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21ste jaargang No. 14 Vrijdag 22 juli 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
 

Een zomer zonder zorgen 
 
Dat zou ik iedereen toe willen wensen. Wellicht ben je er ook 
wel aan toe. Even uit het gewone ritme stappen. Weg van de 
(zorgen) om school, om werk, om de situatie bij je thuis. 
Andere omgeving, andere mensen. Vrij van wat je in zijn greep 
houdt. 
Gelukkig ben je als je even van alles weg mag. 
Het klinkt bijna als een z.g. zaligspreking uit Matteüs 5. 
Wie doorleest naar hoofdstuk 6 vers 34 komt daar de zin tegen: 
maak je dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want elke 
dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
Ja dat zou je iedereen toewensen: geen zorgen voor de dag van 
morgen. 
Woorden van Jezus. Woorden die je echter niet los mag maken 
van het verband waarin Jezus ze uitspreekt. 
Want Jezus zegt niet, laat alles maar even waaien, zoek de zon 
op, maar zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid. Dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Zo zet Hij 
een weg voor hen uit.  
Dat zou het perspectief van alle mensen moeten zijn die 
zeggen: ik wil christen zijn. Zoek het koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid. Zet je DAGELIJKSE leven in het teken daarvan. 
Dat God en mensen tot hun recht komen. Dat je als mens niet 
van alles naar je toehaalt. Om met een term te spreken die 
Jezus gebruikt: de mammon te dienen. 
Niet alles doen om je eigen leven veilig te stellen, maar je in te 
spannen mensen duidelijk te maken: God is een schuilplaats 
voor ons allen. Voor de mens die moet schuilen voor huiselijk 
geweld, voor het geweld van de oorlog, voor het huis dat hem 
in eigen land, maar ook niet in Europa gegund wordt. God als 
schuilplaats voor de mens die zich onheus bejegend weet, die 
als een medeburger wordt beschouwd die je moet 
wantrouwen. 
Werken als christenen aan herstel van vertrouwen, niet 
vanwege geld, maar vanwege God. 
Niet je heil verwachten van allerlei verdienmodellen, maar als 
christen werken vanuit DIENmodellen. Wat zou het God 
ontzorgen als we die weg eens zouden gaan, denkt u niet? 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za  23 juli Psalm 141 Op U richt ik mijn ogen 
Zo  24 juli Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs 
Ma  25 juli Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen? 
Di  26 juli Lucas 11:29-36 Meer dan Jona 
Wo  27 juli Psalm 70 Kom spoedig! 
Do  28 juli Lucas 11:37-44 Wat verdient de  
Vr  29 juli Lucas 11:45-54 Hypocrisie 
Za  30 juli Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft 
Zo  31 juli Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat? 
Ma  1 aug. Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg 
Di  2 aug. Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet  
Wo  3 aug. Lucas 12:49-59 Vrede op aarde? 
Do  4 aug. 1 Kon. 7:1-12 13 jaar voor het paleis 
Vr  5 aug. 1 Kon 7:13-26 Ontzagwekkend  
Za  6 aug. 1 1 Kon. 7:27-39 Alles met Zorg bekleed 
Zo  7 aug. 1 1 Kon. 7:40-51 Voltooiing  
Ma  8 aug. 1 Kon. 8:1-11 Inwijding 
Di  9 aug. 1 1 Kon. 8:12-21 Gods woorden uitgekomen 
Wo  10 aug. 1 Kon. 8:22-32 Salomo's gebed 
Do  11 aug. 1 Kon. 8:33-43 Verhoor zelfs de  
Vr  12 aug. 1 Kon. 8:44-53 Bidden richting Jeruzalem 
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Zondag 24 juli 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. H.J. van Herk-Berkhof 
 Holten 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Prop. G. Broekman-Groenveld, 
 Gramsbergen 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.A. Dekker, Lemele 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. J. Hofmeijer 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. Ds. S. van Kooten, Ommen 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink 
 Dhr. J. Slotman 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Zie Vinkenbuurt 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 29 juli 18.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 29 juli 19.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 31 juli 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. H.J. Dekker-Averesch,  
 Vriezenveen 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. J. Beniers  
 Mw. P. de Jonge 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Zie Witharen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.A. Dekker, Lemele 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Gastdame/-heer: Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. M. Veldman 
 Dhr./mw. Doldersum 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk/ Noaberkerk 
10.00 uur: Ds. Egbert van Beesten 
Muzikale begeleiding  EgFri uit Witharen 
Ouderling van dienst: Mw. Herma van Beesten 
Zie poster pag. 15 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 5 aug. 18.30 uur: Ds. H. de Hullu 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 5 aug. 19.30 uur: Ds. H. de Hullu 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Zondag 7 augustus 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G.J. van Asselt, Nijverdal 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Zie Witharen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. W. den Braber, Vriezenveen 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Gastdame: Mw. M. Hekman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. W. den Braber, Vriezenveen 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Visscher 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 12 aug. 18.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 12 aug. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bij de diensten 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Collecten 
24 juli 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
31 juli 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
7 augustus 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
24 juli:  Eva Tijhuis 
31 juli:  Eva Paarhuis 
7 augustus: Marith Hekman 
 
Kinderoppas 
Ommen 
24 juli:  Anja Bolks 
  Indy Bolks 
31 juli:  Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
7 augustus: Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ℡ 06 34229526. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
24 juli 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
31 juli 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
7 augustus 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
24 juli:  Anne Lotte Heijink 
  Ellen Horsman 
31 juli:  Karin Doldersum 
  Nelleke Heijink 
7 augustus: Rianne van der Bent 
  Marijke van Harten 
 
Witharen 
31 juli:  Marrie Noordegraaf   
 
 



4 

 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. A.N. Wigmans-Kamp 
Mw. A. Dijkstra-Land 
Mw. M. Jurjens-Laros 
Dhr. H. Veurink 
Dhr. G.J. Steen 
Mw. C.W. van Klinkenberg-Karsbergen 
Mw. H.B. Bijl-Stoeten 
Mw. R. Lolkema-Oeben 
Mw. F.H. Makkinga-Runhart 
Mw. A. Drent-Vogelzang 
Mw. J.P. Petter-Teunissen 
Dhr. H. Wermink 
Dhr. S.R. IJspeert 
Mw. H. Dunnewind-Sportel 
Mw. H. Jansen-Winters 
Dhr. J. Troost 
Mw. W.J. Ligtenberg 
Mw. T. Bouwman-Ballast 
Mw. G. Willems-Reuvers 
Dhr. D.J. Nijkamp 
Dhr. H. Smit 
Dhr. H. Dijk 
Dhr. L. Grondman 
Mw. J.J. Smit-Volkerink 
Dhr. J. Jansen 
Dhr. D. Knegt 
Dhr. A.J. Meijerman 
Mw. G.J. Klein-Schoemaker 
Mw. B. Kramer-Horsman 
Dhr. M. Hemstede 
Mw. G.J. Poortier 
 
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 morgendienst van 17 juli mochten wij Tim Berend ten 
Hertog dopen. Tim is de zoon van Elco en Riëlle ten Hertog en 
broertje van Luuk. In dezelfde dienst mochten wij ook Noëlle 
Wermink dopen. Noëlle is de dochter van Stefan en Jorinda 
Wermink en zusje van Annemijn, Emmelie en Jurrian. 
Jezus zegt: ‘Laat de kinderen tot mij komen, hindert ze niet!’. 
Een mooie opdracht voor ons en de ouders die wij misschien 
iets mogen uitbreiden door hen niet alleen niet te hinderen, 
maar hen aanmoedigen om te komen. 
 

Overleden 
Op maandag 4 juli is in de leeftijd van 84 jaar overleden, 
Martina Hendrika Schuurman-Schuttert. Hennie werd de  

laatste jaren verzorgd in ‘t Vlierhuis. 
Op zaterdag 9 juli hebben wij haar, na een dankdienst voor 
haar leven, begraven naast haar man Frits op Laarmanshoek. 
Ons medeleven gaat uit naar de kinderen, kleinkinderen en 
allen die om het heengaan van Hennie rouwen. 
 

In Memoriam 
Enkele gemeenteleden attendeerden mij erop dat van enkele 
overleden gemeenteleden er geen In Memoriam in het 
kerkblad had gestaan. Dat klopt! Soms heeft de overledene 
en/of de familie nadrukkelijk aangeven dit niet op prijs te 
stellen. Dan doen wij dit dus ook niet. Een voorbeeld hiervan is 
mw. Schuurman.  
 

Gebeden 
In mijn vorige gemeenten was het de gewoonte om bij een 
overlijden de overledene te gedenken met enkele woorden en 
het zingen van een lied. Wij staan dan ook stil bij hen die 
achterblijven. Dit doen wij in Ommen ook. Ik heb echter 
gemerkt dat het in Ommen op prijs wordt gesteld dat de 
familie dan nogmaals in de gebeden genoemd wordt. Dit was in 
mijn vorige gemeenten niet de gewoonte, maar aangezien ik 
gemerkt heb dat het in Ommen op prijs wordt gesteld, zal ik dit 
in de toekomst ook doen. 
 

Tot Slot … 
Nog enkele dagen en dan ga ik met vakantie. Ik ben er nog niet 
aan toe, maar hoop toch na de vakantie als herboren 
(gerecreëerd) weer aan de slag te gaan. 

Vrede en alle goeds! 
ds. Henry Dorgelo 

 
 
 

Zuid-Oost 
 

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

Van ons heengegaan 
Op zondag 26 juni jl. is van ons heengegaan Hendrik Jan 
Schutte (Henk), oud 91 jaar. Hij was sinds 8 september 2003 
weduwnaar van Diny Klomp. Henk woonde aan de Witte de 
Withstraat 31. De laatste paar weken van zijn leven verbleef hij 
in Clara Feyoena Heem. Henk is op zaterdag 2 juli begraven op 
de begraafplaats Laarmanshoek, na een afscheidsdienst in het 
Hervormd Centrum. We wensen allen die bedroefd zijn om het 
heengaan van Henk sterkte voor de komende tijd.  
 
Op woensdag 29 juni jl. is overleden Gerrit Jan Warmelink, oud 
79 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Jenny aan de 
Coevorderweg. De begrafenis heeft plaats gevonden op 
dinsdag 5 juli, na een dienst vanuit de Hervormde kerk, op de 
begraafplaats Laarmanshoek. We bidden dat Jenny en de 
kinderen de troost mogen vinden in de beloften van het 
evangelie.  
 
Op zaterdag, 2 juli jl. is overleden Tijmen Uitslag, in de leeftijd 
van 71 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Alie aan de 
Korenbloemstraat. Tijmen is in besloten kring begraven op 
vrijdag 8 juli jl. op de begraafplaats Laarmanshoek. We hopen 
dat Alie, de kinderen Dinand en Femke, Martijn en Iris, Brenda 
en Peter, de kleinkinderen en allen die hem lief waren de 
kracht mogen ontvangen hun leven voort te kunnen zetten 
zonden Tijmen in hun midden.  
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Zieken 
Alle anderen die ziek zijn bidden we toe dat zij kracht van 
boven mogen ontvangen hun ziekten te dragen.  

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 
 

In memoriam Kees Wolfert 
Op vrijdag 24 juni is dhr. Kees Wolfert overleden, na een 
periode van afnemende gezondheid. Hij werd 88 jaar. Samen 
met zijn Diny woonde hij aan De Kamp 8. Kees en Diny kwamen 
in Ommen wonen toen Kees ging werken aan de Julianaschool. 
Samen waren ze zeer betrokken op kerk en samenleving. Een 
leven om dankbaar voor te zijn. Daarom werd er ook een 
dankdienst voor zijn leven gehouden op vrijdag 1 juli in de kerk 
aan de Bouwstraat. Na de dienst werd hij begraven op de 
Natuurbegraafplaats in Arriën. In onze gebeden gedenken we 
met name zijn vrouw Dini en verder allen die hem zullen 
missen. 
 

Geboren 
Op 18 juni is Teyn Roé Coster geboren. Teyn is de zoon van 
Elise en René Coster. Het is de bedoeling dat Teyn op zondag  
7 augustus, in een gezamenlijke dienst met Vinkenbuurt, in 
Witharen gedoopt wordt. 
Op 20 juni is Fabian Alex geboren. Fabian is de zoon van Veralie 
en Michel Runhart en het broertje van Mirthe.  
We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun zoon en  
 

Pub Quiz 
Een mail is gestuurd naar de bij ons bekende contactpersonen 
van de groepen die de vorige keer meededen aan de Pub Quiz, 
met de vraag of hun groep weer van de partij is als de pub quiz 
van 30 september wordt gehouden. Hierbij tevens een 
uitnodiging aan andere groepen die graag mee willen doen. 
Het gaat om teams van 6 personen. Nadat je je hebt 
opgegeven volgt meer informatie.  
Opgave graag voor 1 september bij ondergetekende. 
 

Plannen 
Achter de schermen wordt al gewerkt aan de voorbereiding 
van de activiteiten voor het nieuwe seizoen. Eén van de dingen 
waarin ik me erg verheug is, dat er inmiddels een 
voorbereidingsgroep is die het oefenen en uitvoeren van een 
bijbelse musical mogelijk hoopt te maken! 
 

World Servants 
Op zondag 10 juli was er de overstapdienst van groep 8 van de 
kindernevendienst. Een gevarieerde en feestelijke dienst 
waaraan kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ zeer enthousiast haar 
medewerking verleende. Een genoegen om ze in ons midden te 
hebben! In dezelfde dienst zwaaiden we de Ommer World 
Servants uit. De jongeren blikten met ons terug op de acties 
die, financieel gezien, tot het gehoopte resultaat van meer dan 
€ 26.000,00 leidden. Ook vertelden ze wat ze tijdens de 
werkvakantie van 3 weken in Oeganda hopen te gaan doen. En 
dat is niet alleen het bouwen van een kleuterschool, maar 
bestaat ook uit ontmoetingen met mensen thuis, op school en 
in de kerk. Ook culturele uitstapjes maken een onderdeel uit 
van het verblijf. Aan het eind van de dienst zongen we Lisan de 
Lange, Jorie Otten, Nicky van Dijk, Thirza van der Linde, Vera 

Litovnik, Alice Hemstede en Pieter van Harten de zegen toe! In 
de nacht van 15 op 16 juli zijn de jongeren vertrokken. We 
wensen hen een veilige heenreis, verblijf en thuisreis toe.  
3 weken die een onvergetelijke ervaring zullen zijn! 
Iedereen van harte bedankt die de jongeren financieel, moreel 
of in het gebed heeft gesteund! 
 

Protesten 
Hieronder een bericht dat ik op Facebook plaatste. Omdat ik in 
Kerkvensters graag wat aandacht wilde besteden aan wat ons 
en met name de boeren bezighoudt en omdat met dit 
Facebookbericht het een en ander is verwoord, vermeld ik dit 
ook in Kerkvensters. Gedachten, maar geen oplossingen. 
Meningen maar geen laatste woord. Integendeel. 
Facebookbericht: 
Net zoals iedereen raakt mij natuurlijk wat er gaande is in 
agrarisch Nederland. Het eerste dat ik wil zeggen is dat de 
angst, het zich niet gehoord en niet gekend voelen en het zich 
voor een voldongen feit geplaatst voelen zonder perspectief, 
mij bezighoudt. Afgelopen zondag (3 juli) mocht ik in mijn 
vorige gemeente Leek voorgaan en heb juist voor hen gebeden. 
Ik heb het over de boeren die ik ken. Die met liefde voor hun 
dieren en de natuur hun werk doen. Familiebedrijven. Dit is het 
eerste. Het tweede is dat de natuur mij enorm ter harte gaat. 
Gods goede schepping. Net als de boeren die ik ken. Wat de 
oplossing is? Ik weet het niet. Tegenstrijdige wetenschappelijke 
rapporten. Bizarre voorbeelden van poging tot stikstofuitstoot 
beperkingen. Projectontwikkelaars die grote 
landbouwgebieden willen opkopen om megawinsten te 
behalen als het een woonbestemming krijgt. Ik weet het niet 
allemaal. Soms denk ik: zouden de boeren niet ook bij die 
enorme megastallen moeten protesteren met hun tractoren? 
Ik las dat er op de Veluwe een bedrijf is dat in zijn eentje per 
jaar net zoveel CO2 uitstoot, als wij met zijn allen besparen 
door van 120 naar 100 te zijn gaan rijden. Vermindering 
veestapel? Als het dan al zou moeten: zou een oplossing niet 
kunnen zijn: pak enkele groten aan... niet vele kleinen. Zoals 
ieder weldenkend mens distantieer ik mij van de extremisten, 
zij die premier Rutte willen zien hangen... de complot-
verdwaasden... zij die ver af staan van de mensen die ik ken.  
Ik distantieer mij van hen die democratisch gekozen mensen 
intimideren en bedreigen. Bijna tenslotte: deze dwaze 
verwarde tijd daagt ons uit tot herbezinning: wat heeft onze 
levensstijl met dit alles te maken? Veel vlees eten (ik doe het 
zelf)? Zo goedkoop mogelijk producten willen, waarbij je weet 
dat er een schaduw kant is? Producten het hele jaar door 
willen consumeren ook al moet dat van heel ver komen, 
ongeacht de belasting van het milieu? Onze welvaart komt 
ergens vandaan en heeft een prijs en gaat ten koste van verre 
naasten en deze ene schepping, die niet van ons is en we in 
bruikleen hebben van onze (klein)kinderen. De verboden 
vrucht uit het paradijs, het verlangen naar de vleespotten van 
Egypte vermengd met de torenbouw van Babel... een 
verleidelijke weg die leidt tot alles wat het tegendeel is van wat 
we hadden gehoopt. Pfff steeds meer consumeren... alles 
willen... iets om samen over na te denken. Ik ook. Heilzame 
grenzen zoeken. Terug naar de eenvoud. Levenskunst: het 
genieten van wat er is. Wat ons gegeven is. Gegeven!! We gaan 
van crisis tot crisis... de grote dingen kunnen we niet oplossen. 
Laten we naar onze eigen levensstijl kijken en proberen het 
goede te doen, een glimlach op het gelaat van de Eeuwige. Wat 
doet en zegt de Kerk vragen sommige mensen/boeren zich af. 
Tja, de kerk dat zijn wij. Ik heb zelf er iets over willen zeggen. 
Onaf. Niet juist geformuleerd. Tekortschietend, maar ik voelde 
me geroepen iets te zeggen. En verder? Ik ben begonnen met 
pastoraal contact op te nemen met de boeren uit mijn wijk, om 
te horen wat dit alles wat gaande is met hen doet en wat hen 
persoonlijk raakt. Luisteren zonder oplossing of debat. 

Ds. Kest Jelsma 
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Wijk 2 
 

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

Voor het laatst 
Het is de laatste keer dat ik voor Kerkvensters schrijf: als u dit 
leest ben ik net verkast naar Friese streken en zit de familie 
Frimpong uit Driebergen, net als drie jaar geleden, weer 
heerlijk in ons huis vakantie te vieren. Ze zullen vast weer de 
hartelijkheid ontvangen als toen: dat heeft toen zoveel warmte 
gegeven. 
Bovendien is dit echt de laatste keer dat ik kopij moet 
inleveren: de volgende deadlines liggen in mijn vakantie of 
studieverlof en dan ben ik dus vrij. Ergens in augustus leest u 
nog wel een meditatie van mijn hand, maar die is al af en 
ingeleverd: een bewerkt stukje uit een recente preek.  
Voor het laatst als scribent van Kerkvensters wil ik de redactie 
bedanken. Ik heb gemerkt hoeveel werk er om de week in alle 
stilte verzet wordt om ons te voorzien van een goed kerkblad 
met adequate informatie. Het is leuk werk en iedereen doet 
het graag. (En misschien denkt u: dat zou ik ook wel willen –  
er is nog plek in de redactie, dus vooral: doen!) Maar bij deze 
spreek ik mijn grote waardering voor uit voor alle 
redactieleden.  
 

Wat te zingen op 4 september? 
Op 4 september ga ik voor het laatst voor - laten we de term 
‘afscheid nemen’ maar zoveel mogelijk vermijden, want we 
blijven stad- en landgenoten. Afgelopen keer vroeg ik u om een 
bijbeltekst of -verhaal dat u bij mij of mijn wijze van werken 
vindt passen. Deze tekst zou wellicht de preektekst kunnen 
worden. Gelukkig kwam niemand aanzetten met Johannes 
16:7a. � 
Ik heb een paar mooie reacties gehad, die niet direct een tekst 
aandroegen, maar buitengewoon treffend iets typeerden, soms 
tot op het ontroerende af. Dank daarvoor! 
Dit keer zou ik willen vragen: wat zullen we zingen op  
4 september? Welk lied vindt u nou bij mij passen? Ik ben 
benieuwd! 
 

Jubilea 
Dhr. en mw. Pat-Paarhuis hopen op 1 augustus 25 jaar 
getrouwd te zijn.  
Dhr. en mw. Buitenhuis-Nijkamp hopen hetzelfde jubileum te 
gedenken op 8 augustus.  
Van harte! 
 

Overleden - dhr. Klaas Snijder 
Op 8 juli overleed dhr. Klaas Snijder. Luttele dagen ervoor 
kreeg hij een hersenbloeding, waarvan hij niet meer kon 
herstellen. Hij is 90 jaar geworden. Op donderdag 14 juli 
hebben we een dankdienst voor het leven van dhr. Snijder 
gehouden. Aansluitend is zijn lichaam begraven op oud 
Avereest te Balkbrug. Hij ligt daar begraven samen met zijn 
eerste vrouw. 
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Carla en Henk, die 
zelf toch al zo’n zware tijd doormaken, naar Henk en Henriëtte 
en naar de klein- en achterkleinkinderen. Ook denken we 
natuurlijk aan mw. Hennie Dijkstra: alweer jaren waren Klaas 
en zij elkaars grootste vrienden.  
 
 
 

Meerdere meningen 
De laatste tijd krijg ik vooral, maar niet uitsluitend, van 
hervormde zijde negatieve reacties op mijn inhoud in 
Kerkvensters. Ze zijn soms erg aardig maar niet altijd. Het 
meest valt me nog op, dat er wordt geschreven: ‘Dominee, 
waardeer andere meningen!’, maar dat wordt bedoeld 
‘dominee, hou je mond!’ Het belijden van verscheidenheid is 
kennelijk nog wat anders dan ermee omgaan. 
Anders dan meningen verkondigen heb ik stof tot nadenken 
willen opwerpen, door af en toe wat kleine knuppels in 
hoenderhokken te werpen. In wat ik schreef, vond ik de vragen 
namelijk belangrijker dan (mijn) antwoorden. Helaas wilden 
sommige scribenten ook over de vragen niet nadenken. Zelfs 
hierover ventileer ik geen mening, maar wel blijf ik tot het 
laatst vragen stellen, juist in een streek, waarin ongemakkelijke 
vragen doorgaans vermeden worden. Het gladstrijken van 
verschillen leidt namelijk af en toe tot heftige explosies. Dat 
heb ik in de afgelopen vier jaar vaker meegemaakt dan in de 
negentien jaar ervoor dat ik in de kerk werkte. Praten én 
luisteren helpen! 
De nieuwe vragen luiden: menen we het echt, dat andere 
meningen welkom zijn? Ook (juist) minderheidsmeningen? En 
waar ligt volgens u een grens? Want dat elke mening even 
waardevol is, zal niemand serieus menen. Maar hoe zit dat dan 
wel? En vinden we hierin alleen onze eigen mening van belang? 
En tot slot een vraag die mij al jaren aan het hart gaat: zijn 
vrede en recht ook een mening?  
 

Hoe lang nog? 
Feitelijk zit het er zo’n beetje op. Op 4 september doe ik voor 
het laatst dienst in de morgendienst in Ommen. Op 23 
september word ik losgemaakt van de Gereformeerde kerk te 
Ommen en ben ik geen wijkpredikant meer.  
In vakantie- en studietijd nemen we als collega’s altijd voor 
elkaar waar. Daarna begint de vacaturetijd, waarin door de 
kerkenraad wordt voorzien in pastorale bijstand. 
 

DANK 
De tijd is om gevlogen. Ik heb genoten van de contacten en heb 
velen van jullie in mijn hart mogen sluiten. Ik heb het gevoel 
dat dat af en toe ook wederzijds was - een heerlijk gevoel. Op 
soms de meest onverwachte momenten gebeurden de mooiste 
contacten. Vertrouwen is er veel gegeven. Diepe, ontroerende 
en soms zelfs prachtige dingen zijn me toevertrouwd. En wat 
mochten mijn gezinsleden en ik veel hartelijke mensen 
ontmoeten. In ‘mijn laatste kerkblad’ wil ik daarvoor van harte 
mijn diepe dank uitspreken.  
Warme groeten, voor het laatst vanaf een oververhitte Fuut! 

ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
In mijn overweging in dit Kerkvenster heb ik het over mensen 
die in staat zijn om op vakantie te gaan. Weg van huis.  
Maar als je thuis De Hoekstee, Oldenhaghen, ‘t Vlierhuis, of 
Nijenhaghen is, en daar kunnen we nog wel een paar andere 
woonplekken bij noemen, dan is dat niet meer 
vanzelfsprekend. Soms wil je wel, maar kun je niet meer. Soms 
hoeft het (gelukkig) ook niet meer. Soms mag je teren op de 
herinneringen die je hebt aan die mooie vakanties van toen.  
Je hebt zorg nodig en die krijg je. Met inzet en veel liefde wordt 
die gegeven. Applaus voor al die mensen die zorgen voor 
anderen. Ook in thuissituaties. Een mantel van liefde. 
Ga er eens een half uurtje voor zitten als u Ommen uit bent en  
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schrijf een lief kaartje aan één of meer mensen die in elk 
Kerkvenster in die lange lijsten worden genoemd. 
Mensen worden daar blij van. Mensen lieten mij kaarten zien 
die ze hadden gekregen van een vakantie vierend gemeentelid. 
’Er is aan mij gedacht... dat alleen al doet mij goed, daar kan ik 
een week op verder!’. 

Ds. W. den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

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 
03-07 Dhr. A. Speulman  

Mw. J. Stegeman-Morrenhof 
 
10-07 Fam. Wermink 

Mw. H. Bink-Steen  
 
17-07 Dhr. J. van der Kruk 
 Dhr. Van der Veen 
 
Vinkenbuurt 
03-07 Mw. A. Feddes 
17-07 Dhr. G. Hirink 
 
Witharen gebouw Irene 
26-06 Mw. J. de Boer-Veurink 
03-07 Fam. R. Coster 
17-07 Dhr. Kroeze 
 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Laagdrempelige diensten in de Hervormde kerk 
van 12.00-13.00 uur 
Een samenwerking tussen de Geref. vrijgemaakte kerk, de 
Geref. kerk, de R.K.kerk en de Herv. gemeente; de kerk is open 
van 11.00 uur-16.00 uur.  
Thema: ‘Vrede... hopen dat het beter wordt’. 
27 juli:  Voorganger: ds. C. van Dijk,  

Organist: dhr. W. de Just 
14.00-15.00 uur orgelconcert door dhr. W. de Just.  

3 aug.:  Voorganger: ds. W. den Braber 
Organist: dhr. K. Schaap 
14.00-15.00 uur orgelconcert door dhr. K. Schaap 

10 aug.: Voorganger: ds. H. Tiggelaar 
  Organist: mw. W. Gerritsen 

11.00 uur-12.00 uur en 15.00 uur-16.00 uur video over  
de kolenwinning in Recke  

14.00-15.00 uur concert ‘Klarinetkwartet Con Brio’ 
7 aug.: Voorganger: pastoor A. Monnikenhof 

Organist: dhr. F. Dijkstra 
14.00-15.00 uur orgelconcert door dhr. F. Dijkstra 

 
Pand 25 doet haar deuren open tijdens de Bissinghdagen 
Deze interkerkelijke ontmoetingsplaats midden in het centrum 
van Ommen (Brugstraat 25) is open tijdens de Bissingh op de 
woensdagen 27 juli, 3 augustus, 10 augustus en 17 augustus 
van 11.00 uur tot 16.00 uur.  
Wij zien uit naar de ontmoetingen, de gesprekken tijdens deze 
feestelijke dagen en nodigen jullie van harte uit om eens een 
kijkje te komen nemen in Pand 25! 
We hopen van meerwaarde te mogen zijn, omdat de Liefde van 
Jezus Christus ons drijft (2 Kor. 5: 14). 
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 dit 
werk te laten vrucht dragen. 
Bij vragen hierover en/of voor aanmelden als vrijwilliger kunt u 
een mail sturen naar  ommenpand25@hotmail.com. 

De interkerkelijke werkgroep Pand 25 
 
Save the date: Startzondag 25 september 
Het kan weer, het mag weer en we willen weer. Iets 
organiseren op startzondag. En niet alleen wij, er zijn meerdere 
commissies die weer activiteiten willen organiseren. Er is 
onderling contact geweest en we gaan samen met Kerk en 
Kunst, PaKaN! en de Zendingscommissie Ommen (ZWO) zowel 
op zaterdag als op zondag activiteiten organiseren.  
Op zaterdag is er een ontmoetingsmiddag met het thema 
‘Samen Kerk - Samen Kunst’ in De Kern, waarbij allerlei 
kunstobjecten worden verkocht. De opbrengst is bestemd voor 
plaatselijke projecten, zoals de gezamenlijke maaltijden en de 
nieuw in te vullen avondontmoetingen, het project Vlierlanden 
en de Noaberkerk. Projecten waar het gaat over elkaar 
ontmoeten en samen kerk zijn.  
Op zondag starten we de ochtenddiensten met het thema: 
‘Aan tafel’. In Vinkenbuurt is er een gezamenlijke tentdienst. 
Na de diensten is er uitgebreid gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Voor de 
kinderen zullen er activiteiten zijn. Na de lunch kan er gefietst 
worden. Om 15.30 uur is er een Vesper, waarin veel aandacht 
zal zijn voor het jeugddiaconaat. 
Kortom, er staat weer veel te gebeuren en wij hebben er zin in. 
Zien wij u ook op zaterdag 24 en/of zondag 25 september?  

Namens de Startzondag Commissie, Joke Schonewille.  
 
Van de Gereformeerde en Hervormde diaconie 
Keukenproject SBO Johan Seckelschool. 

In maart hebben we u iets verteld over een 
keukenproject op de Johan Seckelschool. De 
diaconieën hebben een gift gegeven voor het 
inrichten van keukenblokken in een lokaal. 
Onze bijdrage is besteed aan kookgerei en 
bestek. Prachtig! Daarmee kunnen moeilijk 
lerende kinderen leren koken en bakken. Op 
donderdag 30 juni is de keuken formeel 
geopend. We hebben ’s middags mogen kijken 

in het lokaal en zijn uitgebreid geïnformeerd door een 
onderwijsassistent hoe kinderen daarin worden begeleid: zelf 
leren boodschappen doen en aan de hand van kook- en 
bakkaarten ingrediënten samenstellen, voorbereidingen maken 
en tenslotte bakken, braden en koken. Op 30 juni waren er met 
ervaren koks van een restaurant hapjes gemaakt. De open 
middag was gezellig. Tevens werd een vernieuwd 
technieklokaal in gebruik genomen. Fijn om te zien hoe jongens 
en meisjes op deze school in aanraking worden gebracht met 
(digitale) ambachten uit de samenleving. De financiële bijdrage 
van de diaconieën komt uit een fonds dat ter beschikking moet 
komen voor kwetsbare kinderen in instellingen zoals scholen. 
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Deze keer was dat voor de Johan Seckelschool. Proficiat 
kinderen en docenten/begeleiders met jullie school! 

De diaconieën 
 
Auto’s parkeren  
Het mooie weer nodigt uit om op de fiets naar de kerk te gaan. 
Toch is dat niet altijd mogelijk en komen we met de auto. Wilt 
u dan uw auto parkeren op de daarvoor bedoelde plaatsen, 
graag binnen de parkeervakken en uitritten vrijlaten. Zo zijn we 
andere bezoekers en bewoners in het centrum niet tot last. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Marinus Dunnewind  
Gerko Warner 

 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Paaskaars 
Pasen ligt alweer een aantal maanden achter ons en de 
gewoonte is om de paaskaars van afgelopen jaar te schenken 
aan een gemeentelid. De paaskaars vanuit Ommen is 
geschonken aan Aly Schuurman en de paaskaars vanuit 
Vinkenbuurt aan Willemien Gerritsen. Ds. Henry Dorgelo heeft 
zorggedragen voor de bezorging. 

Voorzitter kerkenraad, Marinus Dunnewind 
 
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 
26-06 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 141,60 € 130,20 € 105,20 
Vinkenbuurt 21,15 21,10  
Kerk Vinkenbuurt 32,00 
 
03-07 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 110,65 € 160,00 € 170,22 
Vinkenbuurt 14,05 15,40  
Kerk Vinkenbuurt 17,20 
 
10-07 Kerk Diaconie 
Vinkenbuurt € 32,20 € 36,35 
Kerk Vinkenbuurt 41,85 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 20,00 via ds. H Tiggelaar 
 
Voor de diaconie 
€ 20,00 via ds. H Tiggelaar 
 
Voor bijzondere collecten: 
€ 10,00 via ds. H Tiggelaar 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. Koezen 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 15,00 via dhr. en mw. Van den Berg 
 
HVD Z/O  
4x € 10,00, € 20,00 en € 25,00 

Hartelijk dank 
 
 
 

 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Beste kinderen van de kindernevendienst. 
Jullie raken er al een beetje aan gewend: elke laatste zondag 
van de maand houden we een speciale kinderkerkdienst voor 
jullie in de kelder van De Kern. Het is elke keer weer een mooi 
moment en we mogen ook steeds meer kinderen ontmoeten. 
In verband met de vakantie houden we op zondag 31 juli géén 
kinderkerkdienst. De eerstvolgende is dan weer op zondag  
28 augustus. Hopelijk zien we elkaar dan weer en hebben jullie 
dan een fijne vakantie achter de rug. 
Graag tot na de vakantie allemaal. 

Groetjes van de leiding van de KND. 
 
Afscheid Hans Baart en cadeau  
Hans Baart wil graag op ingetogen wijze afscheid nemen als 
predikant van onze gemeente. Op zondag 4 september om 
09.30 uur is de afscheidsdienst gepland en aansluitend bent u 
welkom voor koffie / thee en kunt u hem de hand schudden. 
Wanneer u wilt bijdragen aan een cadeau dan kunt u uw gift 
overmaken op NL21 RABO 0348 904 312 t.n.v. Gereformeerde 
Kerk Ommen o.v.v. Cadeau Hans Baart.  

Gerko Warner, voorzitter Kerkenraad 
 
Collecten 
03-04 Diaconie  Kerk 
Ommen € 161,40 € 82,00 
Witharen 34,85 38,60 
Kerk. geb.  82,20 
Noaberkerk  39,20 
 
10-04 Diaconie  Kerk 
Ommen € 325,70 € 248,20 
Witharen 39,70 41,85 
Kerk. geb.  174,25 
Noaberkerk  48,05 
 
15-04 Diaconie  Kerk 
Witharen € 22,00 € 13,92 
Noaberkerk  18,00 
 
17-04 Diaconie  Kerk 
Ommen € 404,30 € 210,60 
Witharen 38,40 34,90 
Kerk. geb.  193,90 
Noaberkerk  46,55 
  
24-04 Diaconie  Kerk 
Ommen € 284,00 € 228,45 
Witharen 57,48 35,75 
Kerk. geb.  166,77 
Noaberkerk  97,85 
 
Hierbij het overzicht collecte gelden april via bank en givt app 
Collecte  € 335,00 
Giften € 298,84 
Kerk €   40,00 
Doelen  €   25,00 

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
30 juli Wandelen  
De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de 
maand) gaan weer wandelen op deze zaterdagmorgen en 
verzamelen om 08.30 uur op de parkeerplaats bij de 
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Voormars/Markt, om gezamenlijk naar Junne te rijden. Zoals 
gewoonlijk wordt er ca. 10 km gewandeld o.l.v. onze 
marsleider Henk Stegeman en drinken we onderweg een 
consumptie!  
Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel 
belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor 
wandelroutes: meld je aan of informeer bij Herman Tip 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
Certificaatuitreiking cursus TVG en aanmelding nieuwe cursus 
Op zaterdag 23 april jl. hebben 5 cursisten het landelijke 
certificaat uitgereikt gekregen wat behoort bij de afsluiting van 
de 3-jarige cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Dit 
gebeurde in Sion in Rijssen, na het afsluiten van het cursusjaar 
2021-2022. Voorafgaand was er een broodbuffet en een 
gezellig samenzijn waarbij de docenten en cursisten 
terugkeken op de voorbije periode. Herinneringen werden 
opgehaald en de plezierige en ongedwongen sfeer tussen 
cursisten onderling, als met docenten is zeer waardevol 
gevonden. Niet alleen de omgang en begrip voor elkaar en 
elkaars standpunten, maar vooral de vakken en wat men 
daarvan opgestoken heeft is een waardevolle invulling van de 
tijd die men er ingestoken heeft. Het geloof heeft een diepere 
plaats gekregen en het zicht op God en Zijn werk een 
geweldige impuls gegeven, dit is bagage voor je leven. Aldus de 
cursisten.  
Heeft bovenstaande uw aandacht getrokken en wilt u ook 
meer weten van het christelijk geloof en alles wat daarmee van 
doen is, meldt u zich dan aan voor de komende cursus. 
De cursus start weer op 27 augustus in kerkelijk centrum Sion 
in Rijssen. Aanvang 08.45 uur deze morgen in verband met de 
gezamenlijke opening. De reguliere begintijd is 09.00 uur. 
Verdere informatie staat ook op de website van de Hervormde 
Gemeente Rijssen, onder Activiteiten/Theologische Vorming 
Gemeenteleden. 
De vakken zijn: 
Oude Testament: Ds. W. Goossen, Vriezenveen 
Nieuwe Testament: Ds. W. van Boeijen, Dedemsvaart 
Kerkgeschiedenis: Dhr. W. Groenewegen, Rijssen 
Dogmatiek: Ds. G. Herwig, Hoge Hexel 
Ethiek: Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle 
Pastoraat-Diaconaat: Ds. G. de Goeijen, Den Ham 
Gemeente opbouw: Ds. H. van Wingerden, Rijssen 
Catechetiek: Dhr. J. Wassink, Enter 
 
Opgave en nadere informatie bij de cursusleider  
Ds. K.A. Hazeleger uit Westerhaar of bij de secretaresse, 
Ria Harbers, : tvgrijssen@gmail.com 
 
23 juli Orgelconcert: Canadese Jubileum Klanken 

Tijdstip: 20.00 uur,  
Organist: André Knevel (Canada) 
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal,  
Grensweg 17 Lemelerveld 
 
 

 
EHBO-sets en CAT7 Tourniquets 
Naar aanleiding van een particulier 
initiatief van Monique en Jos uit 
Ommen hebben wij besloten om hun 
actie, om EHBO-sets en CAT7 
Tourniquets naar de oorlogsgebieden in 
Oekraïne te zenden, te ondersteunen. Onder vermelding van 

EHBO kunt u een gift overmaken naar ons rek. nr. 
NL26RABO0348949715. Van harte aanbevolen!  
De oorlog van Rusland tegen Oekraïne is al meer dan  
4 maanden de harde realiteit. Terwijl ons leven doorgaat, 
vallen er doden en gewonden door Russische raketten en 
granaten. Mensen lijden honger, raken ontheemd, worden 
verkracht of verdwijnen zelfs richting Rusland. Vandaag sterven 
Oekraïners in Ruslands grootschalige offensief om de 
Oekraïense gebieden in het oosten en zuiden van het land te 
veroveren. 
Onze vriendin Iuliia is Oekraïens. Ze is 34 jaar en geboren en 
getogen in de regio Donetsk. We ontmoetten haar voor het 
eerst in 2016 in Oekraïne en ontwikkelden sindsdien een 
hechte vriendschap. Ze moest twee keer vluchten vanwege 
Rusland - uit Donetsk in 2014 en Kiev in februari 2022. Het 
Russische leger valt op dit moment haar geboorteplaats in de 
regio Donetsk aan. Veel van haar buren en familieleden zijn 
hier nog steeds en leven onder de meest afschuwelijke 
omstandigheden. Omdat er een enorm tekort is aan specifieke 
medische hulpmiddelen in deze gebieden, hebben Oekraïense 
vrijwilligers, waaronder Iuliia, een initiatief gelanceerd om de 
benodigde medische apparatuur voor haar landgenoten in te 
zamelen. De Stichting Ommen voor Oekraïne (SOVO) 
ondersteunt dit initiatief in Nederland. Na de inzameling zullen 
de medicamenten hier worden ingekocht. De inzameling en het 
transport naar de Oekraïne zullen onder regie van SOVO 
plaatsvinden. Aldaar worden de medicamenten door СF 
‘YARMIZ СENTRE’, een erkende Oekraïense niet-
gouvernementele organisatie (NGO), naar de plekken waar ze 
het meest nodig zijn gebracht in het Oosten en Zuiden van de 
Oekraïne. 
Doneer alstublieft en help levens te redden van Oekraïense 
burgers en Oekraïense militairen die aan de frontlinie vechten. 
Met uw donaties kunnen Oekraïners de gecertificeerde CAT7-
tourniquets en individuele EHBO-kits (IFAK) ontvangen, die nu 
zo hard nodig zijn! Een gecertificeerde tourniquet CAT7 kost 
ca.€ 35,00. De CAT tourniquet GEN7 is snel en gemakkelijk aan 
te brengen in stressvolle situaties, waar bloedingen per direct 
gestopt dienen te worden om verbloedingen met de dood tot 
gevolg te kunnen voorkomen. 
Het aanbrengen van de CAT Tourniquet GEN7 is erg 
gemakkelijk en kan door gewonde personen zelf aangelegd 
worden. Ook is het mogelijk dit in geval van nood met 1 hand 
te bedienen. 
Een individuele EHBO-doos (IFAK) kost ca.€ 89,00. 
 
SOVO is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- 
en vennootschapsbelasting. SOVO is bekend bij de 
belastingdienst onder RSIN nr. 813603122. Al het ingezamelde 
geld zal worden gebruikt om CAT7-tourniquets en IFAK's te 
kopen en naar Oekraïne te vervoeren. Uw bijdrage kan een 
groot verschil maken. Help Oekraïners hun leven te redden!  
Jouw bijdrage telt. 
 
3 september Zomerconcert Urker MANS Hervormde kerk 
Het ensemble, dat in Urker klederdracht optreedt, brengt een 
gevarieerd programma ten gehore met klassieke werken, 
geestelijke liederen, spirituals en populaire muziek. De mix van 
deze vier genres staat garant voor een avond vol hoogtepunten 
waarbij de luisteraar kan genieten van zang en instrumentale 
muziek. Aanvang: 19.30 uur  
Er zijn kosten aan verbonden. Kinderen t/m 11 jaar gratis 
Reserveren: www.martinmans.nl of op de reserveerlijn:  
℡06 25 39 19 03.  
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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 we mogen weten dat Jezus 
de Weg, de Waarheid en het Leven is en laten we 
bidden dat we hiervan vrijmoedig zullen getuigen naar 
de mensen om ons heen. 
Laten we bidden dat de openstelling van de 
Hervormde kerk en Pand 25 op de Bissinghdagen 
mensen zal bemoedigen, rust zal geven en dat mensen 
Gods liefde mogen ervaren.  
Laten we bidden om Gods nabijheid en rust voor alle 
boeren die zich zorgen maken over hun voortbestaan. 
Laten we bidden om rechtvaardige en goede 
oplossingen voor het beheer van de landbouw en 
natuur in Nederland.  
Laten we bidden voor alle mensen die op vakantie zijn, 
of binnenkort op vakantie gaan. Dat ze mogen 
genieten en uitgerust en veilig weer thuis mogen 
komen. 
Laten we bidden voor alle mensen die, om welke 
reden dan ook, tegen de vakantie op zien. Dat ze Gods 
nabijheid mogen ervaren en dat er mensen zullen 
blijven die naar hen omzien. 
Laten we bidden dat we de liefde van Jezus zullen 
doorgeven aan onze medemens in de ontmoetingen, 
die we in deze zomerperiode hebben. 
Laten we bidden voor alle mensen die met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking moeten leven. 
Bid dat ze kracht van God zullen krijgen om met deze 
beperking om te gaan en bid om Gods nabijheid als 
het moeilijk is. 

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

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 12 augustus. 
Dit nummer is voor 3 weken. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 2 augustus voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-
mail bij: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.  
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte. 
 
 

Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg              Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken van 10.00 
tot 11.30 uur. 
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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 
 

 
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: 
- 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: 09.00-12.00 uur  
Dinsdag:  09.00-12.00 uur  
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
Zondag:  Voor, tijdens of na de diensten 
7 dagen 24 uur per dag via email.  
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind             
 
 

Familieberichten en posters 
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Zondag 31 juli 10 uur 

te Witharen 

Noaberdienst 

Thema: 

Ga je mee zwemmen? 

 

 

Spreker ‘badmeester’: Egbert van Beesten 

muzikale begeleiding: Egfri uit Witharen 

Voor de kinderen is er een zomers 

programma en wat lekkers! 
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Rommelmarkt Hervormde kerk Ommen 
 

 
          
 
 

 
 

 
Op zaterdag 6 augustus organiseren wij van  

09.00 tot 14.00 uur bij en in het  
Hervormd Centrum weer de jaarlijkse 

rommelmarkt. 
Naast rommelmarktspullen worden pannenkoeken 

gebakken, broodjes hamburger, zelf gemaakte jam 

en kaarten verkocht.  
Ook is het rad van avontuur en de beroemde 

boekenmarkt weer aanwezig. 
 

De rommelmarktcommissie 
 


