t Vlierhuis en Nijenhaghen. 
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Ondertussen werken we met elkaar er ook aan om, in overleg 
met de kerkenraden, de Avondmaalsvieringen in Oldenhaghen 
weer te gaan opstarten. Het ligt in de bedoeling om dat vanaf 
september weer te doen plaatsvinden. 
Vanuit de bewoners en vaste bezoekers van de weeksluitingen 
in Nijenhaghen kwam die vraag ook. We gaan kijken of we in 
gezamenlijkheid met andere kerken in de toekomst ook daar 
Avondmaalsvieringen kunnen gaan houden. 
Met een hartelijke groet van ons team. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 

  tabbes@pkn-ommen.nl 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
Overstapdienst groep 8 Kindernevendienst  

Hervormde en Gereformeerde kerk 

Groep 8 staat in het teken van afscheid nemen. Ook bij de 
kindernevendienst van de Hervormde en Gereformeerde kerk 
willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Na acht jaar 
lang de kindernevendienst te hebben bezocht is het binnenkort 
tijd om ook hier afscheid van te nemen en een overstap te 
maken naar andere leuke activiteiten van PaKaN!.  
In de Hervormde kerk willen we dit doen in de ochtenddienst 
op zondag 3 juli en in de Gereformeerde kerk in de 
ochtenddienst op zondag 10 juli. Alle kinderen uit groep 8, die 
wel eens bij de kindernevendienst zijn geweest, zijn van harte 
welkom!. We hopen dat jij ook komt! 

De leiding van de kindernevendienst. 
 
9 juli Pannenkoekenfeest  

Hallo gezinnen,  
Als PaKaN! vinden we 
gezinnen belangrijk! Door 
corona en gebrek aan 
mensen hebben we 
afgelopen tijd weinig 
kunnen organiseren voor 
jullie als gezinnen. Toch 
leek het ons leuk om voor de zomer toch nog iets te doen 
waarbij we als gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. Daarom 
zouden we jullie graag uitnodigen voor zaterdag 9 juli op ons 
pannenkoekenfeest. Een gezellig programma waarbij ouders en 
gezinnen elkaar kunnen ontmoeten rondom de maaltijd. Zowel 
voor gezinnen met 10ers als voor gezinnen met kleine 
kinderen. Er is voldoende tijd om samen te eten en tijd om 
elkaar te ontmoeten. Als ouders/gezinnen is er mogelijkheid 
tot een goed gesprek, maar ook is er voor kinderen en jongeren 
wat leuks te doen! Kortom, een supergezellig moment dat je 
niet wilt missen!  
We hebben als gezinnen elkaar hard nodig! Daarom 
organiseren we als PaKaN! deze ontmoeting! Om 16.30 uur is 
het inloop en rond 17.00 uur hopen we gezamenlijk te 
beginnen. Zo wordt het ook voor kinderen niet te laat en als 
gezinnen nog iets op de agenda hebben staan kan dat daarna 
ook nog! De locatie volgt nog. We zouden het fijn vinden als 
gezinnen zich opgeven i.v.m. de boodschappen. Graag zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk voor 5 juli. Opgeven kan door te mailen 
naar pakan@pkn-ommen.nl (naam en aantal personen incl. 
leeftijd van kids.). Hopelijk tot 9 juli  

Groet, PaKaN!  
 

 

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 
05-06 Woongroep aan de Gerard Doustraat 
12-06 Mw. G. Lassche-Vedder  

Mw. J. Zwinselman-Hekman  
 
Vinkenbuurt 
05-06 Fam. Feddes 
12-06 Fam. Van de Vegt 
 
Witharen gebouw Irene 
28-05  Mw. A. Kelder 
05-06 Mw. M. Noordegraaf 
 

Gezamenlijke berichten 
 

Van de Redactie 

In het Pinksternummer van Kerkvensters (nr. 11) was niet 
vermeld wie de omslag had verzorgd. 
Door de redactie was de Centrale Evangelische Werkgroep van 
onze kerken uitgenodigd voor het verzorgen van de omslag. 
Conform het beleid worden alle reacties op dit artikel 
doorgestuurd naar de CEW. 
 
Omslag Pinksternummer Kerkvensters 

De redactie van Kerkvensters heeft de Centrale Evangelische 
Werkgroep (CEW) gevraagd om de omslag van het 
Pinksternummer te verzorgen. We hebben als CEW dit artikel 
gekozen en de redactie heeft dit te goeder trouw geplaatst.  
We hebben op dit artikel veel reacties ontvangen. Deze 
reacties waren zowel negatief als positief. Het is niet onze 
bedoeling geweest om iemand voor het hoofd te stoten. Mocht 
dit wel het geval zijn, betreuren we dit. We waren ons ervan 
bewust dat deze tekst prikkelend is, maar het mag ook tot 
nadenken stemmen.  

De Centrale Evangelische Werkgroep 
 centrale-evangelisatie-groep@pkn-ommen.nl 

 
Pand 25 

Wij willen u graag nader informeren over de geboden 
mogelijkheid om een pand midden in het centrum van Ommen 
te gebruiken als een ontmoetingsplaats: bekend onder de 
naam Pand 25, Brugstraat 25 (tegenover de Hervormde kerk). 
Deze ruimte is beschikbaar gesteld door de Hervormde kerk en 
biedt de mogelijkheid om onder het genot en een kopje koffie-
thee met elkaar in contact te komen. Om voor de ander een 
lichtend licht en een zoutend zout te zijn: voor passanten, 
eenzamen, en geloofsgenoten. 
Het is de bedoeling dat dit werk, deze missie, kerkelijk-breed 
wordt gedragen; enerzijds door ondersteuning van vrijwilligers 
uit de verschillende kerken en anderzijds door gebed om deze 
missie te laten vrucht dragen. 
Naast een plaats van ontmoeting kunnen in dit pand ook 
producten worden gepresenteerd, die elders kunnen worden 
besteld; bijvoorbeeld kaarten, cadeauartikelen, boeken en 
Israëlproducten.  
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We willen graag deze zomer van start gaan en zijn geopend op 
de dinsdagochtend (09.30-12.00 uur), de woensdagmiddag 
(13.00-16.00 uur) en op de zaterdag (11.00-15.00 uur). Verder 
hopen we ook tijdens de Bissingh-dagen geopend te zijn. 
Er is reeds een aantal vrijwilligers beschikbaar, echter we zijn 
op zoek naar meer mensen; bij voorkeur uit alle kerken van 
Ommen. Bij vragen hierover en/of voor aanmelden als 
vrijwilliger kunt u zich richten tot één van onderstaande 
personen, of een mail sturen naar 
ommenpand25@hotmail.com. 

Bert Klarenbeek, Betsie Kroon, Ina Schokker,  
Margreet van der Tol, Geertje van der Vegt en Gerrit Vogelzang 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Mededelingen College van Kerkrentmeesters 

Verkoop pastorie 
De pastorie aan de Kievitstraat is verkocht. De aktes hiervoor 
passeren eind juni 2022 bij de notaris. 
 
Aankoop pastorie 
De Hervormde gemeente heeft een nieuwe pastorie 
aangekocht, gelegen aan de Roodborst te Ommen. 
 
Personeel 
Herman Kortman heeft m.i.v. 1 juni 2022 een contract 
ontvangen voor onbepaalde tijd. 
 

Bloemenmarkt 
De jaarlijkse bloemenmarkt heeft het mooie nettobedrag 
opgebracht van € 604,00. Alle vrijwilligers en gevers, hartelijk 
dank. 
 
Kerkelijk bureau 
Dit zal in verband met de zomervakantie gesloten zijn van  
25 juli tot en met 26 augustus. 

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK 
 
Bakkers gezocht! 

Op 10 juli is er voor het eerst in lange tijd weer een 
ontmoetingsdienst in de kerk in Vinkenbuurt. Na de dienst is er 
koffie op het kerkplein. Daar hoort natuurlijk ook iets lekkers 
bij. Daarom zoeken we mensen die iets willen bakken. 
Meld je persoonlijk aan bij een van de leden van de 
ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt. 

Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt, 
Alie, Evert, Henny, Rian, Wilma 

 
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 
15-05 Kerk Diaconie Kerk geb. 

Ommen € 157,60 € 150,22 € 143,05 
 
22-05 Kerk Diaconie Kerk geb. 

Ommen € 111,20  € 120,25 € 98,82 
 
29-05 Kerk Diaconie Kerk geb. 

Ommen € 128,60  € 159,95 € 112,40 
Vinkenbuurt 17,30 17,95 
Kerk Vinkenbuurt 17,15 
 
 
 

05-06 Kerk Diaconie Kerk geb. 

Ommen € 164,70  € 291,04 € 161,60 
Vinkenbuurt 38,90 44,85 
Kerk Vinkenbuurt 31,35 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 20,00 via ds. H. Tiggelaar 
€ 20,00 via dhr. J. Kroon 
€ 20,00 via dhr. D.J. Zandman 
 
Voor de kerktelefoon 
€ 20,00 via mw. M. Reurink 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 20,00 via dhr. en mw. Van den Berg 

Hartelijk dank 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Plaatselijke Regeling Gereformeerde Kerk Ommen en 

Witharen 

Afgelopen jaar hebben we een nieuwe plaatselijke regeling 
vastgesteld. Hierover hebben we eerder in een kerkenraad en 
tijdens een gemeenteavond gesproken. De plaatselijke regeling 
is altijd op te vragen bij de scriba van onze kerk, maar omdat 
we niet de regels leidend willen laten zijn, maar dat deze 
bijdragen over hoe we binnen de Gereformeerde kerk met 
elkaar omgaan, hebben we ervoor gekozen om onderstaand 
bericht op de website van onze kerk te plaatsen onder het 
kopje plaatselijke regeling:  
Als Gereformeerde kerk in Ommen en Witharen zijn we 
onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) en zijn 
we deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het 
goede nieuws van Gods liefde horen en delen. De kerk is daarin 
een vindplaats van geloof, hoop en liefde. We willen een open, 
gastvrije kerk zijn. Een gemeente, waar iedereen zich thuis 
voelt en niemand zich buitengesloten voelt. In het koersplan 
staat beschreven hoe we dit in de komende jaren concreet 
willen maken.  
Daarnaast moet elke gemeente volgens de kerkorde van de 
Protestantse kerk beschikken over een plaatselijke regeling. 
Hierin is vastgelegd hoe we zaken hebben geregeld ten 
behoeve van het leven en werken van de gemeente. Het gaat 
daarbij over de samenstelling van de kerkenraad, 
besluitvorming of hoe we onze financiële zaken hebben 
geregeld. Maar ook praktische dingen zijn in de plaatselijke 
regeling vastgelegd over bijvoorbeeld de viering van het 
avondmaal. Daarin lees je dat wanneer we in onze kerk het 
avondmaal vieren, alle aanwezigen van jong tot oud 
uitgenodigd zijn mee te delen in wat Jezus ons gaf. Bij de doop 
van een kind geven de ouders antwoord op de doopvragen. In 
de plaatselijke regeling is het besluit vastgelegd dat belijdende 
leden én doopleden binnen onze gemeente de doopvragen 
mogen beantwoorden. 
Ook hebben we ons als gemeente uitgesproken dat wij staan 
voor een inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen 
verschillende relatievormen en waarin mensen zich 
uitgesproken gezegend mogen weten met elkaar. Naast de 
kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen man en vrouw, is 
het in de Gereformeerde kerk Ommen mogelijk om een 
zegening te vragen over andere levensverbintenissen en 
samenlevingsvormen. Daarbij willen we benadrukken dat aan 
het verschil tussen zegenen en inzegenen, zoals deze in de 
kerkorde wordt genoemd, geen waardeoordeel moet worden 
verbonden. Als kerkenraad dragen wij er zorg voor dat altijd in 
ieder geval één van de predikanten bereid is deze zegening te 
verrichten. 

Gerko Warner, voorzitter 



8 

‘Samen Kerk - Samen Kunst’ 

Hebt u zaterdagmiddag 24 september (Startweekend) al in uw 
en jouw agenda gezet? Er is dan een ontmoetingsmiddag in  
De Kern met het thema ‘Samen Kerk - Samen Kunst’. 
We zullen u en jou de komende tijd via 
Kerkvensters en de website op de hoogte 
houden wat er die middag allemaal verkocht 
wordt of waarop geboden kan worden.  
De opbrengst van deze middag is bestemd voor 
diverse projecten binnen de kerk, zoals de 
gezamenlijke maaltijden, de nieuw in te vullen 
avondontmoetingen, het project op de 
Vlierlanden en de Noaberkerk. Projecten waarbij het gaat over 

elkaar ontmoeten en samen Kerk zijn, ook 
buiten de kerkdiensten. 
Hebt u of jij nu ook een hobby, zoals 
bijvoorbeeld bloemschikken, kaarten 
maken, boetseren, aquarelleren, taarten 
bakken, etc. die je deze middag graag wilt 
laten zien en/of wilt verkopen, schroom 

dan niet om je aan te melden. Bij vragen en/of aanmelding om 
mee te werken, kan contact opgenomen worden met Hetty de 
Lange,  
 
 
 

Vorming 
 

 
25 juni Wandelen met Lazama 

De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de 
maand) gaan weer wandelen op zaterdagmorgen 25 juni en 
verzamelen om 08.30 uur op de parkeerplaats bij Restaurant 
De Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren. Zoals 
gewoonlijk wordt er ca. 10 km gewandeld o.l.v. onze 
marsleider Henk Stegeman en drinken we na afloop natuurlijk 
wat aldaar! Heb je geen vervoer vanuit Ommen en wil je graag 
meerijden naar Stegeren, geef dit even door aan Hieke, Henk of 
Herman. 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. 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

25 juni Concert: ‘Orgel Pracht’ 

met Gert van Hoef (orgel) in de Willem 
Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld om 20.00 
uur. Het volledige programma en de 
concertagenda vindt u op www.huetink-
royalmusic.nl. 
U kunt nu al reserveren: ℡ 0572 371838, 
via onze website.   
 
9 juli Zingend naar de zondag 

In de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 in Heemse zal deze 
zaterdag een zangavond worden gehouden o.l.v. organist Ellert 
Bos. De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur 
duren. 
Evenals voorgaande zangavonden zullen er weer bekende 
liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen. 
De opbrengst van de collecte is voor Open Doors. Deze 
stichting zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. Voor 
meer informatie zie: www.opendoors.nl  
Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 

 
 

Gebedspunten 
 

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

Laten we God danken dat het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid van Hem zijn tot in eeuwigheid. 
Laten we bidden om Gods leiding in ons leven en bid 
dat we ons dagelijks zullen afvragen wat God van ons 
vraagt om te doen.  
Laten we in verband met Vaderdag bidden om een 
goede band tussen alle vaders en hun kinderen. Dat ze 
genieten van hun kinderen en er voor hen willen zijn.   
Laten we bidden voor alle mensen die leven in oorlog 
of te maken hebben met extreme honger. Bid dat 
oorlogen zullen stoppen en er voedsel zal gaan naar 
hen die hongerlijden. 
Laten we God danken dat we mogen weten dat het 
lijden van deze tijd voorbij zal gaan en dat we een 
hoopvolle toekomst met God mogen ontvangen. 
Laten we bidden dat we ons elke dag opnieuw zullen 
openstellen voor het werk van de Heilige Geest in ons 
leven.  
Laten we God danken dat PaKaN! een mooi aantal 
nieuwe mensen mocht verwelkomen die zich willen 
inzetten voor de jeugd. 
Laten we bidden om Gods leiding en zegen bij de 
invulling van het nieuwe Pand 25. Dat het pand tot 
zegen voor de gemeente en Ommen zal mogen 
worden. 
 

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

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 1 juli. 
Dit nummer is voor 3 weken. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 21 juni 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. 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 
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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  
1ste 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 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: Vacant 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Maandag:  09.00-13.00 uur en 19.00-22.00 uur 
Dinsdag:  09.00-13.00 uur en 19.00-22.00 uur 
Woensdag: 19.00-22.00 uur 
Donderdag: 13.00-17.00 uur en 19.00-22.00 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             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poster 
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Zondag 3 juli te Witharen 

Noaberdienst 
m.m.v. de band ‘Pearl’ uit Enschede  

Spreker: Rene Coster 

Inloop / koffie / thee om 09:30 uur 

Aanvang dienst 10:00 uur in buurtgebouw ‘Irene’ 

Thema van deze zomerdienst is:  Zimmer Frei 
Iedereen van 0 tot 100+ is welkom. Er is oppas en knutselen voor de 

kids. 
 


