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21ste jaargang No. 8 Vrijdag 22 april 2022 

 
 

Meditatie 
 

 

Een pleidooi voor meer Pasen 

 

Vreugde overkomt je niet zomaar. Je moet ervoor kiezen en er 
elke dag voor blijven kiezen. Het is een keuze in de wetenschap 
dat we van God zijn en in God een veilige toevlucht hebben 
gevonden en dat niets ons God kan afnemen, zelfs de dood 
niet. Vreugde is het besef dat er iemand onvoorwaardelijk van 
je houdt en dat niets-ziekte, falen, smart, verdrukking, oorlog 
of zelfs de dood-die liefde kan roven. 

(Henri Nouwen) 
 
De eerste zondag na Pasen draagt naast enkele andere namen 
ook de naam van Beloken Pasen. Op deze zondag sluiten wij de 
luiken (beloken) van Pasen.  
Maar liefst veertig dagen duurde de voorbereiding op Pasen. 
Het is een tijd van inkeer en boete. Voor deze tijd is veel mooie 
en stemmige muziek geschreven. Veel en vaak horen wij in de 
veertigdagentijd de vaak droevige klanken van deze muziek. De 
muziek weet ons te raken en ons tot ontroering te brengen. Wij 
kunnen ons inleven, meeleven met pijn en verdriet.  
Dan volgt Pasen, ons hart springt heel even op, wij zingen 
‘Halleluja de Heer is waarlijk opgestaan’, maar de volgende 
zondag doen wij de deur (luiken) alweer dicht! 
In ons liedboek worden 136 bladzijden ingenomen door 
liederen voor de veertigdagentijd en maar 27 bladzijden door 
liederen voor Pasen. Dat is een verhouding van 5:1! 
Al met al komt Pasen er bekaaid van af. Het grootste feest van 
de kerk wordt nauwelijks gevierd. Het is alsof de feestvreugde 
ons in verlegenheid brengt.  
Wij kunnen schijnbaar wel meelijden maar niet zo goed 
meevieren! Dat terwijl Pasen ons toch de lucht vol met gaten 
zou moeten doen laten springen. Immers de duisternis heeft 
naar het Licht gegrepen, maar heeft het niet weten te doven. 
Opeens zijn wij in Christus meer dan overwinnaars geworden. 
Niet pijn, verdriet en dood hebben het laatste woord, maar het 
genieten, de vreugde en het leven! De weg leek dood te lopen, 
maar blijkt nu door te lopen! 
De liturgische kleur tot Pinksteren is wit, dat is de feestkleur 
van de kerk. Ik hoop dat wij die kleur de komende tijd meer 
recht zullen doen en ik pleit dan ook voor meer Pasen.  
Jezus heeft de beker moeten drinken tot op de bodem, laten 
wij dan feestvieren tot in de hemel! (Of tenminste tot aan 
Pinksteren). 

Ds. Henry Dorgelo 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za 23 apr. Jeremia 30:1-11 Geknakt, niet  
 
Zo 24 apr. Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger 
Ma 25 apr. Jeremia 31:2-14 Terugkeer 
Di 26 apr. Jeremia 31:15-22  Nieuwe dingen 
Wo 27 apr. Jeremia 31:23-30 Opbouw 
Do 28 apr. Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend  
Vr 29 apr. Jeremia 32:1-15 Contract voor de  
Za 30 apr. Jeremia 32:16-25 Duurzaam? 
 
Zo 1 mei Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk 
Ma 2 mei Johannes 21:1-14 Goede raad 
Di 3 mei Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden 
Wo 4 mei Psalm 55:1-16 Dodenherdenking  
Do 5 mei Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag -  
Vr  6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot  
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Zondag 24 april 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
10.00 uur: Ds. M.J. Winters-Karels, Junne 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. L. Thörig 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. D. van Dorland  
 Mw. B. Naarding 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Mw. H.J. Dekker-Averesch, 

 Vriezenveen 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. B.G. Breunesse, Hardenberg 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdame/-heer: Mw. J. Dankelman  
 Dhr. B. Scheppink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.J. Wilmink, Wezep 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent 
 Mw. T. Veurink-Altena 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 

Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 29 apr. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 29 apr.19.30 uur: Dhr. J. Wieske 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 1 mei 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.D. Vedders-Dekker, Markelo 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. A. van Dorland  
 Dhr. J. van der Vegte 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle 

Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. B. Naarding 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 

Organist: Ad Huetink 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hogenkamp-Kroese 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. R. Robijn 
 Dhr. J. Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. G. Mateman 

Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 6 mei 18.30 uur: Ds. W. den Braber 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 6 mei 19.30 uur: Ds. W. den Braber 

 
 
 
 

Kerkdiensten 



3 

 

Bij de diensten 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Collecten 
24 april 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
1 mei 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
24 april:  Luna Bolks 
1 mei:  Nathan Haveman 
 
Kinderoppas 
Ommen 

24 april:  Gezelien van Duren 
  Henrike Grondman 
1 mei:  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 

Iedere zondag is er kinderoppas. 
 

Gereformeerde kerk 
 
24 april Noaberdienst ‘De biebel ist werk'lijk woar?’  

In gebouw Irene, Witharen om 10.00 uur.  
Hoe kan een boek dat zo oud is nog steeds het 
meest gelezen boek ter wereld zijn? Wat 
maakt dat het nog relevant is voor vandaag? 
Hoe weten we zeker dat wat er in staat ook 
echt waar en door God zelf geïnspireerd is? 

Voor antwoord op deze en andere vragen, nodigen we je uit 
voor deze dienst. 
 
1 mei Collecte ondersteuning Justitiepastoraat (Algemeen 

Christelijke Doeleinden) 

De kerken hebben zich altijd 
verbonden gevoeld met het werk 
binnen de muren van de 
gevangenissen. Dat blijkt wel uit de 
vele honderden vrijwilligers uit de 
kerken die in de loop van de jaren een belangrijke rol gespeeld 
hebben en dat nog doen. Ook zijn de jaarlijkse paasgroeten een 
teken van grote betrokkenheid vanuit de kerken. Met deze 
stichting wordt het werk van het Justitiepastoraat 
ondersteund. Het Justitiepastoraat zelf wordt door de overheid 
betaald, maar de stichting wil ten behoeve van de zorg voor 
gedetineerden ook soms extra middelen kunnen inzetten. 
Bijvoorbeeld voor: Bijbelvoorziening en andere 
lectuurvoorziening, (gedeeltelijke) financiering van concrete 
projecten van justitiepredikanten in de inrichtingen, 
ondersteuning migrantenpastores tijdens hun opleiding, 
permanente educatie (b.v. intervisie, workshops), instructie, 
betrekken van migrantenkerken bij het werk van het 
Justitiepastoraat en communicatie over het werk van het 
Justitiepastoraat (zie www.justitiepastoraat.nl).  

De diaconie 
 
 
 
 

Collecten 
24 april 

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
1 mei 

Ommen en Witharen: Algemeen Christelijke 
  Doeleinden en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 

24 april:  Marlies Veldman 
  Monique Welink 
1 mei:  Karin Doldersum 
  Anne Lotte Heijink 
 
Witharen 

24 april:  Jeannet Kelder 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 

Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. A. Meijerman-Ruiterkamp 
Mw. W.A. Schottert-van Eerde 
Dhr. H. Huisman 
Mw. L. Woudwijk-Boomsma 
Dhr. J. van der Kolk 
Dhr. M. Steen 
Mw. H. van der Veen-Gort 
Mw. A. Corté-Mijnheer 
Mw. F. Welleweerd-Winters 
Dhr. D. van Elburg 
Mw. H. Grotemarsink-Hekman 
Mw. B. van Lenthe-van de Hoek 
Mw. H. Pastink-Veurink 
Mw. J. Boschman-ten Broeke 
Mw. G.H. Slotman-Grootens 
Dhr. J. Mensink 
 
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 

  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: J. Hemstede 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
In de kindernevendienst zal tot en met Pinksteren het 
Bijbelboek Ruth centraal staan. Bij het Joodse wekenfeest (dat 
bijna samenvalt met ons Pinksteren) wordt er ook uit dit boek 
gelezen. Het wekenfeest is een oogstfeest. In de kerk oogsten 
wij dan de graankorrels die in de veertigdagentijd en met Pasen 
zijn gezaaid.  
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Verjaardagen 80+ 
Het lukt mij nog steeds om de 80+ rondom hun verjaardag te 
bezoeken. Die 80+ die ik tijdens de kennismakingsronde al heb 
bezocht, bezoek ik (tot september) niet opnieuw. Dit heb ik bij 
mijn kennismakingsbezoeken uitgelegd, maar schijnbaar zijn 
enkelen dat vergeten.  
 

Overleden 
Op woensdag 13 april is in de leeftijd van 91 jaar overleden, 
Johanna Everdina ter Telgte-Slijkhuis. Jo woonde de laatste 
jaren in De Hoekstee. 
Op dinsdag 19 april werd zij begraven bij haar man Jan op 
Laarmanshoek na een afscheidsbijeenkomst die werd 
gehouden in hotel & restaurant Wildhout. Ons medeleven gaat 
uit naar de kinderen, kleinkinderen en allen die om haar 
heengaan rouwen. 
 

Tot slot 
Wij hebben het Paasfeest gevierd en zijn nu op weg naar het 
Pinksterfeest. Wij gaan van feest naar feest. In de kerk houden 
wij dus wel van een feestje! Ik hoop dat het uitroepteken hier 
terecht staat en niet vervangen moet worden door een 
vraagteken. 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 
 

Jubileum 
Zondag 3 april waren Hendrik Jan Willems en Diny Willems-
Companje 25 jaar getrouwd. Vrijdag 8 april heeft het 
bruidspaar, samen met familie en vrienden een feest gegeven 
in Erve Vechtdal. 
Wij feliciteren Hendrik Jan en Diny van harte en wensen hen 
nog vele gezonde en gelukkige jaren toe. 

Ferdinand Kampman, coördinator ZO 
 
Beroepingscommissie 

In januari kregen we als beroepingscommissie onze opdracht 
van de kerkenraad om op zoek te gaan naar een tweede 
predikant naast ds. Dorgelo. De vacature ontstond, zoals 
iedereen weet, door het vertrek van ds. Hazeleger. 
Inmiddels zijn we als commissie enkele keren bij elkaar 
geweest. We hebben tijd genomen om elkaar wat beter te 
leren kennen en tijd genomen om de profielschets en het 
beleidsplan goed te bestuderen. Die vormen de 
uitgangspunten voor onze zoektocht.  
Eind februari kwam de goedkeuring om daadwerkelijk aan de 
slag te gaan. De kerkenraad had de gemeente al opgeroepen 
namen van predikanten in te dienen, we hebben een lijst met 
mogelijke predikanten van de landelijke kerk ontvangen en we 
hebben een korte advertentie op de website van de PKN gezet. 
Daar kunnen predikanten dan op reageren en een 
motivatiebrief schrijven. We krijgen dus van drie kanten 
mogelijke kandidaten. Daar gaan we mee aan de slag, in de 
hoop dat we uitkomen bij een predikant die past bij onze 
veelkleurige gemeente en zich herkent in de profielschets en 
het beleidsplan. 

Namens de beroepingscommissie, 
Arie van der Snel 

 
 
 

 
 

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 
 

Dopen 
De doop is al een paar keer uitgesteld, maar we hopen dat de 
doop van Nathan Joël van Harten op 1 mei in Witharen dan 
toch door kan gaan. Nathan is de zoon van Ilse en Reyer van 
Harten en het broertje van Ruben, Tessa en Lieke. Nathan is 
geboren op 24 september 2021. Arno, Leandro en Matthijs 
zullen de door de doopouders uitgezochte liederen begeleiden. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.T. Baart 

  dsbaart@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Scriba: Mw. H. Muis 

  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Oekraïne: de straat op? 
Eerder gaf ik het nieuws door dat zowel de Wereldraad van 
Kerken (WCC) als de Raad van Kerken in Nederland de oorlog in 
Oekraïne veroordelen: een goede zaak, denk ik.  
Inmiddels gaat de tijd verder. De oorlogsmisdaden die we al 
wel vermoedden, worden ook gepleegd en we hebben er 
afschuwelijke beelden van gezien. En de oorlog is nog altijd niet 
voorbij. Een gemeentelid sprak me erop aan: ‘Wat doet de kerk 
nu helemaal?’. Ik vond het een terechte vraag. Bidden, 
veroordelen, acties houden - het is bepaald niet niks. Maar 
tegelijkertijd komen de kerken best stilletjes over. Is het niet 
hoog tijd geworden om te demonstreren, ook hier in Ommen? 
Moeten we geen wekelijkse wakes gaan houden bij de Tuin van 
Hoop? Is het niet zaak om onze stem te verheffen, al was het 
maar in de hoop dat Oekraïners hier het zien en Oekraïners 
daar het horen? Moeten we niet hardop zeggen dat het 
godgeklaagd is wat er gebeurt? 
Kaarsen en gebed als openbaar protest hebben ooit ook de 
vervloekte muur tussen Oost en West laten vallen. Misschien 
kunnen ze weer de afstand tussen Oost en West overbruggen. 
Wat denkt u ervan? En gaat u meedoen? Ik hoor het graag.  
 

Toch een beetje ontdaan 
Op 15 mei worden nieuwe ambtsdragers bevestigd en 
contactpersonen voorgesteld. Het is fantastisch dat er weer 
nieuwe mensen aantreden. Ons past dank. 
Tegelijkertijd lijkt de situatie die van Lucas 10:2a. Terwijl 2b 
gedaan is, in beide wijken. Wat moeten we daarmee? Help! 
 

Jubilea 
27 april is in Nederland een feestelijke dag geworden, maar 
was altijd al bijzonder voor dhr. en mw. Hemstede-
Timmerman: dit jaar 50 jaar geleden hebben ze elkaar op die 
dag trouw beloofd. Van harte proficiat. 
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Meeleven 
Verder zijn er een hoop mensen, die niet in Kerkvensters 
genoemd willen worden. Misschien kennen we wel zo iemand, 
misschien zijn we het zelf wel. Laten we elkaar in elk geval 
dragen in ons hart en ons gebed. 
 

Voorgenomen huwelijk 
Op 13 mei hopen mw. Jeanet Weelink en dhr. Freddy Jansen de 
liefde, die ze bij elkaar gevonden hebben, met het ja-woord te 
bevestigen. Het huwelijk zal gesloten worden bij De Barones te 
Dalfsen.  
De huwelijksdienst, waarin ze een zegen over hun huwelijk 
vragen, wordt gevierd in de Reestkerk te Oud-Avereest en 
begint om 19.00 uur. We wensen het bruidspaar alvast een 
prachtige, waardevolle dag toe. 
 

Vakantie 
In mei heb ik vakantie. Voor urgente zaken is collega Kest 
Jelsma beschikbaar, waarvoor dank.  
 
Vanaf de Fuut, waar ondanks oorlog de bloesem bloeit en de 
narcissen nog steeds Pasen trompetteren, een hartelijke groet! 

ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
Het is Pasen geweest. Vrede zij jullie! 
Als u dit nummer van Kerkvensters leest ligt Pasen alweer 
achter ons. Ik schrijf dit stukje nog voordat de eerste viering in 
de Stille of Goede Week moet plaatsvinden. Een dag nadat ik 
op Palmpasen in een viering in mijn eerste gemeente aandacht 
vroeg voor de kanteling van de tijd. Palmpasen staat daar voor 
mij symbool voor. Het wordt een andere tijd voor Jezus. Zijn 
tijd is gekomen. Vanuit de gewone-chronologische-tijd- naar 
het moment van de verheerlijking, om met de evangelist 
Johannes te spreken. Het zal nooit meer zijn zoals het was.  
En terwijl ik dit schrijf denk ik ook terug aan een aantal 
gesprekken in de afgelopen weken. 
Ouderen die zich scherp, en soms tot in detail, herinnerden hoe 
zij zich voelden in de Tweede Wereldoorlog. En die beelden 
kwamen terug vanwege het geweld en de oorlog in de 
Oekraïne. Mensen vroegen zich af: is er dan niets veranderd? 
Moeten onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 
meemaken waarvan wij hoopten dat zij dat nooit meer 
hoefden mee te maken? 
Soms proefde ik in de gesprekken iets van een soort 
eenzaamheid, die mij deed denken aan de Godverlatenheid die 
Jezus ervoer. Want waar is God nou? En zo’n vraag klinkt ook 
als: God kom ons alsjeblieft te hulp! Zelf vind ik het een troost 
om te weten dat het je-verlaten-van God-voelen ook bij het 
menszijn van Jezus hoort en dus ook bij mijn menszijn. Hij is 
niet anders dan ik. Jezus moest het leven loslaten om het 
opnieuw te ontvangen. Sterven om weer op te staan als de 
graankorrel die gezaaid werd om daarna vrucht te dragen. Het 
verhaal na Palmpasen in Johannes 12. 
Wat mij dan opvalt is dat Jezus in het Johannesevangelie 
daarna zoekt naar de beelden en woorden waarmee hij zijn 
leerlingen duidelijk kan maken dat de weg die hij gaat geen 
afgang maar een opgang is. Van Passie naar Pasen. Een weg 
van lijden naar leven.... Het dal is nooit afwezig in ons geloven. 
Maar de herder die je er doorheen leidt ook niet. 
Wat moeten wij loslaten? Onze manier van leven anno 2022? 
Minder op onszelf, meer op een ander, minder ontvangen om 
te leren meer te delen, meer op dienen dan op verdienen 

gericht? Moeten wij wellicht opgewekt worden om ons eigen 
ongeloof achter ons te laten, ons denken dat wat we niet 
kunnen zien er ook niet is en leren om te geloven in Hem, die 
zegt: Vrede zij met jullie! In een tijd dat we bang zijn voor een 
oorlog die dichtbij kan komen. 
Zou Pasen anno 2022 niet samen te vatten zijn in: Jezus is erbij, 
zelfs in ons ongeloof om te zeggen: Vrede zij jullie! 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 

  tabbes@pkn-ommen.nl 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
24 april AtEleven  

Op deze zondag is er weer een AtEleven bijeenkomst.  
Kerk, maar dan net even anders, met ook ruimte voor 
ontmoeting en gesprek. Thema is 'Standhouden?!'. Aanvang 
11.30 uur in het Hervormd Centrum met vanaf 11.15 uur inloop 
met koffie. Na afloop een lunch, waar we gezamenlijk voor 
zorgen. Dus neem wat lekkers mee. Iedereen is van harte 
welkom!  
 
 
 

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 
10-04 Dhr. G. J. Gerrits  

Mw. Z. Buter-de Vries  
Pasen  Zorgcentrum Nijenhaghen  
 
Vinkenbuurt 
10-04 Dhr. G. Hirink 
17-04 Dhr. Reurink  
 
Witharen gebouw Irene 
03-04 Dhr. H. Huisman 
10-04 Mw. Kroeze 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Ommen geeft licht! Steeds meer! 

Elke zondagavond kunnen we een 
brandend kaarsje voor het raam zetten: 
een teken dat we de hoop op vrede 
brandend houden. Vurig zelfs! 
De Stichting Ommen Voor Oekraïne 
(SOVO) heeft nog een paar blikjes-met-

kaarsjes voor ‘Ommen geeft licht!’. Ze kosten maar € 3,00 per 
stuk en je kunt er gemakkelijk een waxinelichtje of een ander 
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kaarsje in plaatsen als het blikje leeg is. De opbrengst van de 
kaarsjes komt ten goede aan SOVO en wordt dus rechtstreeks 
besteed aan Oekraïners in nood. Ommen geeft licht! Juist nu 
het zo donker is in Europa. Doe mee!! 

Namens de werkgroep ‘Ommen geeft licht!’ 
Johan Hofmeijer, Erna Martens, Plonie Jelsma,  

Corrie Doeleman, Hans Baart 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Bericht van de kerkenraad  

Ambtsdragers 
In vorige edities van Kerkvensters heeft de kerkenraad 
aandacht gevraagd voor het feit dat we ambtsdragers nodig 
hebben om het werk in de kerk door te kunnen laten gaan. 
Eind mei staat er een kerkdienst gepland, waarbij weer een 
aantal ambtsdragers zullen terugtreden. Op dit moment is het 
aantal ambtsdragers die stoppen groter dan het aantal 
gemeenteleden dat bereid is een ambt binnen de kerk op te 
pakken of dit ambt voort te zetten. Dit ondanks meerdere 
oproepen in dit blad. De nood is hoog! Het door ambtsdragers 
verrichte werk binnen de gemeente moet door steeds minder 
gemeenteleden worden uitgevoerd. Als deze trend zich blijft 
voortzetten zal de continuïteit van het kerkenwerk in het 
gedrang komen. Dat is ook de reden dat de kerkenraad 
andermaal een dringend beroep op u doet. Er zijn verschillende 
vacatures te vervullen. Dit geldt zowel voor Ommen als 
Vinkenbuurt. Weet u niet goed wat u mag verwachten als u 
zich opgeeft om u in te zetten voor de kerk, schroom dan niet 
om contact op te nemen met een gemeentelid die u er vast 
meer over kan vertellen. Natuurlijk mag u mij ook altijd bellen 
en/of mailen. Als u bereid bent een taak op u te nemen, meldt 
u dan aan bij de scriba, Therésia Stobbelaar  
( herv-scriba@pkn-ommen.nl). Of als u andere leden van de 
gemeente wilt aanbevelen, mag u dat ook doorgeven aan de 
scriba.  
 
Paaskaars 
Op Eerste Paasdag zal een nieuwe paaskaars worden 
aangestoken. Zoals elk jaar zullen de oude paaskaarsen uit de 
kerken van Ommen en Vinkenbuurt worden geschonken aan 
een lid van de gemeente. Wij willen de gemeenteleden in de 
gelegenheid stellen om hiervoor suggesties in te dienen. U kunt 
dat doen bij de scriba ( herv-scriba@pkn-ommen.nl) tot en 
met vrijdag 29 april. Wilt u bij de naam die u voordraagt ook 
een korte motivatie weergeven waarom diegene volgens u in 
aanmerking komt. Uit de voordrachten zal door het dagelijks 
bestuur van de kerkenraad een keuze worden gemaakt. 
 
Commissie Eredienst 
Na de herstructurering, waarbij van drie wijkkerkenraden naar 
één kerkenraad werd overgestapt en van drie predikanten naar 
twee, is het belangrijk de veelkleurigheid van de Hervormde 
gemeente te borgen. Conform het in 2019 vastgestelde 
beleidsplan zal de kerkenraad een opdracht formuleren voor 
een Commissie Eredienst. Deze te formeren commissie kan een 
bijdrage leveren aan het vormgeven van de diversiteit in de 
zondagse erediensten. De commissie zal in kaart brengen wat 
de mogelijkheden zijn voor de invulling van een kerkdienst en 
kijkt wat op dit moment binnen de landelijke kerk gebruikelijk 
is. Als dit in kaart is gebracht zal gekeken worden wat dit voor 
Ommen betekent. Voor wat betreft de invulling van 
kerkdiensten zal rekening worden gehouden met wensen ten 
aanzien van behoud (heden) en verandering (nieuwe dingen of 
zaken uit het verleden weer oppakken). Op deze manier 
beogen we dat de invulling van de kerkdienst aansprekend is 
voor alle gemeenteleden. Het werk van de Commissie 
Eredienst is een doorlopend proces daarom vragen wij de 

leden die deze commissie gaan vormen hier voor twee jaar aan 
deel te nemen. Zij koppelt haar bevindingen regelmatig terug 
aan het dagelijks bestuur/kerkenraad. 
Indien u zich geroepen voelt om deel uit te maken van deze 
commissie, meldt u zich dan aan bij de scriba  
( herv-scriba@pkn-ommen.nl) 

Marinus Dunnewind, voorzitter 
 
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 
27-03 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 157,10 € 147,73 € 120,35 
 
03-04 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 83,10 € 95,50 € 77,15 
Vinkenbuurt 24,85 27,55 
Kerk Vinkenbuurt 26,75 
 
10-04 Kerk Diaconie 

Vinkenbuurt € 16,90 € 17,90 
Kerk Vinkenbuurt 15,80 
 
Giften 
H.V.D. NW 
€ 7,00, 3x € 10,00 en 2x € 20,00 
 
Voor de kerk 
€ 10,00 via H.V.D. 
€ 10,00 via dhr. Beniers 
€ 10,00 via ds. H. Dorgelo 
€ 10,00 via mw. J. Beltman 
Voor de diaconie 
€ 20,00 via mw. M. Reurink 
 
Voor de bloemen  
€ 8,00 en € 10,00 via mw. Willems-Boezelman 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via mw. H. Reurink 
 
Voor Oekraïne 
€ 10,00 via mw. M. Reurink 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Nieuwe ambtsdragers Ommen en Witharen 

In verband met de bevestiging van ambtsdragers in Ommen en 
Witharen worden onderstaande kandidaten vermeld. 
De kleine kerkenraad stelt deze personen voor om te 
benoemen als ouderling, diaken of contactpersoon. 
 
Nieuwe ambtsdragers en contactpersonen 
Ouderlingen: 
Simone Hogenkamp (ouderling kerkrentmeester) 
Jolente Weidenaar (scriba wijk2) 
 
Diakenen: 
Johan Spijkers (1) 
Aline Kremer 
 
Contactpersonen: 
Janny Bouwhuis (1) 
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Nellie en Johan van Lenthe (1) 
Monique van der Holst (1) 
Joke Hogenkamp (1) 
Jolanda Willems (1) 
Garda Vroom (2) 
Jan en Corrie Tempel (2) 
 
Verlenging 
Ouderlingen: 
Joaline Breteler (1) 
Peter en Jolanda v.d. Bent (1) 
Geert Tent (2) 
 
Diakenen: 
Henri Huetink (1) 
Klaas Brus (1) 
 
Aftredende ambtsdragers en contactpersonen 
Ouderlingen: 
Jan Meulenkamp (CvK) 
Jan Heijink (Voorzitter wijk 2) 
Herma Muis (scriba wijk2) 
Riek Hoekman (1) 
Johan en Nelly van Lenthe (1) 
Seakle Satter (2) 
Johan v.d. Linde (2) 
 
Diakenen: 
Klaas Schaap (voorzitter diaconie) 
Bert en Jolanda Wermink (1) 
Joke Hogenkamp (1) 
Jacob Vonder (2) 
Klaas Winters (2) 
Leen Noordegraaf  
 
Contactpersonen: 
Freek Brunink (1) 
Geert Veerman en Mini Visscher 
Albert en Petra Brunink (1) 
Gerda Horsman-Timmerman (1) 
Ina Warner-Wouda (1) 
Hetty Lodewijk-Schuurman (1) 
Quinta Ruiter-Tjerkstra (1) 
Roelie Stuut-Mulder (1) 
Ria Veldman-Martens (1) 
Hermien Welink-Strampel (1) 
 
Indien uiterlijk 25 april 2022 geen wettelijk bezwaren tegen 
deze benoemingen, schriftelijk en ondertekend, worden 
ontvangen bij de algemeen scriba, zal de bevestiging  
D.V. plaats vinden op 15 mei. 

A. Buiter, alg scriba. 
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters. 
Zoals bekend hebben we afscheid genomen van onze 
koster/beheerder Ruud Jongbloed. 
Na overleg met het personeel en kijkend naar de toekomst 
hebben we besloten om een parttime ‘Beheerder Kerkelijk 
Centrum/Kerk’ aan te trekken voor 24-28 uur. 
Daarnaast hebben we Teun Berger bereid gevonden om als 
hulpkoster mee te draaien in het team, samen met Ina 
Bremmer en Remmelt Wassens. Teun zal de komende tijd 
stage gaan lopen om het kosterschap en bijbehorende 
werkzaamheden onder de knie te krijgen. Ook hebben we de 
contracten van Ina Bremmer, Karin Luijendijk en Hetty Eggen 
aangepast. 

Namens het CvK, Jan Meulenkamp 
 
 
 
 

8 mei Noaberdienst 

Deze zondag staat er weer een Noaberdienst op 
het programma! Thema: Jij bent geliefd, meer 
dan je ooit kunt beseffen. Deze dienst vindt 
plaats op moederdag. Een mooie, feestelijke 
dag, maar ook een dag met een rauw randje.  
 
Wat als je kinderwens niet is vervuld? 
Wat als je (onlangs) afscheid hebt moeten nemen van je 
moeder? 
Wat als de band met je kinderen is verbroken? 
Wat als je twijfelt aan je rol als ouder? Doe ik het wel goed 
genoeg? 
Wat als … 
 
Zoveel vragen en zorgen die je bezig kunnen houden.  
Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Ben ik wel goed genoeg? 
Maar hoe kijkt God eigenlijk naar ons? Wat staat daarover in 
de bijbel? 
Wat betekent dat voor ons leven en de invulling daarvan? 
Durven we daarop te vertrouwen of vinden we dit moeilijk? 
Leven we in angst en onzekerheid of leggen we ons leven in 
Zijn handen? 
De band Septem! verzorgt de muzikale begeleiding en voor de 
kinderen is er een eigen programma. 
Zien we u/jou ook op zondag 8 mei a.s. in Witharen? Van harte 
welkom! Vanaf 09.30 uur staat de koffie/thee klaar. De dienst 
start om 10.00 uur. Ook na afloop is er gelegenheid om na te 
praten en elkaar te ontmoeten. Voor iets lekkers wordt 
gezorgd. 
Wij kijken er naar uit om er samen een mooie dienst van te 
maken!  
 
Schenking aan Johan Seckelschool en het Kardoen 

Al eerder heeft de diaconie vermeld in 
Kerkvensters dat de ze samen met de 
hervormde diaconie een schenking heeft 
gedaan aan de Johan Seckelschool en de 
Kardoen. 
Bijgaande foto laat de overhandiging zien van 
een tablet aan Mette. Daarmee kan ze 
luisteren naar een verhaal en kijken naar de 

plaatjes. Zo wordt haar taalontwikkeling nog extra 
gestimuleerd en wordt lezen een leuke bezigheid. Bij de 
overhandiging heb ik in de groep wat verteld over het werk van 
de diaconie. Er waren ook kinderen in de groep die mee 
hadden gedaan met de decemberactie 'kinderen voor 
kinderen'. Mooi om te zien hoe kerk en school iets voor elkaar 
kunnen betekenen. 

Namens de diaconie, Klaas L. Schaap, voorzitter 
 
Ouderenmiddag 6 april in De Kern 

Wij kregen van onze contactpersoon de uitnodiging voor de 
Ouderenmiddag van de kerk. Er was een mooi programma 
samengesteld met een klederdrachtshow We waren echt 
benieuwd wat dat zou zijn, dus op die woensdagmiddag naar 
De Kern. Er waren ongeveer 50 ouderen die nieuwsgierig 
waren en hoopten op een leuke middag. 
Om 14.00 uur opende Gerrit Horsman dit samenzijn en moest 
ook vertellen dat de klederdracht show niet doorging. Gelukkig 
was er iets vervangend geregeld samen met ds. den Braber. 
De organisatie voor deze middag had een bijzonder alternatief: 
Mw. Thea Kroese, bekend van RTV Oost, kwam ons deze 
middag verhalen en anekdotes vertellen in de streektaal. 
We hebben genoten van deze geweldige vertelster. Het was 
muisstil in De Kern. Vertellen dat kon ze. Het was spannend, 
ontroerend en om te lachen. Misschien was dit nog wel mooier 
dan de klederdrachtshow. Voor mij in ieder geval wel. 
Iedereen vond het erg gezellig en de drankjes en de hapjes na 
de vertellingen waren erg gewild. Al met al een middag die we 
niet snel zullen vergeten.  
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We willen de organisatie: Wia Ningbers, Gerrit Horsman, en ds. 
den Braber bedanken voor deze zeer geslaagde 
Ouderenmiddag. 

Herman Dijk 
 
Giften 
Binnengekomen op de rekening van de Gereformeerde kerk in 
het eerste kwartaal € 3.696.50.  

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
30 april Wandelen op zaterdag  
De leden van de wandelgroep 2011 verzamelen weer op deze 
laatste zaterdag van de maand om 08.30 uur op de Markt  
(bij P Voormars) en vertrekken gezamenlijk per auto naar het 
startpunt van de laatste etappe nr. 16 (van camping De 
Lemeler Esch richting Den Ham) van de wandelroute ‘Langs de 
grenzen van het Vechtdal’, die ooit werd uitgestippeld door 
onze gids Henk Stegeman. We wandelen meestal ca 10 km en 
genieten onderweg ergens van een kopje koffie of thee of een 
ander drankje met eventueel een hapje. Als je al in onze 
wandelmailgroep staat, ontvang je langs die weg ook nog een 
uitnodiging, ben je verhinderd, maar wil je wel graag in het 
vervolg met ons wandelen, geef het s.v.p. even door! Heb je 
nog niet eerder met ons gewandeld en heb je eventueel 
belangstelling of vragen: meld je aan of informeer bij Herman 
Tip. 

Herman Tip 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
Ken jij het Vechtgenotenhuis? 

Mag ik mij even voor stellen: Ik ben Karel Hogenkamp en sinds 
2014 vrijwilliger in het Vechtgenotenhuis. Het 
Vechtgenotenhuis is een centrum voor leven met en na kanker, 
voor kankerpatiënten of mensen die met kanker te maken 
hebben gehad, in welke vorm dan ook. Hier kan men terecht 
om met lotgenoten te praten, wat heel waardevol is, of voor 
een gesprek met een gastheer of gastvrouw. Het huis is twee à 
drie dagen per week open.  
Wat wordt er allemaal gedaan? Je kunt binnenlopen voor een 
kopje koffie of thee, ook worden er verschillende activiteiten 
gedaan: b.v. schilderen, mozaïeken, yoga of stoel- of 
voetmassage (zie ook de agenda op www.vechtgenoten.nl). 
Ook worden er gerichte lezingen gegeven over bepaalde 
thema’s. Vaak wordt er gesproken met degene die kanker 
heeft, maar de persoon die er naast staat heeft het minstens 
net zo zwaar, ook zij kunnen in het Vechtgenotenhuis terecht. 
Vanaf april zijn wij ook gestart met een mannengroep. Mannen 
hebben vaak een andere manier van verwerken wanneer hen 
iets ergs overkomt. Praten over gevoelens is dan lastig, ook al 
hebben mannen vanzelfsprekend ook deze behoefte. Zij 
hebben evenwel vragen over allerlei zaken wanneer je 
geconfronteerd wordt met kanker. De eerstvolgende avond is 
op dinsdag 19 april daarna op dinsdag 17 mei, (meer informatie 
op de website, agenda) 

Karel Hogenkamp 
 
30 april Voorjaarsplantenverkoop Good Hope 

De planten worden ons aangeboden door Tuin Centrum Jurrie 
Baas, vanaf 08.00 uur op de parkeerplaats bij Albert Heijn in 
Ommen. De Stichting ondersteunt een medische 
post/kraamkliniek in zuidwesten van Oeganda, en na de 
pandemie zijn ze gestart met de bouw van een aparte 

kinderafdeling. We willen graag dit project blijven 
ondersteunen. 
Voor meer informatie zie: www.stichtinggoodhope.nl 
 
30 april Sander op herhaling 

om 20.00 uur kunt u nog één keer genieten van de bekende 
organist Sander van Marion in de Willem Hendrik Zwart Hal in 
Lemelerveld. Reserveren is gewenst: ℡ 0572-371838  
 
14 mei Concert van het Kamerkoor Salland  

met als thema ‘Nights of Music’. Aanvang 20.00 uur in de  
St. Brigittakerk te Ommen. Kaarten zijn verkrijgbaar via onze 
site  www.kamerkoorsalland.nl en ter plaatse voor aanvang van 
het concert. Zingen in de nacht, daar kun je je van alles bij 
voorstellen. Wil je rusten van een dag hard werken of ben je 
juist rusteloos. Is je nacht vol liefde of juist eenzaam. Misschien 
vol sterrenpracht of romantiek. Onze dirigent Henk Ophoff 
heeft prachtige muziek gekozen van componisten die allemaal 
van grote betekenis waren en zijn. De oudere zoals Johann 
Sebastian Bach en Joseph Rheinberger, maar ook van grote 
namen in de moderne koormuziek zoals Samuel Barber en 
Morton Lauridsen. Kom en laat u verrassen. Wij van Kamerkoor 
Salland hopen van harte dat u zult genieten van dit 
koorconcert.  
 
 
 

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 voor Zijn handen die ons 
dragen, vasthouden, liefhebben en opvangen als we 
dreigen te vallen.  
Laten we bidden dat we onze zorgen, verdriet, ziekte 
en pijn in Gods handen zullen leggen in het 
vertrouwen dat God niet loslaat wat zijn hand begon.  
Laten we Gods zegen vragen voor de projecten van 
SOVO, Myosotis en de ZWO-commissie. Bid dat de 
mensen die geholpen worden, verbetering in hun 
levensomstandigheden mogen krijgen en daarbij Jezus 
mogen leren kennen en daardoor nieuwe hoop zullen 
ontvangen. 
Laten we bidden om vrede in Oekraïne en bidden dat 
de mensen die gebukt gaan onder de oorlog Gods 
nabijheid en bescherming zullen ervaren. 
Laten we God danken dat we op 4 en 5 mei weer stil 
mogen staan bij de vrijheid waarin we in Nederland 
mogen leven. Laten we bidden dat we goed zullen 
omgaan met deze vrijheid. 
Laten we bidden voor ons Koningshuis. Bid om Gods 
zegen en leiding bij alles wat ze doen voor ons land.  
Laten we God danken voor wat koster Ruud Jongbloed 
heeft betekend voor de Geref. kerk en De Kern. Laten 
we Gods zegen en leiding vragen voor de zoektocht 
naar een nieuwe beheerder.  
Laten we bidden dat de deelnemers aan de Alpha 
cursus ook na deze cursus Gods nabijheid zullen 
blijven zoeken en vinden in hun leven en ze een plek 
mogen vinden waar ze kunnen blijven groeien in 
geloof.  
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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 6 mei. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 26 april 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. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.  
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte. 
 
Coördinatie bezorging 

Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
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 
 
Kerkgebouw Ommen 

Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg  
 Mw. B. Bijl-Goor         
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
Collectebonnen 

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed  
  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 
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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 
 

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poster en advertentie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


