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21ste jaargang No.24  Vrijdag 23 december 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Kerstfeest is het begin van het Pinksterfeest. 

Wat mij opvalt is dat in onze traditie het Kerstfeest ingevuld 
wordt met grote bijeenkomsten in de Adventstijd. De 
Kerstconcerten zijn niet bij te benen in die tijd. Sommige 
mensen gaan alleen naar de Kerstnachtdienst, anderen kiezen 
voor de Kerstmorgen. En dan ga je als gezin, als familie of met 
vrienden. Het is het feest van gezamenlijkheid. En dan voelt het 
goed als je zingt: Komt allen tezamen! Het lijkt een overbodige 
oproep. Maar eerlijk gezegd heb ik toch daar soms mijn vragen 
bij. Want dat allen... hoe ver strekt dat eigenlijk? Maken we de 
kring wel echt groot? Als ik het evangelie van Mattheüs lees 
dan zie ik de kring om Jezus direct heel groots getekend 
worden met mensen die uit het buitenland komen, de wijzen 
uit het Oosten. En uiteindelijk schrijft Matteüs: maak alle 
volken tot mijn discipelen. Als ik Lukas lees wordt het kleine 
familiekringetje van Jozef, Maria en Jezus tegelijk groter 
gemaakt door het onverwachte bezoek van de herders, die op 
hun beurt de kring weer groter maken door te gaan vertellen 
wat ze gehoord en gezien hebben. Een beweging die Lukas in 
het boek van de Handelingen doorzet door te zeggen dat in 
steeds grotere kringen, ja tot aan de einden van de wereld 
getuigd moet worden van Jezus. Lees ik het evangelie van 
Johannes dan staat er dat God de wereld zo liefhad, dat hij zijn 
eniggeboren zoon gaf. 
Kerstfeest is het begin van een weg die God met ons mensen in 
deze wereld wil gaan. God met ons. God bij ons. Geen select 
gezelschap, geen besloten familiefeestje, maar iets, nee, 
iemand die we de wereld moeten laten zien en horen.  

Open uw hart en geloof uw ogen, 
Vertrouw u toe aan wat gij ziet; 

hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
Geen ander teken ons gegeven 

geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 

een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 

in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

Ik wens u en jou een Kerst toe, waarbij uw oog en hart 
openstaan voor God en voor elkaar. En dat dat hart ook voor 
God en elkaar zal openstaan in 2023. 
 

Ds. W. den Braber 

 

Leesrooster 
 

Za 24 dec. Titus 2:1-15 Voorschriften 
Zo 25 dec. Titus 3:1-14 Doe altijd het goede 
Ma 26 dec. Romeinen 2:17-29 Hartsgesteldheid  
Di 27 dec. Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst 
Wo 28 dec. Romeinen 3:9-20 De wet leert ons 
Do 29 dec. Romeinen 3:21-31 Ergens op voorstaan? 
Vr 30 dec. Romeinen 4:1-12 Abraham 
Za 31 dec. Romeinen 4:13-25 Door het geloof... 
 
Zo 1 jan.  Numeri 6:22-27 Moge de Heer 
Ma 2 jan.  Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde 
Di 3 jan.  Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn  
Wo 4 jan.  Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde? 
Do 5 jan. Numeri 9:15-23 De wolk die rust 
Vr 6 jan. Matteüs 2:1-12 Waar is de koning? 
Za  7 jan. Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht 
 
Zo  8 jan. Matteüs 3:1-12 Een stem roept 
Ma  9 jan. Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U 
Di  10 jan. Psalm 20 Anderen vertrouwen  
Wo  11 jan. Spreuken 16:1-9 Vertrouw op de Heer 
Do  12 jan. Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 
Vr  13 jan. Spreuken 16:23-33 Zoet voor de ziel 
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Zaterdag 24 december Kerstavond 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
23.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. J. Hofmeijer 
Na de dienst muziek van Soli Deo Gloria en warme 
chocolademelk voor Pand 25 aan de Brugstraat. 
 
Vinkenbuurt 
20.00 uur: Kerstwandeling in plaats van een  
 kerkdienst. Meewandelen kan  
 als je je hebt aangemeld 
 

Gereformeerde kerk 
 
Witharen 
19.30 uur: Noaberkerk 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
Ommen 
21.30 uur: Taakgroep Eredienst 
 Ds. Hans Baart 
 m.m.v. leden Kamerkoor Salland 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Onbekend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 25 december 1e Kerstdag 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. A. van Dorland  
 Dhr. J. Kroon  
 Mw. A. Pot 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.H. Adriaanse uit Lage (D) 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug,  
 Hellendoorn 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Afgevaardigde Gk: Mw. E. Martens 
Gastdame/-heer: Dhr. J. Companje  
 Mw. J. Scheppink 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
08.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp-Wermink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. R. Robijn 
 Dhr. J. Slotman 
 
10.15 uur: Ds. K. Jelsma 
 m.m.v. Soli Deo Gloria A-orkest 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Veerman 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. A. de Vries, Nijverdal 
Organist: Ad Huetink 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
Ommen Samen kerk 
12.30 uur: Ds. H. Baart 
 ‘Prikkelarme dienst’ 
Organist: Onbekend 
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Veerman 
 
 
 

Kerkdiensten 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Maandag 26 december 2e Kerstdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar 
 m.m.v. Ommer mannenkoor 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. G. Westerhof 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. J. Hofmeijer  
 Dhr. K. van Hulst  
 Mw. M. Mijnheer 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
10.00 uur: Kinderkerstfeest, m.m.v. 
 Kinderkoor Een vrolijk geluid 
Online: www.kerkomroep.nl 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 30 dec. 18.30 uur: Geen 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 30 dec. 19.30 uur: Geen 
 
 
 

Zaterdag 31 december Oudjaarsdag 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen Samen kerk 
16.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. B. Naarding 
Afgevaardigde Gk: Onbekend 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
19.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk,  
 Vroomshoop 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Afgevaardigde Gk: Onbekend 
 

Gereformeerde kerk 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
19.30 uur: Zie Vinkenbuurt 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk  
09.30 uur: Zie Geref. kerk 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Zie Witharen 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. J. Zondag, Linde 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdame/-heer: Mw. J. Hofmeijer  
 Dhr. A. Schuurman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. W. den Braber 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Afgevaardigde Hg: Mw. J. van Beesten 
Gastdames: Mw. M. van Lenthe 
 Mw. H. Grootens-Slotman 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Noaberkerk 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
Afgevaardigde Hg: Mw. J. Schaapman 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 6 jan. 18.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 6 jan. 19.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 8 januari 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, dopelingendienst 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug,  
 Hellendoorn 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
Na de dienst kunt u koffiedrinken in het Buurthuis 
 
Hervormd Centrum Samen kerk 
09.30 uur: 10-erDienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: J.D. Th. Wassenaar, Hellendoorn 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. van Dorland 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. van Dijk 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Vedders 
 Mw. H. van Dijk 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. W. den Braber 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 13 jan. 18.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 13 jan. 19.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bij de diensten 
 

 
Kindernevendienst  
25 december 1e Kerstdag ‘Levenslicht’ (Maria) 
Op de adventszondagen hebben we standbeelden laten zien en 
de verhalen verteld van bijzondere vrouwen uit de Bijbel. 
Vandaag met kerst hebben we bijzondere aandacht voor 
Maria, de moeder van Jezus. Zij was een jonge vrouw uit 
Nazareth en werd door God gekozen als moeder van de Heer. 
Vier jij ook het Kerstfeest met ons mee? 
 
Kerstcollecte 
1e en 2e Kerstdag Diaconiecollecte voor: Kinderen in de knel 
Vluchtelingen die Griekenland proberen te 
bereiken maken een levensgevaarlijke reis. 
Ze krijgen te maken met honger en dorst, 
onveiligheid en uitputting. Soms raken ze 
onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, 
dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd 
worden de zee op. Lukt het hen wél in Griekenland aan te 
komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. 
Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan 
kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, 
soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties 
die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op 

Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste 
hulp aan vluchtelingen, direct na aankomst, 
en helpt bij invullen van de benodigde 
papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er 
leerzame en ontspannende activiteiten en 
kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het 
vinden van onderdak. In Athene 
ondersteunt de kerk de opvang van 
minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en 
computerlessen, krijgen medische zorg en 

hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen 
met voedselpakketten en onderdak. Vandaag is de Kerk in Actie 
collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is 
onmisbaar. Van harte aanbevolen. 

De diaconieën 
 
1e Kerstdag Prikkelarme dienst om 12.30 uur 
Dit is een zogenoemde ‘prikkelarme dienst’, het is een Samen 
kerkdienst in de Gereformeerde kerk. Deze dienst is bedoeld 
voor mensen die graag naar de kerk willen (misschien met 
familie) en voor wie het belangrijk is om met een kleinere 
groep een rustige kerkdienst te vieren. Het zal een korte dienst 
zijn, waarin ds. Hans Baart hoopt voor te gaan. Voel u/je 
welkom! Wanneer er vragen zijn mag er contact worden 
opgenomen met: Ria v.d. Beukel of Hennie Meulenkamp 
 
1 januari Gezamenlijke Nieuwjaarsnoaberdienst  
Vergeet niet je noabers veel heil en zegen te wensen! 
We geloven dat we allemaal kinderen van 
God mogen zijn en dus allemaal deel 
uitmaken van Zijn huisgezin. Dat betekent 
dus dat we familie van elkaar zijn. Het is 
een goede gewoonte dat familie op  
1 januari bij elkaar komt om elkaar een 
goed, gelukkig en gezegend nieuwjaar te 
wensen. De kerkfamilie en de noabers moeten we natuurlijk 
niet vergeten. Daarom is er op zondag 1 januari in gebouw 
Irene te Witharen een laagdrempelige korte 
nieuwjaarsnoaberdienst (gezamenlijke dienst Witharen / 
Vinkenbuurt). Iedereen is van harte welkom!  
Je wordt ontvangen met een kopje koffie of thee met een 
nieuwjaarsrolletje (met slagroom??). Er is volop ruimte voor 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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ontmoeting en gezellig met elkaar praten. Verder gaan we 
enkele liederen zingen en delen we enkele gedachten bij  
1 januari uit verschillende dagboekjes. Ook aan de kleine 
broertjes en zusjes wordt gedacht. 
Bovendien gaan we de Vader van dit bijzondere huisgezin om 
een zegen vragen voor het nieuwe jaar. We hopen veel 
‘familieleden’ te ontmoeten. 
 

Hervormde gemeente 
 
24 december Kerstwandeling Vinkenbuurt 
Deze avond wordt in Vinkenbuurt het kerstverhaal verteld 
tijdens de Kerstwandeling. Kerkgangers en buurtbewoners 
spelen, zingen en wandelen samen op weg naar Kerst. 
Aanmelden is noodzakelijk om mee te kunnen wandelen. 
(Kerstwandelingvinkenbuurt@gmail.com) 
 
Collecten 
24 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie speciaal doel het  
  Jeugddiaconaat PaKaN! en Kerk 
Uitgangen: Kinddoel / zending 
 
25 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Kinderen in de Knel en Kerk 
Uitgangen: Kerstpakketten Jonge Kerk /  
  zending 
 
26 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Kinderen in de Knel en Kerk 
Uitgangen: Bloemenfonds / zending 
 
31 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
1 januari 
Ommen (19.00 uur): Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Beeld en Geluid / zending 
 
8 januari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: PaKaN! / zending 
 
Zondagskind 
25 december: Simon Vloedgraven 
1 januari:  Dienst Geref. kerk 
8 januari:  Eline Stobbelaar 
 
Kinderoppas 
Ommen 
25 december: Anja Bolks 
  Indy Bolks 
1 januari:  Dienst Geref. kerk 
8 januari:  Sharon Hekman 
  Samentha 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. 
 

Gereformeerde kerk 
 
24 december Kerstavonddienst Noaberkerk 
Kerst… Al enige weken kun je geen krant of tijdschrift 
openslaan of je wordt er wel aan herinnerd, de feestdagen zijn 
in aantocht. Ook op tv en de sociale media kun je er niet 

omheen, alles staat in het teken van cadeautjes, feestelijke 
kleding, gezellig samenzijn rondom de kerstboom en niet te 
vergeten eten, heel veel eten. Wat een schril contrast met de 
verhalen die we om ons heen horen: Niet of nauwelijks meer 
rond kunnen komen, zorgen over de toekomst van je eigen 
boerenbedrijf, geen bezoek of uitnodiging verwachten omdat 
je weinig sociale contacten hebt. Schrijnende situaties, 
waarvoor er niet altijd een oplossing lijkt te zijn… 
Kerst 2022, je kunt ernaar uitkijken, maar je kunt er ook enorm 
tegenop zien. Hoe beleeft u/beleef jij kerst dit jaar? 
Als Noaberkerk willen we dit jaar in de Kerstavonddienst terug 
naar de basis, terug naar de kern waar Kerst nu echt om draait, 
de komst van onze Redder, Jezus Christus. In alle hectiek van 
deze tijd stilstaan bij het feit dat God ons niet vergeten is, maar 
dat Hij ook nu voor ons zorgt en ons een hoopvolle toekomst in 
het vooruitzicht heeft gesteld. Viert u/vier jij de komst van 
Jezus met ons mee?  
Vanaf 19.30 uur is er buiten een warm muzikaal welkom door 
Soli Deo Gloria. Ook is er koffie en thee verkrijgbaar. 
Aansluitend starten we om 20.00 uur in Buurthuis Irene met 
een Kerstpraise. Veel samen zingen o.l.v. Glow Worship en 
kijken/luisteren naar het Kerstverhaal. Bij mooi weer sluiten we 
buiten af en hopen we Gods licht verder te verspreiden.  
Na afloop is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van 
warme chocolademelk met slagroom en iets lekkers. 
Iedereen is van harte welkom! Kom samen met je buren, 
familie of neem iemand mee die wel wat warmte kan 
gebruiken. De Noaberkerk zet haar deuren voor iedereen open, 
want kerst vier je niet alleen, het echte Kerstfeest vier je 
samen! 
 
24 december Kerstnachtdienst – De hemel wacht niet 
Leden van Kamerkoor Salland zullen prachtige kerstliederen 
laten horen en ds. Hans Baart vertelt in deze dienst over het 
zetten van de eerste stap. Het wordt ook een dienst met veel 
samenzang van bekende liederen, begeleid door Riekus 
Hamberg op het orgel. Na afloop is er weer Glühwein of warme 
chocolademelk met wat lekkers. De dienst begint om 21.30 
uur. Van harte welkom! 
 
Collecten 
24 december 
Ommen en Witharen: Speciaal doel commissie en 
  Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
25 december 
Ommen en Witharen: KiA Werelddiaconaat Kinderen 
  in de knel en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
26 december 
Ommen:  KiA Werelddiaconaat Kinderen 
  in de knel en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
1 januari 
Ommen en Witharen: 
1e Collecte Diaconie 
2e Collecte Kerk  
3e Collecte ZWO 
 
 
8 januari 
Ommen en Witharen: 
1e Collecte Diaconie 
2e Collecte Kerk 
3e Collecte ZWO 
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Kinderoppas 
Ommen 
25 december 08.15 uur: Rita Meulenkamp 
  Marlies Veldman 
25 december 10.15 uur: Julia Dunnewind 
  Romy Dunnewind 
  Marijke van Harten 
1 januari:  Geen oppas 
8 januari:  Rianne van der Bent 
  Maartje Herbert 
 
Witharen 
25 december: Marrie Noordegraaf 
  Jannie Bouwhuis 
1 januari:  Frieda Slotman 
  Ilse van Harten 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. H. Kamphuis 
Mw. J. Nijhuis-Veurink 
Dhr. W.A. van Ree 
Dhr. G.W. Roddenhof 
Mw. W. Verboom-de Boer 
Mw. A. Eggen 
Dhr. H. Lammerink 
Mw. T. Wignand-Bosma 
Dhr. G.J. Paarhuis 
Mw. G.H. v.d. Linde-Winters 
Mw. G.M. Martens-Muis 
Mw. A. van der Meulen-Sliekers 
Mw. J. Stegeman-Morrenhof 
Dhr. B.J. Bremmer 
Mw. E.A. Borger-Boonstra 
Dhr. G. Veld 
Dhr. O. Huising 
Mw. F. Spijkers-Boerman 
Mw. H.L. Schoemaker-Stoeten 
Mw. L. Streefland-v.d. Maas 
Dhr. P. van Harten 
Mw. D.J. Huisman-de Lange 
Mw. H.J. Paarhuis-Fokkert 
Mw. J. Olsman-Welink 
Dhr. A.J. Hasselo 
Dhr. J. Brinks 
Dhr. T.A.M. Evers 
Mw. W. Geertman-Wennemars 
Mw. M. ter Horst-Ganzeboer,  
Dhr. J. Zweers 
Mw. M.M. Zanting-Makkinga 
Mw. G. Schuurman-Hesselink,  
Mw. D.W. Strijker-Veerbeek 
 
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: J. Hemstede 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op 25 december wordt in de morgendienst het adventsproject 
van de kindernevendienst afgesloten. Na Batseba, Ruth, 
Rachab en Tamar is nu Maria aan de beurt om op een voetstuk 
te worden geplaatst. Wat heeft zij ons te leren!? 
 

Kerstdienst begint 10 minuten eerder 
Niet iedereen, maar veel mensen willen graag bekende 
kerstliederen zingen. In een kerkdienst passen echter maar een 
beperkt aantal liedjes. Voor de liefhebbers beginnen wij 
kerstmorgen daarom 10 minuten voor de dienst met het zingen 
van enkele bekende kerstliederen. 
 

Meeleven 
Wij wensen alle zieken thuis of elders van harte de nabijheid 
van onze Heer en Heiland toe. 
 

Pelgrim 
Ik mocht, net als mijn collega’s een prachtig bloemstuk 
ontvangen van de Pelgrim. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig. 
Navraag bij de bloemist leverde geen naam op. Dus hierbij mijn 
hartelijke dank en ik hoop dat wij ook in het nieuwe jaar samen 
op de Weg mogen blijven! 
 

Kerstpakketten en Kerstpresentjes 
Net als vorig jaar werden ook dit jaar weer kerstpresentjes bij 
de jongeren in onze gemeente gebracht. Een actie vanuit 
PaKaN!, thuisbezorgd door de ambtsdragers en 
bezoekmedewerkers. Mooi dat het weer lukte en dat iedereen 
zijn/haar medewerking verleende. Nog mooier is het misschien 
nog wel dat er meer dan 50 kerstpakketten werden bezorgd bij 
de jonge vluchtelingen in onze gemeente. Een actie van 
PaKaN!/Jeugddiaconaat. Alle kerken in Ommen deden mee aan 
deze actie. Daar word je warm van in deze koude tijd! 
 

Tot slot! 
Deze keer valt er niet veel te melden. Ik wens u allen goede, 
mooie en gezegende kerstdagen toe. 
Net als in het oude jaar blijf ik u ook in het nieuw jaar wensen; 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
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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 
 

Kerst 2022 
Bij het verschijnen van dit kerstnummer van Kerkvensters staan 
we vlak voor Kerst. We gedenken de geboorte van onze 
Heiland, ruim 2000 jaar geleden. We hopen op mooie en 
feestelijke diensten in onze kerken, waarbij de boodschap van 
Kerst centraal zal staan. In de Kerstnacht (24 december) hoop 
ik voor te mogen gaan in de Hervormde kerk. 
 

Overleden 
Op dinsdag 6 december is overleden: Henny Stegeman-
Schuurman, in de leeftijd van 72 jaar, echtgenote van Henk 
Stegeman. Henny verbleef echter de laatste periode van haar 
leven in de Hoekstee in Ommen.  
De dankdienst voor haar leven heeft plaats gevonden op 
maandag 12 december jl. om 13.00 uur in de Hervormde kerk 
alhier. Daarna hebben we Henny in besloten kring begraven op 
de natuurbegraafplaats Hoogengraven in Arriën. Wij dragen 
Henk, de kinderen en kleinkinderen aan de Heer op. Geve de 
Heer hen de kracht om zonder Henny verder te kunnen. 
 

Zieken 
Er zijn mij op het moment dat ik dit schrijf verder geen nieuwe 
ziektegevallen bekend in onze wijk. Wel zijn er mensen 
waarvan al langer bekend is dat zij ziek zijn, onderzoeken 
ondergaan, behandelingen krijgen en kuren. We wensen ieder 
Gods zegen en bidden om herstel waar dat Gods wil is en 
wanneer God anders beschikt bidden we om vertrouwen in zijn 
beloften. 
 

Jubileum 
Op 5 januari a.s. hopen Herman en Ria Willems-Heppink in 
dankbaarheid te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn.  
Zij zullen dit vieren met kinderen en kleinkinderen en in het 
voorjaar hopen zij een reisje te gaan maken. We wensen hen 
een mooie dag en wensen het Gods zegen op hun verdere 
levensweg. 
 
Mede namens mijn vrouw wens ik ieder gezegende kerstdagen, 
een goede jaarwisseling en Gods zegen voor 2023. 

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 
 

Bij de kerkdiensten 
Op 1e kerstdag mag ik in beide morgendiensten voorgaan. 
Traditioneel is de dienst van 08.30 uur een sobere dienst. Naast 
orgelbegeleiding is er geen andere muzikale begeleiding. Een 
dienst voor wie vroeg naar de kerk wil of een niet al te lange 

dienst wil bijwonen én voor mensen die de drukte willen 
mijden. 
Om 10.15 uur hopen we voor het eerst sinds Kerst 2019 weer 
samen te komen in een volle kerk! Als vanouds verleent het  
A-orkest van Soli Deo Gloria haar medewerking. Heel fijn! We 
zingen veel bekende aloude kerstliederen! We hopen op een 
hele feestelijke dienst, waarin we het goede nieuws dat ons is 
aangezegd vieren en meenemen naar huis! 
Op 8 januari mag ik voorgaan in een doopdienst. De doop mag 
bediend worden aan Thijs van der Vaart. Met zijn ouders, Krista 
en Roelof en zus Yara woont hij aan de Oude Vlierweg.  
We lezen en overdenken het verhaal van de 12-jarige Jezus in 
de tempel uit Lukas 2.  
Verder attendeer ik alvast op de dienst van 22 januari.  
Aan deze dienst verleent het Hardenbergs Christelijk 
Mannenkoor zijn medewerking. Geen optreden, maar deel 
uitmakend van het liturgisch samenspel met de gemeente. 
Deze dienst (en preek) wordt met hen die zich daarvoor 
hebben aangemeld nabesproken op de daaropvolgende 
maandagmorgen om 10.00 uur aan de hand van een voor de 
dienst ontvangen lijstje met aandachtspunten. 
 

Geboren 
Op 21 oktober jl. is Danique Spijkers geboren. Danique is de 
dochter van Astrid en Jeffrey Spijkers en het zusje van Sophie. 
We feliciteren hen van harte met de geboorte van Danique.  
 

Petrus in het land 
Lang was het nog wat onzeker, maar nu lijkt het toch echt 
zeker te zijn: De Gereformeerde kerk van Ommen staat 
centraal in het KRO/NCRV tv programma ‘Petrus in het land’ . 
Thema: Wandelen met God. Eerder al zijn voor dit programma 
opnames gemaakt van de vredeswandeling door Ommen langs 
de gezamenlijke kerken naar de Tuin van Hoop en in Witharen 
rondom de Noaberkerk. Afgelopen maandag werd er een 
opname van een meditatie gemaakt, die ik al wandelend 
uitsprak. Inmiddels is dit gelukkig alweer achter de rug. Verder 
werden afgelopen maandagmiddag opnames in de kerk 
gemaakt van 6 gemeenteleden die iets vertelden rondom de 
centrale vraag of die een kaars aanstaken met een bijzondere 
gebedsintentie. De uitzending staat gepland op 
zaterdagmiddag 14 januari en wordt herhaald op 
zondagmorgen 15 januari. Mooi maar ook wel spannend 
allemaal… 
 

Studieverlof 
Bijkomen en opladen hoop ik van 9 tot en met 21 januari, 
wanneer ik elders (net als vorig jaar) 2 weken studieverlof 
opneem. Collega Wim den Braber neemt in dringende gevallen 
voor mij waar. 
 

World Servants 
Op mijn oproep aan de gemeenteleden om te helpen bij de 
acties die het voor Ommer jongeren mogelijk maken een 
werkvakantie in een ontwikkelingsland door te brengen in de 
zomer van 2024, heb ik geen reactie gekregen. 
 

Dank en wensen 
Nu al (13 december) ontvingen wij mooie en bemoedigende 
kaarten uit de gemeente met warme wensen! We waarderen 
dit bijzonder! Mede namens Plonie wil ik u dan ook hartelijk 
bedanken! En mede namens haar wens ik u mooie dagen en 
een gezegend 2023! Uiteraard zijn onze gedachten ook bij hen 
bij wie deze dagen overschaduwd worden door gemis of ziekte, 
onzekerheid ook over wat het nieuwe jaar zal brengen. Dat ook 
u mag ontvangen wat u nodig hebt. 
 

Asielzoekers 
Met de jongeren van het Jeugddiaconaat gingen we pakketten 
samenstellen en bezorgen voor en bij de 48 jongeren in hotel 
Paping en 5 jongeren in het gemeentehuis. Het pakket bestaat 
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uit nuttige verzorgings- en andere artikelen, wat lekkers en 
enkele bonnen die ze naar eigen smaak kunnen besteden in 
één van de Ommer winkels. In het pakket zit een boekenlegger 
waarin de jongeren een goed Kerstfeest wordt gewenst en 
waarop staat dat God van ons (hen) houdt. De coördinatie, 
organisatie en uitvoering ligt in de handen van het PKN 
Jeugddiaconaat, maar de kosten worden gedragen en gedeeld 
door de gezamenlijke kerken. Weer een voorbeeld dat we als 
alle Ommer kerkgenootschappen samen optrekken! Iets wat ik 
bijzonder toejuich! De vorige keer meldde ik al dat de 
kledingactie voor de jongeren een succes was: mooie, warme 
en schone kleding. De beide PKN-diaconieën deden nog een 
extra duit in het zakje, waardoor we voor deze jongeren de 
broodnodige nieuwe boxershorts en sokken konden kopen! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
Voor het einde van het jaar heb ik nog een tweedaagse op het 
programma staan om een aantal spontane en geplande 
bezoeken te brengen in wijk 2. Ik ben blij om te merken dat 
ouderlingen en contactpersonen, ieder op hun manier, ook de 
lijntjes proberen te blijven leggen. Hebt u behoefte aan een 
pastoraal contact bel of mail dan even, dan maken we een 
afspraak voor januari 2023. 
Zondag 1 januari hopen we in een korte gezamenlijke viering 
met de Hervormde gemeente het jaar 2023 samen te openen. 
Ik hoop velen van u dan te ontmoeten. Samen met het team 
van De Kern hopen we er een mooi en goed gevuld uur van te 
maken. 
 
Maak er een wereldfeest van met Kerst (zie overweging) en 
laat het vuur van de Geest u ook in 2023 mogen verwarmen. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
Ik weet dat er op 19 december een gesprek plaats gevonden 
heeft om te kijken hoe en wanneer in 2023 ook de 
weekopeningen in ‘t Vlierhuis weer opgestart kunnen worden.  
 
Op 7 december hielden we in De Kern een Adventsviering voor 
alle senioren in onze gemeente. Het was een feestelijke viering 
met medewerking va het Overdagkoor o.l.v. Klaas Schaap, 
waarbij we vanuit Matteüs 1 en 2 het zinnetje: open uw hart, 
geloof uw ogen, te vinden in lied 489, bij elkaar probeerden 
binnen te laten komen. Iedereen was blij dat we weer met 
zoveel mensen (ruim 100) deze viering konden houden. Met 
dank aan de diaconie, die samen met het Kernteam zorgde 
voor de organisatie en de inwendige mens. 
 
Mocht u een gesprek op prijs stellen, bel, of mail dan even, dan 
maken we een afspraak voor na Nieuwjaar. 
 
 

Deze uitgave van Kerkvensters is n.l. de laatste van dit jaar. Dus 
alle reden om elkaar gezegende Kerstdagen en een goede 
jaarwisseling te wensen. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

Meet and Greet 
Beste ouders, graag willen we jullie uitnodigen voor de Meet 

and Greet van 15 januari. Als 
PaKaN! geloven we dat de 
geloofsopvoeding vooral thuis 
gebeurt. Soms gaat dit 
makkelijk en soms ook best 
ingewikkeld. Daarom 
organiseren we deze ochtend 
om elkaar te ontmoeten, 

elkaars verhalen te horen, van elkaar te leren en input te 
ontvangen over geloofsopvoeding.  
We hebben iemand uitgenodigd om input te geven en ons 
helpt om met elkaar in gesprek te komen. Wat nieuw is, is dat 
we de doelgroep hebben opgerekt. We nodigen ouders met 
kinderen van 0-4 jaar uit, ouders van 4-12 jaar én ouders met 
kinderen van 12 jaar en ouder.  
Op 15 januari is iedereen welkom na kerktijd in De Kern. We 
beginnen met koffie, thee en wat lekkers. Daarna zullen de 
kinderen naar de kelder gaan en vragen we de meekomende 
10ers om te helpen bij de kinderen. Als ouders ontvangen we 
de input en daarna gaan we met elkaar in gesprek. We sluiten 
de ochtend af met een gezamenlijke lunch.  
Graag horen we, i.v.m. de boodschappen, of jullie komen. 
Graag zo snel mogelijk opgeven, maar in ieder geval vóór  
10 januari. Dit kan door te mailen naar pakan@pkn-ommen.nl 
(graag incl. aantal kinderen+leeftijd). Hopelijk tot 15 januari. 

Groet namens PaKaN!,  
Thomas Abbes 

 
 
 

PaKaN! 
 

 
Afscheid jongerenwerker 
Sinds 2017 hebben de Hervormde gemeente en de 
Gereformeerde kerk gezamenlijk een jongerenwerker in dienst 
als ondersteuning van het jeugdwerk. De huidige 
jongerenwerker Thomas Abbes heeft aangegeven dat hij een 
andere baan heeft aangenomen en dat hij zal stoppen als 
jongerenwerker binnen PKN-Ommen. Thomas gaat per  
1 februari 2023 als jongerenwerker aan de slag in de 
protestantse wijkgemeente De Weide in Hoogeveen.  
De kerkenraden en PaKaN! danken hem voor zijn inzet in de 
afgelopen 5 ½ jaar. Over de afscheidsbijeenkomst en zijn 
opvolging zullen we u/jullie later informeren. 

Arjan Veurink 
 
Jeugddiaconaat 
De afgelopen tijd heeft het Jeugddiaconaat niet stil gezeten!   
We hebben in week 51 meegelopen met de collecteweek van 
Kerk in Actie voor kindervluchtelingen in Griekenland. Ook 
dichtbij in onze eigen gemeente biedt Ommen opvang en 
onderdak aan vluchtelingen. We hebben een kledingactie voor 
de 40 volwassen mannen gehouden, die in het gemeentehuis 
van Ommen verblijven. Een mooie actie die waardevol en 
dankbaar werd ontvangen! Ook in hotel Paping verblijven 

mailto:tabbes@pkn-ommen.nl
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alleenreizende tieners in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Ook 
voor hen hebben we in samenwerking met de Rooms 
Katholieke kerk, de Evangelische gemeente en de 
Gereformeerd Vrijgemaakte kerk (en natuurlijk onze eigen 
PKN-kerken) een kledingactie georganiseerd. Zo vlak voor Kerst 
bieden we namens de 5 kerken een gevulde Kerst-rugtas aan 
aan de 54 vluchtelingtieners in Ommen. We zijn de diaconie 
van de Gereformeerde en Hervormde kerk erg dankbaar voor 
hun financiële bijdrage om deze actie mede mogelijk te maken! 
Tijdens de Kerstnachtdienst zal de deurcollecte bestemd zijn 
voor het Jeugddiaconaat. Via deze collecte kunt ook u uw 
steentje bijdragen, waardoor we dit soort warme acties kunnen 
(blijven) realiseren. In samenwerking met de diaconieën alvast 
hartelijk dank!   

Het kernteam van het Jeugddiaconaat 
 
 
 

Youth Alpha 
 

 
29 januari Youth Alpha  
De eerste avond is gepland op zondag 29 januari.  
Voor vragen en/of opgave kun je contact opnemen met:  
Daan Jansen of Jeroen Visscher. 
 
 
 

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 
11-12 Dhr. A.A. Bouwman 

Mw. M. Willems-Smit 
18-12 Mw. Bink-Steen  

Mw. R Baarslag-Dankelman 
 
Vinkenbuurt 
11-12 Mw. A. Brinkman en W. Pol 
18-12 Fam. Ruiterkamp 
 
Witharen gebouw Irene 
20-11 Mw. M. van der Vegt 
27-11 Mw. L. Wermink 
04-12 Fam. J. Hoekman 
 
Bedankt 
Hierbij wil ik (vast en zeker ook namens anderen) de Jonge Kerk 
en de bezorgers hartelijk danken voor de kerstattentie die de 
oudere gemeenteleden onlangs mochten ontvangen. 

Dick de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Gezamenlijke berichten 

 
Van de redactie 
Voor u ligt alweer het laatste nummer van het jaar 2022.  
Het themadeel is verzorgd door de tieners van de Tienerdienst. 
Dit nummer is ook bij de mensen bezorgd die geen 
abonnement op Kerkvensters hebben. Mocht u na het lezen 
van dit nummer het komende jaar Kerkvensters willen 
ontvangen en u bent nog geen abonnee, vult u dan de 
onderstaande bon in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt deze bon ook invullen op de website van onze kerken 
www.pkn-ommen.nl. via het menu item Praktische 
info/Kerkvensters/Abonnee service. Verder staat hier ook 

Abonnement ’Kerkvensters’ 
Ja, ik neem een abonnement op ’Kerkvensters’ 
 
Voorletters/Naam:   
 
Adres:   
 
Postcode/Woonplaats:   
 
☐ SEPA incasso; abonnementsprijs € 15,00 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming 
aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incasso-
opdracht te sturen naar uw bank om het 
abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan 
uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie 
Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden.  Incassodatum jaarlijks rond 25 februari. 
 

IBAN: 
 

Kenmerk machtiging Hg: [Lidnr. LRP]178322021 
Kenmerk machtiging Gk: [Lidnr. LRP]182122021 
 
Naam rekeninghouder:   
 
Datum:   Handtekening:   
 
Dit formulier opsturen naar: 
Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Incassant ID Hg: NL65ZZZ302584821940 
Incassant ID Gk: NL57ZZZ411490740018 
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informatie hoe u uw kopij dient aan te leveren, het 
verschijnrooster en de aangepaste digitale versie van 
Kerkvensters. 
 
Verschijning Kerkvensters in 2023 
Hieronder treft u het verschijningsrooster van Kerkvensters aan 
voor het jaar 2023. Wanneer u dit rooster uitknipt en bewaart, 
dan kunt u altijd nagaan wanneer u uw kopij moet aanleveren. 
De sluitingsdatum (deadline) is in de week van aanleveren op 
dinsdag om 17.00 uur. Alle kopij, die na 17.00 uur 
binnenkomt, zal niet meer in dat nummer geplaatst worden. 
Wij verzoeken u, uw kopij per e-mail aan te leveren.  
Geef bij uw kopij duidelijk aan waar wij uw bericht moeten 
plaatsen. Bijv. Herv. kerk, Geref. kerk, Gezamenlijke berichten, 
PaKaN! etc. 
Het rooster is ook gepubliceerd op de website van onze kerken 
www.pkn-ommen.nl onder Praktische info 
/Kerkvensters/verschijningsrooster. 
 

No. Deadline di Verschijnt vr Bijzonderheden 

1 3-jan 13-jan  
2 17-jan 27-jan  
3 31-jan 10-feb Themanummer 

4 14-feb 24-feb  
5 28-feb 10-mrt  
6 14-mrt 24-mrt Themanummer 

7 28-mrt 7-apr  
8 11-apr 21-apr  
9 25-apr 5-mei  

10 9-mei 19-mei Themanummer 

11 23-mei 2-jun  
12 6-jun 16-jun Themanummer 

13 20-jun 30-jun  
14 11-jul 21-jul  
15 1-aug 11-aug  
16 22-aug 1-sep Themanummer 

17 5-sep 15-sep  
18 19-sep 29-sep  
19 3-okt 13-okt  
20 17-okt 27-okt  
21 31-okt 10-nov  
22 14-nov 24-nov  
23 28-nov 8-dec  
24 12-dec 22-dec Themanummer 

 
Posters 
Posters dienen 5 weken van tevoren te worden ingeleverd als 
een Word-document, waarbij de tekst corrigeerbaar moet zijn 
door de redactie. Zie ook Posters in Kerkvensters op de website 
 
Advertenties 
U heeft in Kerkvensters de mogelijkheid om een 
familieadvertentie te plaatsen. Wanneer u hiervan gebruik wilt 
maken geef dan duidelijk op waar de rekening naar toe moet 
(naam/adres/woonplaats). De kosten van een advertentie 
bedragen € 3,50 per cm. 
 
 
 
 
 
 

De redactie van Kerkvensters wenst u 
allen  
 

Goede Kerstdagen en een 
Voorspoedig Nieuwjaar. 

 
 
 
 

 
Noodhulp aardbeving Java 
Op 21 november jl. werd het Indonesische eiland Java 
getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 5,6 
op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij de stad Cianjur 
op zo’n 75 kilometer ten zuidoosten van Jakarta. Meer dan 260 
doden, duizenden gewonden en meer dan 13.000 
ontheemden. De kerk op Java is direct gestart met de 
hulpverlening en vanuit Nederland helpt Kerk in Actie hen 
daarbij. Kerk In Actie heeft de kerken gevraagd dit financieel te 
ondersteunen. De Hervormde en Gereformeerde diaconie 
hebben besloten om deze hulpactie te ondersteunen met ieder 
€ 500,00. Hoe mooi zou het zijn als u als gemeentelid bereid 
bent om deze actie mede te ondersteunen door dit bedrag van 
€ 1.000,00 aan te vullen met uw bijdrage. Hoe meer 
deelnemers hoe meer we de mensen op Java kunnen helpen, 
die alles zijn kwijtgeraakt. U kunt helpen door uw bijdrage over 
te maken op banknummer NL46RABO0348904347 t.n.v. de 
Hervormde kerk Ommen of op banknummer 
NL77RABO0348904371 t.n.v. de Gereformeerde kerk onder 
vermelding van ‘hulp Java’. Namens de diaconieën en Kerk in 
Actie hartelijk dank voor uw bijdrage.  

De diaconieën 
 
Pand 25 als Rustpunt & Ontmoetingsplek in centrum 
Pand 25 is weer open nadat er een nieuwe pui ingezet is. 
Een rustpunt, plek van ontmoeting, voor een goed gesprek, een 
luisterend oor met daarnaast een mini-bieb en christelijke 
artikelen, zoals kaarten en leuke cadeautjes. Ook is er een 
lectuurtafel aanwezig. 
Pand 25 aan de Brugstraat 25 is open op dinsdag van 10.30 tot 
12.30 uur, op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 
van 11.00 tot 15.00 uur. De ontmoetingsplek in Pand 25 wordt 
georganiseerd door een interkerkelijk samenwerkingsverband. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om eens langs te komen en 
een kijkje te nemen in Pand 25!  
 
ZWO-commissie 

Het hele jaar door krijgen we informatie (en 
aanvragen voor hulp) over allerlei organisaties. 
Mooi om te lezen over het werk van deze 
organisaties. Hoe mensen door hulp weer 

(zelf)vertrouwen krijgen en daardoor samen met de 
hulporganisatie een beter bestaan kunnen opbouwen. Vaak 
ook doordat kerken op die plekken een belangrijke rol hebben 
in het bieden van hulp; door het vormen van groepen waarin 
wordt geleerd hoe er beter met elkaar kan worden 
gecommuniceerd, door praktische hulp, door financieel te 
helpen en ook door het evangelie te vertellen, samen te bidden 
en het van God te verwachten. Mensen zijn zo dankbaar als er 
weer een beetje hoop gloort voor de toekomst.  
Organisaties zijn blij met alle giften die ze krijgen en af en toe 
krijgen we ook mooie reacties als dank voor een gift. Ook 
wordt er veel gevraagd of we voor hen willen bidden.  
 
Spaardoosjes 
In de Gereformeerde kerk worden er elk jaar spaardoosjes 
rond gebracht bij de gemeenteleden. In november worden de 
volle doosjes omgeruild voor een nieuw exemplaar. Het 
afgelopen jaar werd er gespaard voor de kinderen die wonen in 
de sloppenwijken van Bogotá Colombia en waar stichting ‘De 
kleine arbeider’ zich inzet om deze kinderen een betere 
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toekomst te geven. Er is gul gegeven aan dit doel, waarvoor 
hartelijk dank! Ook dank aan iedereen die heeft meegeholpen 
met de spaardoosjesactie! Het samen sparen heeft een heel 
mooi bedrag opgeleverd van € 6.235,00. In de doosjes die nu 
thuis staan sparen we voor de kinderen in Rwanda.  
 
Doel collectes in de avondmaaldiensten en de diensten met 
bid- en dankdag 
Niet alleen de mensen in de Gereformeerde kerk kunnen 
sparen voor bovenstaand doel, in alle vier kerken kan er 
worden gespaard door een gift te geven in de collectes die 
worden gehouden aan het eind van de avondmaalsdiensten en 
de diensten op bid- en dankdag. Want ook dan zal er 
gecollecteerd worden voor opvang en scholing van kwetsbare 
kinderen in Rwanda; De stichting ‘Mwana Ukundwa’, wat 
‘geliefd kind’ betekent, werd in 1995 door Rose opgericht. Op 
deze pagina van Kerk in Actie leest u over haar organisatie en 
hoe de hulp aan deze kinderen vorm krijgt; 
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-en-
scholing-van-weeskinderen/ 
 
Giften 
Giften voor een collectedoel kunnen worden overgemaakt op 
IBAN NL49 RABO 0348 90 4487 t.n.v. ZWO PKN-Ommen o.v.v. 
het collectedoel. Ook kunt u op dit IBANnr.een algemene gift 
overmaken. Door alle inkomsten uit collectes en uit giften die u 
aan ons overmaakte, hebben we het afgelopen jaar veel 
organisaties financieel kunnen steunen, waarvoor hartelijk 
dank! 

ZWO-commissie 
 

Kerstnacht rondgang Soli Deo Gloria 
Na twee jaar afwezigheid hopen de leden van Soli Deo Gloria 
weer in groepen de rondgang te doen in de Kerstnacht. Vanaf 
22.30 uur zijn de muzikanten te horen op diverse punten in 
Ommen en omstreken. Traditiegetrouw komen de groepen 
samen bij het uitgaan van de Kerstnachtdienst van de 
Hervormde kerk, rond 00.00 uur. Na het spelen van Komt allen 
tezamen, Stille nacht en het Ere zij God wordt de rondgang 
voortgezet. Na een korte nachtrust speelt het A-orkest in de 
dienst van 10.15 uur in de Gereformeerde kerk. 
 
Vooraankondiging: Doe mee aan de Week van gebed voor 
eenheid 15-22 januari 2023. Doe goed, zoek recht. 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt 
kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere 
aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt 
door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week 
van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen 
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we 
verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk tonen we 
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de 
samenleving in de voorbeden een plek te geven.  
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 
werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat 
Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar 
aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De 
gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als 
gevolg van het handelen van een politieagent, bracht 
wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) 
racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. 
In het materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van de 
kerk en gebeden om eenheid. 
In het volgende nummer van Kerkvensters zullen we de data, 
ontmoetingen en aanvangstijden publiceren. De jaarlijkse 
Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door 
MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in 
Nederland (SKIN).   

Bea de Ruiter en Gerrit Vogelzang 
 
 

Kerstgroet 
Zusters en broeders, 
Het is mij niet mogelijk ieder afzonderlijk te spreken of een 
kaart te sturen. Het is mijn wens en bede, dat u deze 
kerstdagen gesterkt mag worden in het geloof.  
Wij hebben een Heiland gekregen! 
Hij vraagt toegang tot ons hart. 
Laten wij ook in het nieuwe jaar 2023 Hem volgen. 
Zijn liefde ook doorgeven aan anderen van dag tot dag. 

Gerrit Tolsma 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
12 januari Ouderenmiddag in het Hervormd Centrum  
Aanvang 14.30 uur.  
Thema: Een mens kan meer dan je denkt.  
Dhr. Bé Snijders verzorgt deze middag een lezing met films en 
foto's over de monstertocht van 330 km die Henk Meppelink 
hardlopend heeft afgelegd van Dahlenburg naar Gramsbergen 
in 5 dagen. U wordt allen van harte uitgenodigd.  
We hopen u allen op deze middag in het nieuwejaar te mogen 
begroeten.  

De ouderencommissie van de diaconie.  
 
11 februari Welkom aan tafel 
Vanuit kerk Vinkenbuurt nodigen wij jullie uit voor een 
stamppotmaaltijd, dit naar aanleiding van het jaarthema Aan 
tafel, zijn gasten van harte welkom. Op dit moment is de 
Voedselbank ook heel belangrijk in onze samenleving, vandaar 
dat we ook iemand uitnodigen die ons hier iets over kan 
vertellen. Een vrije gift is welkom, dit gaat naar de 
Voedselbank. De datum waarop wij deze stamppotmaaltijd 
willen houden is zaterdag 11 februari, vanaf 17.00 uur. Locatie 
wordt later medegedeeld. Opgave graag voor 6 januari bij: 
Margriet Hierink, Riek Noeverman, Hennie Reurink of  
Alie Mulder 
 
Kerkbalans 2023 komt eraan! 
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn al een aantal 
weken weer in volle gang. Het thema van de actie is: ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Kerkbalans start op  
14 januari en eindigt 14 dagen later op 28 januari. Ruim 
honderd vrijwilligers gaan in die periode op weg om u een brief 
te bezorgen met het verzoek om bij te dragen.  
Niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons is de 
kerk van grote waarde. Na enkele lastige coronajaren kunnen 
we nu weer zonder beperkingen naar de kerk om God en elkaar 
te ontmoeten. Daar zijn we erg dankbaar voor! Hoog tijd nu om 
vooruit te kijken en invulling te geven aan de wens om ook in 
de nabije- en verdere toekomst van betekenis te kunnen zijn 
voor alle mensen, die zich betrokken weten en onze kerk een 
warm hart toedragen.  
Net als u is ook de kerk geconfronteerd met de enorme 
prijsstijgingen van de laatste tijd. Met name de gestegen 
energiekosten springen daarbij in negatieve zin in het oog. 
Hierdoor is het een grote uitdaging om financieel gezond te 
blijven. Een goede opbrengst van de Actie Kerkbalans is daarbij 
van groter belang dan ooit tevoren. Daarom vragen we al onze 
gemeenteleden vanaf 18 jaar goed na te denken wat ze in 2023 
willen en kunnen geven voor Kerkbalans. We beseffen dat een 
ieder van ons door de huidige crisis het financieel lastiger heeft 
gekregen. De één wat meer dan de ander. Het is dan ook goed 
te zeggen dat we blij zijn met elke bijdrage.  
 
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor 
onze kerk. De uitkomst daarvan is daarom bepalend of we onze 
belangrijke taken kunnen blijven vervullen. Mogen we ook in 
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2023 op u rekenen? Wij wensen u allen gezegende kerstdagen 
en een goede jaarwisseling. 

Het College van Kerkrentmeesters 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulenof bij het Hervormd Centrum, Pr. Julianastraat 
8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde 
gemeente Ommen. 
 
Collecten 
02-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Vinkenbuurt € 77,55 € 26,30 
Kerk Vinkenbuurt 22,10 
 
27-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 101,76 € 96,36 € 90,45 
Ommen (Cantatedienst)   521,09 
 
04-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 143,00 € 168,28 € 111,35 
Vinkenbuurt 29,75 61,85 
Kerk Vinkenbuurt 33,70 
 
11-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Vinkenbuurt € 43,25 € 44,85 
Kerk Vinkenbuurt 43,61 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 en € 65,65 via ds. H Tiggelaar 
€ 15,00 via dhr. A. van der Vegt 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. J. Meijerink 
 
H.V.D. N-W. 
2x € 5,00, € 10,00 en € 20,00 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 
  9 januari Wijkraden 1 en 2 
16 januari Moderamen Kleine Kerkenraad 
23 januari Kleine Kerkenraad 
30 januari College van Kerkrentmeesters 
30 januari Diaconie 
 
Verslag adventsviering ouderenmiddag 
Van begroeten naar ontmoeten, om vervolgens samen op weg 
te gaan naar Kerst 2022 
Samen met mijn man Bert zijn wij dit jaar als ‘jonge 
belangstellende ouderen’ ingegaan op de uitnodiging van de 
diaconie/zorgteam ouderen voor de adventsviering op  
7 december jl. En hoe fijn. Wij bleken zeker niet de enigen te 
zijn. De grote zaal was heel goed gevuld. Er hing een 
gemoedelijke sfeer. Onder het genot van een lekker kopje 
thee/koffie en een traditioneel, smaakvol kerstkransje en een 
chocolade hulstblaadje, was er gelegenheid met elkaar in 
gesprek te gaan. En daar werd volop gehoor aan gegeven. 
Door middel van korte bijbellezingen en daarbij steeds een 
korte uitleg nam ds. W. den Braber ons, samen met de wijzen 
uit het Oosten, mee op reis via Jeruzalem naar Bethlehem op 
zoek naar het Koningskind. Het gemengde koor ‘Zingen maakt 
blij’ o.l.v. dhr. K. Schaap, zong diverse bekende en minder 
bekende liederen en begeleidde ons bij wissel- en samenzang. 

Er werd ons nog een drankje aangeboden. Blij verrast kregen 
alle aanwezigen een vrolijk, door de jeugdclub ‘N-Joy’ zelf 
geknutselde houder voor een waxinelichtje. Hartelijk dank 
jongens en meisjes! Vervolgens konden we genieten van 
lekkere broodjes en smaakvolle soep en natuurlijk weer van 
elkaars gezelschap. We kijken terug op een hartverwarmend 
samenzijn. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. 

Jacqueline Vugteveen 
 
Kerkdiensten Gkv in ons kerkgebouw aan de Bouwstraat 
Vanaf zondag 8 januari tot eind maart 2023 zal de 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Gkv) kerken in ons 
kerkgebouw aan de Bouwstraat. De diensten zullen 
plaatsvinden om 11.00 uur, aansluitend aan onze 
ochtenddienst en om 15.00 uur. 
Vanwege de gestegen energiekosten en de huidige staat van 
het kerkgebouw heeft de Gkv de afgelopen weken de 
thermostaat al lager gezet om de kosten te drukken. Gevolg is 
een onaangename gevoelstemperatuur om daar te kerken en 
met de aankomende winterkou verwachten ze dat dit nog wel 
erger wordt. Daarom heeft Kerkbeheer van de Gkv gekeken 
naar mogelijkheden en het CvK van onze kerk benaderd met de 
vraag of we hen hierin kunnen helpen. In gezamenlijk overleg 
met de voorzitter van de kerkenraad en het CvK hebben we 
aangegeven dat we dit met alle liefde doen. We zijn blij dat we 
hen kunnen helpen om hun diensten toch fysiek te kunnen 
houden door ons gebouw beschikbaar te stellen. Dit is in het 
verleden ook al eens gebeurd tijdens een verbouwing bij de 
Gkv.  
De beslissing vanuit om van ons kerkgebouw gebruik te maken 
is recent genomen. Vanwege de sluitingstermijn van het 
Kerkvensters kunnen we u nog niet informeren over de 
specifieke afstemming. Op het moment van schrijven moet er 
nog het een en ander geregeld worden om het houden van 
diensten voor beide kerken in goede banen te leiden. Dit zal 
geregeld worden met het Gkv en in samenspraak met kosters, 
organisten en andere betrokkenen.  

Simone Hogenkamp, secretaris College van Kerkrentmeesters 
 
Collecten 
02-11 Diaconie Kerk 
Ommen € 27,15 € 82,51 
Witharen  30,35 72,45 
Kerk. Geb. Ommen  39,17 
Noaberkerk  24,40 
 
06-11 Diaconie kerk 
Ommen € 297,80 € 220,20 
Witharen  35,80 26,00 
Kerk. Geb. Ommen  180,61 
Noaberkerk  40,30 
 
13-11 Diaconie kerk 
Ommen € 345,67 € 271,99 
Witharen  38,40 31,30 
Kerk. Geb. Ommen  169,19 
Noaberkerk  37,90 
 
20-11 Diaconie kerk 
Ommen € 460,95 € 307,50 
Witharen 36,09 28,98 
Kerk. Geb. Ommen  151,35 
Noaberkerk  32,90 
 
27-11 Diaconie kerk 
Ommen 342,70 257,70 
Kerk. Geb. Ommen  164,60 
 
Giften 
Via de bank  
Collecte  € 272,50  



15 

Giften  € 273,84  
Div doelen  €   75,00  

Hartelijk dank 
 
 
 

Vorming 
 

 
28 december Wandelen 
De wandelgroep Lazama gaat weer wandelen, maar nu voor de 
verandering op woensdagmiddag 28 december en we 
verzamelen om 13.00 uur op de parkeerplaats bij de 
Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt er max. 10 km 
gewandeld o.l.v. onze gids Henk Stegeman. Aan het eind van 
deze wandeling kunnen we genieten van oliebollen (kosten  
€ 3,00) en ook van consumpties voor eigen rekening. Iedereen 
is van harte welkom! 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. 
 
Alpha cursus 
Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk 
geloof op een laagdrempelige en gezellige 
manier. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie 
onderdelen: eten, een inleiding en een kleine 
groep.  
Voor wie? 
Alpha is er voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn. 
De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. 
De plek waar je welkom bent. En bovenal: de plek waar alle 
verhalen samenkomen. Er is alle ruimte om het gesprek aan te 
gaan en je vragen en ideeën te delen. 
Waarom? 
Op Alpha denk je samen na over allerlei inspirerende 
onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen meningen en 
vragen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe 
mensen, met wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat. En het 
is helemaal gratis! 
Hoe werkt het? 
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om 
elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de 
maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een 
van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en 
gedachten te delen in kleine groepen. 
Er zijn ongeveer tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of 
Alpha-weekend. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp 
centraal. Tijdens Alpha ga je over allerlei onderwerpen in 
gesprek. Van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Hoe zit het met de kerk?’. 
Hieronder vind je alle onderwerpen die je bij Alpha bespreekt.  
  1. Is er meer? 
  2. Wie is Jezus? 
  3. Waarom stierf Jezus? 
  4. Hoe kun je geloven? 
  5. Bidden: waarom en hoe? 
  6. De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
  7. Hoe leidt God ons? 
  8. Introductie op het Alpha-weekend 
  9. Wie is de Heilige Geest? 
10. Wat doet de Heilige Geest? 
11. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? 
12. Hoe nu verder? 
13. Hoe kan ik het kwade weerstaan? 
14. Waarom en hoe wij het anderen moeten vertellen 
15. Geneest God ook nu nog? 
16. Hoe zit het met de kerk? 
 
Welkom! 
Zin om aan te schuiven? Je bent van harte welkom op Alpha.  

In januari 2023 willen we graag weer starten met twee Alpha 
groepen. Eén groep voor jongeren (Youth Alpha) en één voor 
volwassenen. Deelname aan deze cursus is gratis, voor het 
Alpha-weekend vragen we wel een kleine bijdrage. 
 
Youth Alpha - zondagavond 
De eerste avond is gepland op zondag 29 januari.  
Voor vragen en/of opgave kun je contact opnemen met:  
Daan Jansen of Jeroen Visscher. 
 
Alpha voor volwassenen – dinsdagavond 
De eerste avond is gepland op dinsdag 31 januari. 
Voor vragen en/of opgave kun je contact opnemen met: 
Ina Schokker of Jan Vogelzang. 
Zie ook www.alpha-cursus.nl 

 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
Het Kasfees van Henduk door Alex Schuurman 
Sinterkloas zat alweer lang en breed in Spanje en Henduk had 
gister het laaste speculaasie uut de koekiestrommel 
oppegetten. Iederiene weet wat dat betekent: Kasfees stiet 
weer veur de deure en das een feest veur alleman.  
Toen ze soams zaten te ett'n, vreug Henduk an zien moe: ‘Wat 
doew met de Kasdaage?’. Henduk zien va zee: ‘Lakker ett'n, 
natuurlijk. Dat doew toch elk joor? Lakker stukkie vleis en een 
goed flessie wien erbiej. En veur Henduk een glaasje 
Grinnadiene, now, door hew toch wel zin an’. ‘En wiej nemt 
een groote kasboom,’ zee Henduk. ‘Den groos'n den den d'r is. 
En wie hangt er gekleurde balln in. En keers’n, echte keers'n. 
En ok een boel kaskraansies, licht op gewicht; van de warme 
bakker. Ennuh; wiej nemt ok een kasstallegie, met Jozef en 
Maria’. ‘Wiej bint toch niet rooms’, zee zien moe. ‘Dat hef d'r 
niks met te maak'n, zee Henduk. Iederiene mag wel een 
kasstallegie hem’n. Of niet dan?’. ‘Aaj maar weet, dat ik gin 
kasgroep goa koop’n,’ zee zien Moe. ‘Die bint vuls te duur. 
Maak d'r zelf maar iene. Van klei of zo, dat leer ie toch op 
schoele?’. ‘Dat is een goed idee’, zee Henduk's va. ‘Dan maak ik 
er een kasstallegie biej, van boomschors’. ‘Maar wat doew 
vedders nog,’ vreug Moe. ‘Now, mien ducht’, zee Va, ‘dan kant 
wel lukken door binne wiej druk genog met. As wiej dat 
ollemoale kloor hebt en tis Kasdage dan goaw lakker ett’n en 
wiej leest een boek, en wiej doet af en toe een spullegie; sjoeln 
en dammn. Dat dut toch iederiene en dan hebbe wiej het toch 
ok gezellug! En smargens, aaw uut berre bint en 't ett'n is op, 
dan make wiej een lange wandeling umme wéér honger te 
krieg’n’. ‘Ik vind het maar niks’, zee Moe. ‘Wat wul ie dan?’, 
vreug Va, het leek d’r op, dat hij al een bettie hellig wurn. ‘Zol 
het gin mooie Kas-gedachte ween’ vreug Moe, ‘umme iene uut 
te neung’n, iene den gin gezelschop hef, den ienzaam is of het 
niet te breed hef?’ ‘Woorumme speciaal met de Kasdage?’ 
vreug Henduk weer. ‘Doorumme’, zei zien Moe, ‘Henduk wul 
een kasboom en Va wul lakker ett’n, en ik wul iene 
uutneudigen den ienzaam is en ans allinnig de Kasdaage mut 
deurbrengn! Iederiene hef dan zien zinne’. Henduk leup er een 
paar daang over te denk'n. Eigluk had zien moe groot geliek. 
Met de Kasdage muss ie ienzaame mens'n neungn. Dat heurn 
zo. Hij kennen d'r ok nog wel een paar. Maar eers mos dat 
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kasgruupie kloor. Zien Va timmern een mooi'n stal in mekare. 
De achterkaante had hij maakt van gaas. Hij had zich door ok 
nog lilluk anne sneed'n. Hij hef door ok nog wat biej ‘ezeg, wat 
er al hielemoale niet biej heurn. En hij spuuln dat vod met een 
glas water. Het dak was van boomschors, en neust het 
kribbegie zett’n hij een schemerlaampie van zien LEGO. Dat 
was veur de gezelligheid. Met de beelties van klei, door 
kwaamp niks van trechte. Dat was prutswark. Maar gelukkig 
mos de kledingzaak van ‘Peter’ een paar olde etalagepopp'n 
kwiet. Die waar'n op de stoepe leg, biejt grofvuil. Henduk 
naam'n ze met en maak'n er een mooie kasgroep van. Hij hef 
de popp’n annekleed met een old laak’n van ’t zolder en olle 
juute eerpulzakk’n biej zien va uut de schuure. Jozef zaat op de 
fietse van zien moe. En een olle poppe was het Kaskintie. Den 
zaat in het kinderzittie ant stuur. En Maria zaat achter op de 
pakkiesdrager. Maria had de roaze badjasse van moe an. Het 
heele gebeur'n naamp wel een groote plaase in, door in de 
veurkamer. Maar gelukkig naamp de kasstal van zien va niet zo 
vulle ruumte in. Den pass'n mooi op de schustienmantel. 
En toen wurd’n het Kasmis. 
Op kassoamt waar'n ze nog noar de Kasnachdienst west. 
Doomnee Van Heijst geunk veur. En noa ofloop spull'n buut’n 
SOLI het ‘Ere zij God‘ en ‘sssssstille Nacht’.  
Naandern margn was het 25 december. 'n Eers'n Kasdag. Toen 
ok al. ’s Margens haar'n ze een lakker kastontbijt met 
Weihnachtstolle en een gekokt ei en een beker 
suukelaamelluk. En zie maak'n een flinke wandeling deur de 
velden van Arrie. Toen geung ze gezellig met mekare biej de 
kasgroep zitt'n en zung'n een paar kasvassies. ‘Ooooh 
Danneboom’ en ‘Ooooh Kindukke Klein’. Doornoa wurd'n het 
tied um de toafel te dekk'n veur het ett'n. Het kasdienéé. ‘Zet 
er maar een extra burd biej’, zee Moe, ‘want ik heb vrouw Van 
Boom uuteneudigt. Den zit ok aaltied maar zo allinnig op de 
veerde verdieping in heur flettie’. ‘Zet er dan nóg een burd 
biej’, zee Va, ‘ik heb De Kotte uuteneudigt, zien vrouwe is 
kottens overleed'n en zien kinder woont ollemoale over Veere; 
in Zeeland’. ‘Dat is heel lief van oe’, zee Moe. Henduk wol ok 
wat zeg'n, maar op dat moment geunk de belle. Veur de deure 
steun'n twie bejoord'n uut het bejoord’ntehuus. ‘Kom maar 
binn’n’, reup Henduk en zien gezichte glui'jn d'r van. ‘Moe; 
verrassing, kiek es wie d'r bint.’ Henduk's moe kwaamp op 'n 
draf noar de veurdeure. ‘Welkom’ wol ze zeng'n, maar de belle 
geunk alweer. Door steunt meneer Ienling, den oln vriejgezel 
uut de Achterstroate. En door neust steunt meneer Buurtje, 
van een paar huuzen vedderop. ‘Verrassing’ reup Henduk nog 
es. ‘Ollemoale ienzaame mens'n veur moe.’ Zie zaatn net 
ollemoale in de kamer, toen geunk de belle alweer. Veur de 
deure steunt een assielzuuker met zien vrouwe in prachtige 
feesklere. Hun veer kinder zaang er ok heel feesteluk uut. Zie 
waar'n ollemoale vol verwachting. ‘Heel lief van oe, Henduk’, 
zee zien Va, ‘heel lief, daaj zo goed an oew moe 'edacht hebt.’ 
‘Wat een verrassing, Henduk’ zei zien moe. Maar zie fluustern 
heur man in 't oor: ‘Ik heb maar twie knienen in de panne 
zitt'n. Wat muw noe?’ Henduk's Va zee: ‘Ik haale wel eem wat 
biej ‘Wat Woi’, het is ja maar ien keer Kasfees.’ Biej de Chinees 
kreeg hij ok nog wat extra kotting, umdat hij zovulle kogg'n. Hij 
naamp ok nog wat ekstra drink’n met. Thuus mos een gedeelte 
van het gezelschop op de grond zitt'n, met het burd op schoot. 
En umdat het al zo krap was mos de kasgroep maar eem in de 
veurtuune stoan, en die kreeg'n zo nogal oorug vulle bekieks 
van de luu die er langs leup’n. Toen konn'n ze eindelijk goan 
ett’n. Het smaak’n iederiene merakuls lakker! Het wurd'n 
vreeslijk gezellig. Den assielzuuker maak'n muziek op een 
gitaar. Meneer Ienling gaf roadselties op en mevrouw Van 
Boom maak'n schaduwbeeld'n op de muure. Ien van de 
bejoord'n zee opgewekt: ‘Ie zol'n woorempel vergett'n dat het 
Kasmis is’. Begeleid deur den assielzuuker zung'n ze met 
mekare: ‘De hedderties laang biej nachte’. Doornoa deud'n de 
vrouw’n de ofwas, en de keerls geungn sjoel’n. En Henduk? 
Henduk mog nog een schuffie opbliem, tot hij niet meer uut de 
oong kon kiek’n. Eindelijk moss'n de gast'n weer noar huus. 

Toen ze vod waar'n, wurd'n Jozef en Maria en het kintie weer 
uut de veurtuune haalt, want het kan ‘s nachs nog wel lis kold 
wurd’n. Veurdat Henduk noar berre geunk, truk Va hem noar 
zich toe en zee; ‘Ik weet nog een mooi kasverhaal, maar dat 
vertel ik oe het andere joor’.  
Trouwns, hebb’ ie al wat offesprukk’n met de Kasdaage? 
 
30 december ‘Oudejaarsconcert’ 
met Everhard Zwart om 15.00 uur in de Willem 
Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld. 
Reserveren is gewenst:  0572-371838  
of via de website: www.huetink-royalmusic.nl. 
 
7 januari Nieuwjaarsconcert 

’Music for Millions’ om 15.00 uur met Gerwin 
van der Plaats (orgel) in de Willem Hendrik 
Zwart Hal te Lemelerveld. 
Reserveren is gewenst:  0572-371838 
of via de website: www.huetink-royalmusic.nl. 
 

10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst  
Het bestuur van de KBO-PCOB 
Ommen nodigt leden en 
belangstellenden hartelijk uit voor 
de nieuwjaarsbijeenkomst op 
dinsdagmiddag 10 januari om 14.00 uur in De Kern. Nicolet 
Steemers vertelt een spannend verhaal, zij neemt ons mee in 
verhalen met mysterie en misdaad. Denkt u mee met haar 
verhaal? Na afloop is er een gezellig samen zijn met een hapje 
en een drankje. Wij zien u graag op 10 januari a.s. 
 
Kort bezoek aan Albanië  
In de 2e week van november is er een kort 
bezoek gebracht aan Albanië door Ilona 
Hotting-Hogenkamp, Michiel Hotting en 
Adrie Boessenkool.  
Er was een uitnodiging voor het bijwonen 
van de feestelijkheden i.v.m. het 10-jarig 
bestaan van het bejaardenhuis in Korca. 
Deze is destijds met een actie van EO 
Metterdaad in 2010 gebouwd. Door corona 
kon het jubileum in 2020 niet doorgaan. 
Deze gelegenheid was een mooie aanleiding om weer eens te 
gaan kijken bij de gerealiseerde projecten die we vanuit 
Ommen hebben mogen uitvoeren. 
Het was fijn om te zien dat deze goed worden onderhouden en 
ook worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld door de 
plaatselijke bevolking. We konden helaas niet overal naar 
binnen, maar door een hek of raam konden we de projecten 
bekijken. Ook de ontmoeting met diverse bekenden ter plaatse 
was erg fijn. 
Tijdens de feestelijkheden in het bejaardenhuis hebben we 
Marleen van der Voorde (directrice) namens PKN Ommen een 
mooi bedrag kunnen aanbieden voor het werk dat daar wordt 
gedaan. Totaal hebben we € 2.017,43 voor Vila Kenedi kunnen 
overmaken. Dat is meer dan we in eerste instantie dachten. 
Allen die bij hebben gedragen willen we dan ook hartelijk 
danken.  

Adrie Boessenkool 
 
 

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. 
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Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten   

Laten we God danken dat we met Kerst mogen vieren 
dat Hij ons zo lief had, dat Hij Zijn Zoon naar de aarde 
heeft gestuurd om ons te verlossen van het kwaad en 
de zonde en daarmee de weg tot Hem vrij te maken.  
Laten we bidden dat Gods oneindige genade en liefde 
voor ons, ons ertoe zal brengen zelf ook genadig en 
liefdevol te zijn naar de mensen die op ons pad 
komen, door de kracht van de Heilige Geest. 
Laten we bidden dat we Gods kracht, hulp en 
nabijheid zullen blijven verwachten en zullen blijven 
bidden, ondanks alles wat we meemaken en in de 
wereld zien gebeuren.  
Laten we bidden dat we om mensen heen zullen staan 
die het moeilijk hebben door verlies, ziekte of 
eenzaamheid. Dat eenieder Gods nabijheid, troost en 
kracht mag ervaren. 
Laten we bidden dat jongeren en volwassenen die op 
zoek zijn naar zingeving of verdieping van het geloof, 
zich zullen aanmelden voor de nieuwe (Youth) Alpha 
cursus en laten we God danken dat er weer leiding en 
locaties beschikbaar zijn gevonden.   
Laten we bidden dat eenieder die te maken heeft met 
onrecht of financiële problemen hulp mag ontvangen 
en ondanks alles toch de vrede van God mag ervaren 
die alle verstand te boven gaat.  
Laten we God danken voor alles wat we van Hem 
mochten ontvangen in het afgelopen jaar en laten we 
bidden om Gods zegen en leiding door de Heilige 
Geest voor het nieuwe jaar. 

 
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 13 januari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 3 januari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail: 
(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 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
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 

Het Kerkelijk Bureau is gesloten van vrijdag 23 
december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 
2023. 

  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 
 

mailto:gebedskalenderommen@live.nl
mailto:commissiebijstand@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 
    06-18153015 
    witharen@pkn-ommen.nl 
 
 
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 
    06-18153015 
    witharen@pkn-ommen.nl 
 

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. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Week 52 en week 1: 
Dinsdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
 Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
Zondag: Voor, tijdens of na de diensten 
Daarna: 
Maandag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
 Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
 Kernactief 14.00-16.00 uur 
Vrijdag: Gesloten 
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 posters 
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Kinderkerstfeest 

 

*SAMEN VIEREN* 
 
 
 

 

Wanneer: 2e kerstdag 

Waar: Gereformeerde kerk 

Start: 10.00 uur 
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 DE HEMEL WACHT NIET 


