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21ste jaargang No.10  Vrijdag 20 mei 2022 

 
 

Meditatie 
 
 

Een steen 
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 

Omdat door het verleggen van die ene steen 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

 
Het heeft iets ontroerends, deze klassieker van Bram 
Vermeulen. Iets van terugkijken: het zit erop. In alle 
bescheidenheid wordt beseft dat je geen rivier bent en ook 
geen rivier laat stromen. Zelfs een bedding, die de loop van het 
water bepaalt, ben je niet. Maar wie terugkijkt op een leven, 
een opvoeding, een baan, een ambt, heeft hopelijk een steen 
verlegd. Groot rotsblok of kleine kiezel: hetzelfde wordt het 
nooit meer. Later is anders dan vroeger. Je hebt iets betekend. 
Het liedje klonk afgelopen zondag bij het uitwuiven en 
verwelkomen van ambtsdragers: hoe kijk je terug? En ook: hoe 
kijk je vooruit? Want de nieuwe ambtsdragers hopen natuurlijk 
ook een klein verschil te gaan maken. 
Hoe mooi het liedje ook is, toch beginnen mijn vingers altijd te 
jeuken om de tekst aan te passen. Want ik kan het niet 
geloven: ‘nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten’. Ben je gek! 
Over één, twee generaties weet echt niemand meer welk 
steentje ene Hans Baart ooit heeft bijgedragen. Als het zolang 
al duurt… 
Maar er is één steen, die nog altijd niet vergeten is. Eén steen, 
die verlegd is en die de loop van de geschiedenis gekanteld 
heeft: van dood naar leven, van toeval naar bestemming, van 
zinloos naar hoop, van de triomf van het kwaad naar de kracht 
van het goede.  
Bij die steen verdampt mijn behoefte om zo nodig herinnerd te 
worden. Bij die steen ben ik alleen maar dankbaar, dat Hij ons 
niet vergeet. Toen niet, bij die ene paassteen. En nu nog steeds 
niet. Altijd weer is God als dat kind, dat met stenen speelt in de 
rivier; Eentje die stenen verlegt: voor ons, met ons, opdat er 
een weg komt naar de overkant. Zo gaat toekomst open.  
God-dank! 
Daarom toch maar een ‘eigenwijziging’ in deze klassieker: 
 

Hij heeft een steen verlegd in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 

Hij levert het bewijs van zijn bestaan. 
Omdat door het verleggen van die ene steen 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

ds. Hans Baart 

 

Leesrooster 
 

 
Za 21 mei Psalm 129 Blijf het herhalen 
 
Zo 22 mei Jeremia 39:1-10 De koning vlucht 
Ma 23 mei Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis 
Di 24 mei Jeremia 40:1-6 Bescherming uit  
Wo 25 mei Jeremia 40:7-16 Waarschuwing  
Do 26 mei Psalm 57 Verscholen 
Vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad 
Za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 
 
Zo 29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 
Ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 
Di 31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 
Wo 1 juni Jeremia 44:1-10 Er woont niemand  
Do 2 juni Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen 
Vr 3 juni Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand? 
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Zondag 22 mei  
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheer: Dhr. J. Vosjan 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. W.H. van Boeijen,  
 Dedemsvaart 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Samen kerk Hervormd Centrum 
11.30 uur: @Eleven 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug,  
 Hellendoorn 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdame: Mw. J. Dankelman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. M.J. Winters-Karels, Den Ham 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Dijk 
 Mw. H. Wermink-Lamberink 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. Ds. S. van Kooten 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 27 mei 18.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 27 mei 19.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag  
 

 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. J.T. Baart 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
 
Witharen / Vinkenbuurt 
08.15 uur: Noaberkerk, ds. E. van Beesten 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
Afgevaardigde Vinkenbuurt: Mw. J. Schaapman 
 
 
 

Zondag 29 mei 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen  
 Afscheid en bevestiging  
 ambtsdragers 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. J. Hofmeijer  
 Dhr. K. van Hulst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.C.J. Post, Wierden  
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. A. Bloemendal, Zwartsluis 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastdame/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. H. Veurink 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk,  
  Vroomshoop 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma, afscheid en 
 bevestiging ambtsdragers 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
Kindernevendienst: Leiding: Onbekend 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 3 juni 18.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 3 juni 19.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
22 mei @Eleven  
Deze zondag is er weer een samenkomst 
van @Eleven in het Hervormd Centrum. 
Jong of oud, je bent vanaf 11.15 uur van 
harte welkom voor de koffie, thee of 
ranja. Om 11.30 uur zullen we starten. 
Thema van de bijeenkomst is:‘ Ik ga op 
reis en ik neem mee…?’. Uiteraard zitten 
we dan niet stil maar hebben we een 
leuke interactieve bijeenkomst. Rond de 
klok van 12. 30 uur hopen we samen te 
eten. Als iedereen wat voor zichzelf meeneemt en we delen 
alles zal het weer een lekkere lunch worden! Vooraf opgeven is 
niet nodig. We ontmoeten je graag! 

De voorbereidingscommissie, Eric en Marleen 
 

Hervormde gemeente 
 
29 mei Collecte Jeugdwerk 

Deze collecte is bestemd voor het 
jeugdwerk van de Protestantse kerk. 
Diaconaal werk, is dat alleen voor 
volwassenen of kunnen jongeren actief 
zijn op diaconaal gebied? Jong 

Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse kerk, 
heeft samen met Kerk in Actie werkvormen ontwikkeld 
waarmee jongeren kennis kunnen maken met diaconaat, 
bijvoorbeeld een verkenningstocht waarbij jongeren hun eigen 
wijk door een diaconale bril bekijken. Jongeren ontdekken zo 
samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren 
ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en 
hoe dat ook hun eigen leven verrijkt.  
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant gemeenten kan 
ondersteunen om jongeren kennis te laten maken met 
diaconaat en hen te stimuleren om diaconaal actief te blijven. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

De diaconie 
 
Collecten 
22 mei 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
29 mei 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie PK Jongprotestant  
  (Jeugddiaconaat Binnenlands)  
  en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 

Zondagskind 
22 mei:  Lise van der Vegt 
29 mei:  Marit Hekman 
 
Kinderoppas 
Ommen 
22 mei:  Marlien Hekman 
  Anita ‘t Jong 
29 mei:  Anja Bolks 
  Indy Bolks 
 
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 
22 mei 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
26 mei 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
29 mei 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
22 mei:  Rianne van der Bent 
  Marijke van Harten 
29 mei:  Rita Meulenkamp 
  Monique Welink 
 
Witharen 
26 mei:  Ilse van Harten 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. H. v.d. Linde-Olthof 
Mw. A. Nolles-van Triest 
Dhr. D. Schneider 
Mw. H. Albers-Feenstra 
Dhr. J. Kleinjan 
Mw. A. Luiten-Dijkstra 
Mw. J.E. Stolmeijer 
Dhr. A. Kleis 
Dhr. H.J. Otten 
Mw. W.J. Pasman 
Mw. G. Schuttert-Paarhuis 
Mw. W.M. Huising-Postma 
Dhr. R.J. van Daalen 
Mw. H. Appel-Kerssies 
Dhr. F.J. Hesselink 
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Dhr. H. de Lange 
Mw. G. de Roos-Postma 
Mw. H.H. Heuver-van ’t Veld 
Dhr. T.M. Kösters 
Dhr. A. Roddenhof 
 
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 
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Op zondag 22 mei 
lezen wij daarom (samen met de kindernevendienst) het 
verhaal uit Johannes 14, waar Jezus ons belooft ons niet als 
wezen achter te laten. Hij belooft de Parakleet/Trooster/ 
Heilige Geest te sturen. Wat dit zou kunnen betekenen, 
daarover willen wij deze zondag nadenken. 
Met Pinksteren en de weken hierna lezen wij (tenminste op de 
kindernevendienst) uit het bijbelboek Ruth. Dit boek is de 
feestrol die in het Jodendom met het wekenfeest gelezen 
wordt. Dit feest viert men 7 weken na Pesach, op de vijftigste 
dag. Hiervan is ons woord Pinksteren afgeleid 
(pentecoste=vijftigste). Dit jaar valt ons Pinksterfeest precies 
samen met het joodse Pinksteren (wekenfeest/Sjevoeot). Met 
Pinksteren en in de dienst van 5 juni hoop ik uit te kunnen 
leggen wat Ruth met Pinksteren te maken zou kunnen hebben. 
 

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

Jubilea 
Dhr. en mw. Pasman mochten 9 mei vieren dat zij 25 jaar 
getrouwd waren. 
Dhr. en mw. Stegeman mochten 12 mei vieren dat zij 40 jaar 
getrouwd waren. 
Wij wensen beiden geluk met deze mijlpaal en wensen hen nog 
goede en gezegende jaren toe. 
 

Tot slot  
Wij tellen af tot Pinksteren, een feest om naar uit te zien, want: 
 
Vanwege Goede Vrijdag kunnen we achteromkijken  
zonder bang te zijn. 
 
Vanwege Pasen kunnen we vooruitkijken  
zonder bang te zijn. 
Vanwege Hemelvaart kunnen we omhoogkijken  
zonder bang te zijn. 
Vanwege Pinksteren kunnen we naar binnenkijken  
zonder bang te zijn. 
Dat Pinksteren van ons begeesterde en moedige mensen mag 
maken! 

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 
 

Geboorte 
Het is altijd mooi dat we in deze rubriek blijde berichten 
kunnen melden. We ontvingen een geboortekaartje waarop 
stond dat Stefan, Jorinda, Annemijn, Emmelie en Jurrian 
Wermink dankbaar, trots en dolgelukkig zijn met de geboorte 
van hun dochter en zusje Noëlle. Noëlle werd geboren op  
1 mei. ‘Zij is een parel in Gods hand’. Moeder en dochter 
maken het goed. We feliciteren hen allen met de geboorte van 
deze dochter en dit zusje. Gods zegen bij het grootbrengen van 
dit nieuwe leven. 
 

Zieken 
Andere nieuwe gevallen van ernstige zieken hebben mij niet 
bereikt. Dat wil echter niet zeggen dat die er niet kunnen zijn. 
We wensen iedereen die ziek is sterkte en kracht om hun 
ziekten te dragen en hopen dat de artsen de juiste diagnoses 
kunnen stellen en behandelingen kunnen toepassen. Weet u 
gedragen in Gods hand. 
Ook iedereen die nog in spanning verkeert, omdat er gewacht 
wordt op onderzoeken of uitslagen van onderzoeken, bidden 
we toe dat zij de rust mogen vinden tot duidelijk geworden is 
wat er aan de hand is en welke behandelingen er mogelijk zijn. 
 

Bezoeken 
In de afgelopen weken zijn er weer diverse telefoontjes 
gepleegd, mensen bezocht die graag wilden dat ik kwam en 
anderen op of rond hun verjaardag (85-plussers). Ik ben 
inmiddels weer op de hoogte van het wel en wee in de wijk. 
Mocht u mij iets willen meedelen of een bezoek willen 
ontvangen dan hoor ik dat graag, schroom niet mij rechtstreeks 
te benaderen.  
 

Examens 
De schoolexamens zijn inmiddels weer in volle gang. Iedereen 
die examen gaat doen: sterkte gewenst en we hopen op goede 
resultaten. Dat de inspanningen van de afgelopen jaren goede 
vruchten af mogen werpen. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 

Pastoraal team Zuid-Oost 
Bij de reorganisatie van de wijken, toen de kerk overging van 3 
wijken naar 2 pastorale eenheden, werd in de wijk Zuid-Oost 
een Pastoraal Team gevormd. We mochten beginnen met in 
totaal 17 pastorale ouderlingen en pastorale medewerkers. 
Ferdinand Kampman werd zowel voorzitter als coördinator. 
Inmiddels hebben enkele medewerkers hun taak, wegens 
omstandigheden, moeten neerleggen en bestaat het team nu 
nog uit 13 leden. Ferdinand heeft aangegeven dat hij gaat 
stoppen met zijn taken. 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat zijn taken worden 
overgenomen, zodat het pastorale werk en zorg in onze wijk 
mag doorgaan. Ada van der Snel is bereid gevonden om het 
voorzitterschap op zich te nemen en Dineke van Beesten wordt 
coördinator.  
Deze veranderingen vinden plaats eind van deze maand, na de 
ambtswisseldienst, met bevestiging van nieuwe ambtsdragers 
en van ambtsdragers die afscheid nemen. 

Ada van der Snel, Dineke van Beesten, Ferdinand Kampman 
 



5 

 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op zondag 29 mei is de (uitgestelde) dienst van bevestiging en 
afscheid van ambtsdragers en contactpersonen in Witharen. 
Daarna begint mijn vakantie die eindigt op 26 juni. De collega’s 
nemen voor mij waar. 

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-Vijfwinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op de aanstaande Hemelvaartsdag mag ik voorgaan. Op deze 
dag van vroege fietsers en wandelaars zullen we een viering 
hebben met een bescheiden meditatie over dit feest, dat als 
een stiefkindje amper meetelt in de christelijke feesten. 
Misschien gaat het ook wel over iets liefs en teders, in plaats 
van over iets groots als een raketlancering. Meer Nazaret, 
minder NASA, adviseerde Carel ter Linden ooit al. 
 

Jubilea 
Op 30 mei is het alweer 25 jaar geleden dat dhr. en mw. 
Schepers-Geerlinks elkaar het jawoord.  
 

Meeleven 
Op het moment van schrijven is mijn vakantieweek net voorbij. 
Ik heb dus geen nieuwe pastorale informatie voor u. Wel kan ik 
u vertellen dat ik in die week hard gewerkt heb voor mijn 
scholing aan diverse papers en andere opdrachten. 
 

Kerk&Klimaat 
De kerkenraad heeft het visiedocument van Kerk&Klimaat 
omarmd en de werkgroep uitgeroepen tot een 
kerkenraadswerkgroep. Duurzaamheid is daarmee tot een 
kerntaak van kerkzijn gaan behoren!  
Vorige keer stond deel I van het Visiedocument op deze plaats. 
Vandaag deel II. 
 

Visiedocument deel II 
‘We gebruiken het woord schepping: niet in tegenstelling tot 
een evolutionair wereldbeeld, maar als verwijzing naar onze 
God, van Wie wij geloven dat Hij als Schepper achter onze 
werkelijkheid zit. Hij is niet alleen de maker, maar ook de 
eigenaar: ‘van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft’ 
(Psalm 24:1). Voor zover de aarde in mensenhanden gegeven is 
(vgl. Psalm 8), is het eigenaarschap nooit veranderd: het is in 
bruikleen gegeven en het is de verantwoordelijkheid van de 
mens om een goede rentmeester te zijn: hovenier in dienst van 
de Schepper. Het is aan de mens om haar in goede of betere 
staat door te geven aan het nageslacht of terug te geven aan 
God. Daarnaast kunnen de aarde en het heelal ook beleefd 

worden als een kenbron van God: God spreekt ons aan via de 
bijbel en via de schepping.  
De relatie tussen de mens en de schepping is echter ernstig 
verstoord. In het oerverhaal over de schepping zien we 
gebeuren dat Adam en Eva van God vervreemd raken door 
alles te willen hebben, terwijl ze al in het paradijs zaten. De 
consequentie is dat ze alles verliezen en buiten het paradijs 
terechtkomen. De klimaatverandering van nu lijkt veel of zelfs 
alles te maken te hebben met een dergelijke grenzeloosheid 
van de mens, waardoor we mogelijk zullen verliezen wat ons 
nog rest. Telkens als we een deel van de schepping 
onherstelbaar beschadigen en aan het verdwijnen van soorten 
bijdragen, komen we de voorwaarden niet na, waaronder we 
de aarde in bruikleen kregen. Omdat God als Schepper achter 
alle leven en levensvormen schuilgaat, kunnen we elk menselijk 
handelen dat de schepping beschadigt, zonde noemen en als 
rebellie tegen de Schepper beschouwen. Voor gelovigen is dus 
niet alleen de relatie met de medeschepselen en de aarde in 
het geding, maar ook de relatie met de Schepper. Klimaatcrisis 
is behalve een politieke uitdaging en een moreel vraagstuk een 
geestelijke crisis: we hebben niet alleen onszelf, onze 
medeschepselen en de aarde ermee, maar doen onze Schepper 
tekort. Omgekeerd lijkt in een duurzamer leven de belofte 
schuil te gaan van een geestelijke opstanding.’ 
 

Essay over kerk en duurzaamheid 
In mijn vakantie heb ik voor mijn nascholing een essay 
geschreven over kerk en duurzaamheid. Wie belangstelling 
heeft, kan ik het mailen. 
 

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 in de eerste 
helft van 2022 (college of studieverplichtingen).  
 

Nieuwe baan 
Ten slotte een heel ander bericht. Het valt me niet licht om het 
te vertellen, maar ik heb een andere baan geaccepteerd. Vanaf 
1 juli ga ik op mijn vrije dag werken als geestelijk verzorger in 
het Isala-ziekenhuis. Vanaf medio september wordt dat een 
nagenoeg fulltimebaan.  
U zult wel verrast zijn. Dat kan ook niet anders, want ik zag het 
zelf al helemaal niet aankomen. Eerlijk gezegd zag ik mezelf 
nog wel een jaar of vier in Ommen, om daarna weer verder te 
kijken waarheen de weg me zou leiden. Maar het is anders 
gelopen. Onverwachts wees iemand me op de vacature. Een 
korte maar intense procedure volgde, die leidde tot mijn 
benoembaarheid. Inmiddels zijn de handtekeningen gezet. 
Ik ben dankbaar voor de geboden kans en voel me geroepen 
om deze weg te gaan. Hier kan ik, samen met een heel team 
zelfs, doen wat in het ambt centraal staat: dienen wie het 
nodig hebben. Het is spannend om dat nu buiten de kerk te 
gaan doen. Ik zal nog ongelooflijk veel gaan leren. 
De andere kant is dat ik de Gereformeerde kerk van Ommen en 
jullie als leden ervan met moeite loslaat. Na een taai eerste jaar 
was ik aardig gewend en had ik het naar mijn zin. Bovendien 
kreeg ik de indruk dat dat wederzijds was. Samen hebben we 
iets goeds van de coronatijd weten te maken en zijn we alweer 
een paar maanden bezig om nieuw te starten. Kest en ik 
hadden al een paar mooie ideeën voor het nieuwe seizoen, 
maar daar zal ik helaas niet meer aan meedoen. Althans, niet 
als wijkpredikant, want ik blijf wel in Ommen wonen en 
vermoedelijk ook kerken.  
Op 23 september ben ik vier jaar aan Ommen verbonden. Deze 
minimumperiode voor een predikant maak ik uiteraard netjes 
vol. Door heel wat opgespaarde studieverlofdagen en vakantie 
zal de afscheidsdienst een paar weken eerder zijn. Maar 
daarover binnenkort meer.  
Met een beetje pijn in het hart, mijn hartelijke groeten! 

ds. Hans Baart 
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Pastoraal werker 
 

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

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
En als u misschien nu een kaartje aan het schrijven bent kijk 
dan ook eens naar de andere adressen van mensen die elders 
verblijven. Een kaartje doet hen en hun familie vaak zo goed.  
 
In de week na Hemelvaart heb ik een paar vrije dagen gepland. 
De collega’s nemen dan waar. 

Met een hartelijke groet, Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

PaKaN! 
 

 
Paasontbijtactie 
Deze ontbijtactie van het jeugddiaconaat is een groot succes 
geworden. Maar liefst 379 paasontbijtjes werden op  
1e paasdag rondgebracht. Dat waren er zelfs 31 meer dan in 
het coronajaar 2021.  
Op zaterdagmiddag werden door 20 vrijwilligers de eerste 
voorbereidingen gedaan door het vouwen van de dozen en het 
klaarzetten van de ingrediënten. Na een nacht opblijven na de 
paaswake, werd op 1e paasdag om 05.50 uur in het Hervormd 
Centrum door 25 tieners en enkele mensen van PaKaN! gestart. 
In een hoog tempo werden de paasontbijtjes gemaakt en in 
dozen gestopt. Om 07.10 uur waren alle paasontbijtjes gereed. 
Na het inladen in auto’s om 07.30 uur werden de ontbijtjes 
gebracht naar de centrale punten in de wijken. Vanaf 08.00 uur 
werden de ontbijtjes bij de mensen thuis gebracht. 
De paasontbijtactie heeft € 1.428,10 opgeleverd voor World 
Servants. Het jeugddiaconaat wil alle bestellers, sponsors, 
tieners, vrijwilligers bij de voorbereiding, het maken en 
rondbrengen bedanken. 
 
 

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 
08-05 Mw. J.H. Broekate-Ekkel 

Dhr. en mw. A.J. Grootemarsink-Horsman 
15-05 Dhr. en mw.Schipper-Bekman 

Dhr. en mw. Hofman-Jurjens. 

Vinkenbuurt 
08-05 Fam. Ten Hertog  
15-05 Dhr. en mw. Stegeman  

Dhr. en mw. Pasman  
 
Witharen gebouw Irene 
01-05  Fam. R. van Harten 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Samen Kerk-Samen Kunst’ 
Nu de maatregelen rond corona achter ons lijken te liggen, 
gaan er stemmen op om een keer ‘iets’ gezamenlijks te doen 
voor en met iedereen die de kerk een warm hart toedraagt.  
Zet daarom alvast zaterdagmiddag 24 september 
(Startweekend) in uw en jouw agenda. Dan is er namelijk een 
ontmoetingsmiddag in De Kern met het thema: ‘Samen Kerk-
Samen Kunst’.  
Een werkgroep, bestaande uit Johan en Loes van der Linde, 
Remmelt Wassens, Marry de Lange en Hetty de Lange, heeft 
zich gebogen over de invulling van deze middag. Zij heeft een 
aantal (amateur-)kunstenaars uit Ommen gevraagd iets aan te 
bieden met het thema: ‘geloofs-be-leven’. Diverse kunstenaars 
zijn al druk bezig geweest met het maken van schilderijen, 
iconen, glas-in-lood-kunstwerken, beelden, quilts, etc. Deze 
kunstwerken worden tijdens de ontmoetingsmiddag te koop 
aangeboden en/of bij opbod verkocht. 
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 verkopen, schroom dan niet om je aan te melden.  
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. 
Wij hopen dat we veel gemeenteleden deze zaterdagmiddag 
mogen begroeten in De Kern en onder het genot van 
koffie/thee/hapje/drankje ‘samen-kerk-zijn’ in praktijk kunnen 
brengen. Via Kerkvensters en de website van PKN Ommen 
www.pkn-ommen.nl wordt u regelmatig op de hoogte 
gehouden wat u deze middag allemaal kunt verwachten.  
Bij vragen en/of aanmelding om mee te werken, kan contact 
opgenomen worden met één van bovengenoemde 
commissieleden. Hartelijke groet, namens de werkgroep 
‘Samen Kerk-Samen Kunst’, 

Hetty de Lange  
 
Postzegels en ansichtkaarten verzamelen 
Wat levert het op? 
De gespaarde postzegels en kaarten brachten landelijk op: 
In 2021: € 20.382,30 en in 2020: € 24.625,90. 
Al jaren verzamelen gemeenteleden ansichtkaarten en 
postzegels voor het zendingswerk. 
Voor wie is de opbrengst? Voor het zendingswerk van Kerk in 
Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (verhouding 80/20) 
Inleveradressen: 
Bij de ingang van het Hervormd Centrum (Julianastraat 8) en in 
de bus bij de ingang van De Kern (Bouwstraat 23) 
Wat gebeurt er met de kaarten en postzegels? 
Deze worden ingeleverd bij het dienstencentrum van de 
Protestantse Kerk in Utrecht, vrijwilligers sorteren deze kaarten 
en postzegels en dan worden ze verkocht op speciale beurzen 
en via marktplaats 
Welke postzegels en kaarten hebben waarde? 
-Alle binnen- en buitenlandse postzegels 
-Prentbriefkaarten van steden, landen enz. 
-Dubbele kaarten (vouwkaarten) met afbeeldingen van  
 Rien Poortvliet, Anton Pieck, Rie Kramer e.a. 
-Unicefkaarten, hartjeskaarten ‘Voor het kind’ (met hartje  
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 achterop) en geboortekaartjes 
Geen waarde hebben: 
-Eigen gemaakte kaarten 
-Kaarten met kerst- en nieuwjaarsgroeten en van harte  
 beterschap 

Gerrit Veurink 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Wisseling van ambtsdragers Hervormde gemeente 
Op 29 mei a.s. in de morgendienst hopen wij nieuwe 
ambtsdragers te begroeten en afscheid te nemen van 
vertrekkende ambtsdragers. 
 
Nieuwe ambtsdragers 
In de morgendienst van 8 mei jl. is bekend gemaakt welke 
personen de kerkenraad als nieuwe ambtsdragers heeft 
benoemd. Als er geen bezwaren zijn ingediend door 
gemeenteleden, dan zullen de volgende personen worden 
bevestigd voor hun nieuwe ambtswerk: 
 
Jan Companje   diaken 
Jolanda van Beesten-Horsman ouderling 
Marie Mijnheer   ouderling-kerkrentmeester 
 
Verlenging van ambtstermijn 
De volgende ambtsdragers verlengen hun ambtswerk in onze 
gemeente: 
 
Gerry Westerhof   ouderling 
Rijk Stobbelaar   ouderling-kerkrentmeester 
Jan Nijzink   ouderling-kerkrentmeester 
Jennie Scheppink-van Pijkeren diaken 
 
Aftredende ambtsdragers 
Wij gaan afscheid nemen van volgende ambtsdragers: 
 
Therésia Stobbelaar-Verhoek ouderling 
Derk Zandman   ouderling 
Dorinda Boezelman-van Lenthe diaken 
Loes Thörig-Bakker  ouderling-kerkrentmeester 
Jenny Dankelman-Vonder  diaken 
Marianne Vosjan-de Greef diaken 
Jan van der Vegte  diaken 
Henk Veurink   diaken 

Namens de kerkenraad, 
Gerry Westerhof, beleidsouderling 

 
6 augustus Rommelmarkt  
De rommelmarkt kan dit jaar weer plaats vinden op de  
1e zaterdag van augustus. Daarom zijn we weer volop bezig 
met het inzamelen van spullen (géén witgoed of grote 
meubelen). De spullen kunt u rechtstreeks na een telefonische 
afspraak brengen bij: Fam. Willems. 
Bent u niet in de gelegenheid om ze te brengen dan kunnen ze 
na een telefonische afspraak bij u worden opgehaald. 
Hiervoor u kunt contact opnemen met:  
dhr. J Reurink 

De Rommelmarktcommissie 
 
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 
24-04 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 109,40 € 113,35 € 90,60 
Vinkenbuurt  
Kerk Vinkenbuurt  
 
01-05 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 122,75 € 127,65 € 107,25 
Vinkenbuurt 20,35 20,25 
Kerk Vinkenbuurt 24,05 
 
08-05 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 146,95 € 188,60 € 140,45 
Vinkenbuurt 19,30 22,40 
Kerk Vinkenbuurt 18,40 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 en € 20,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Bloemenfonds 
€ 10,00 via H.V.D. ZO 
 
H.V.D. ZO 
5x € 10,00 
 
Ommen: 
Zendingsbussen € 810,70 
 
Vinkenbuurt: 
Zendingsbussen € 624,01 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters. 
Bij dezen laten wij u weten dat we een vervanger hebben 
gevonden voor Ruud Jongbloed. M.i.v. medio augustus zal 
Henk-Jan Jansen onze nieuwe (parttime)beheerder worden van 
De Kern/Kerk. 
We zijn als CvK en het personeel van De Kern blij, dat we al zo 
snel de vacature hebben kunnen invullen. 
We wensen Henk-Jan veel succes! 

Namens het CvK, 
Jan Meulenkamp. 

 
Oproep van de bloemschikcommissie 
Wie komt onze commissie versterken? Wij schikken voor elke 
zondag de bloemen die in de kerk staan. Op zaterdagochtend 
doen we dat in de kelder van De Kern. Meestal zijn we met 
twee mensen, want we maken vaak ook een stuk voor 
Witharen. Ons groepje is met 6 mensen wat klein en we willen 
graag versterking. We zijn geen van allen echte bloemisten, dus 
het is goed te doen. Voor meer informatie kunt u terecht bij:  
Klazien Welleweerd. 
 
Terugblik Noaberdienst 8 mei  
Moederdag, voor de één een dag met een feestelijk tintje, voor 
de ander een dag met een rauw randje. 
Op deze dag hebben we in de Noaberdienst stilgestaan bij 
onvervulde wensen, stil verdriet, twijfels en onzekerheden. 
Geliefd zijn en je geliefd voelen is niet altijd vanzelfsprekend.  
Toch mogen we zeker weten dat God onvoorwaardelijk van ons 
houdt, dwars door alle omstandigheden heen! 
In de Noaberkerk voelen we ons sterk verbonden met elkaar. 
Wat is het dan een rijkdom dat je in alle kwetsbaarheid 
emoties en gevoelens met elkaar kunt delen. Wat een zegen 
om zo gemeenschap te mogen zijn. 
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Liefde geven en doorgeven, want jij bent geliefd, meer dan je 
ooit kunt beseffen! 

Jeske Koning 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
‘ 
28 mei 20.00 uur orgelconcert Minne Veldman 

in de Willem Hendrik Zwarthal, Grensweg 
17, Lemelerveld. Thema: Klassiek divers.  
Programma: www.huetink-royalmusic.nl 
Reserveren is gewenst: ℡0572-371838 
(Huetink)  

 
 
 

Gebedspunten 
 

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

Laten we bidden dat we steeds opnieuw ons geloof 
zullen versterken door Gods nabijheid te zoeken in 
gebed, het lezen in de bijbel en het contact met 
medegelovigen. 
Laten we God danken dat we op Hemelvaartsdag weer 
mogen vieren dat Jezus naar de Hemel is gegaan, om 
van daaruit alle mensen nabij te zijn door de Heilige 
Geest. 
Laten we bidden dat we altijd gericht zullen zijn op 
Gods plan voor de gemeente en dat we Hem telkens 
zullen vragen om Zijn wijsheid en leiding. 
Laten we God danken voor de welvaart en vrijheid 
waarin wij mogen leven. Laten we bidden dat we, 
waar mogelijk, zullen delen van wat ons gegeven is.  
Laten we Gods zegen vragen voor de nieuwe 
ambtsdragers en contactpersonen. Dat ze met veel 
plezier en inzet hun nieuwe taak mogen gaan doen. 
Laten we bidden voor alle zieken. Dat ze mogen 
herstellen en dat ze Gods kracht, rust en nabijheid 
mogen ervaren in het hele ziekteproces. 
Laten we bidden om Gods bescherming voor geheime 
gelovigen in landen waar christenen worden vervolgd. 
Dat ze toch kansen krijgen om samen hun geloof te 
delen. 
Laten we God danken dat we voor Hem nooit 
onbereikbaar zijn. Hij is altijd nabij. 

 
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 3 juni. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 24 mei 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  
1ste Scriba: T. Stobbelaar-Verhoek  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
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Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook 
terecht in onze gebouwen voor uw: 
 
  Vergadering  Bruiloft 
  Verjaardag  Receptie 
  Jubileum  Oefenruimte 
  Diverse koffietafels en buffetten 
 
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen 
met de beheerder van: 
 
Hervormd Centrum 
Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen 
℡ 0529-456044 
 hervormd-centrum 
                              @pkn-ommen.nl 

 

 
   Gebouw Irene 
   Balkerweg 56, 7738 PA Witharen 
    witharen@pkn-ommen.nl 
 

Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan  
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Koster-beheerder: 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             
 
 

Advertentie en poster 
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Dauwtrap fietsrit Hemelvaartsdag 
Wil je op 26 mei het krieken van de dag meemaken? Kom dan om 

06.00 uur naar het Hervormd Centrum aan de Julianastraat te 

Ommen. Een fraaie fietstocht van ongeveer 25 km leidt je door de 

prachtige Ommer natuur. Eindpunt van de rit is Buurtgebouw 

Irene te Witharen, waar we rond 08.00 uur hopen aan te komen. 

Hier staat koffie en thee klaar met een lekker bolletje en houden wij 

een 
 

Noaberdienst 
Wie niet voornemens is om te gaan 

dauwtrappen is evengoed welkom in de 

Noaberdienst (Balkerweg 56).  

De aanvang van de dienst is om ongeveer 

08.15 uur. 

Ds. Egbert van Beesten denkt met ons na over 

Hemelvaartsdag, we zingen samen enkele 

liederen en er is één rondgang t.b.v. de 

onkosten en voor Stichting Mensenkinderen. 


