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GEBOREN IN EEN STAL 
 

Grootvader staat voor de lage deur van zijn huisje. Hij rookt zijn pijp en kijkt naar beneden. Diep in de vallei ziet 
hij de huisjes van het dorp liggen. ‘Ik geloof dat we bezoek krijgen, Hans’, zegt hij tegen de jongen, die voor het 
huisje speelt. Hans springt overeind. ‘Het is de meester van het dorp!’ roept hij verschrikt en loopt snel het huisje 
binnen. 
Grootvader ziet ook dat het de meester is. Hijgend gaat de man even later op het bankje voor het huisje zitten. 
‘Goedemiddag. Hè, hè. Dat is een klim naar boven’, zegt hij. Grootvader beantwoordt de groet kort. Hij vraagt 
zich af wat de meester komt doen, maar grootvader laat zijn nieuwsgierigheid niet merken.  
De bezoeker aarzelt even, maar dan zegt hij: ‘Is de jongen er niet? Hij heet toch Hans?’. Grootvader geeft geen 
antwoord. ‘Hij is toch al ruim zeven jaar? Het is tijd dat hij naar school komt’. Grootvader kijkt de meester aan. 
Die gaat verder: ‘Hij moet toch leren lezen en schrijven?’. De oude man zegt nog steeds niets, maar trekt aan zijn 
pijp. Eindelijk zegt hij: ‘Ik woon al 44 jaar hier. Je wilt toch zeker niet dat ik in het dorp kom wonen?’. De meester 
schudt zijn hoofd: ‘Nee, nee. Maar Hans moet toch naar school? Hier verwildert hij een beetje. Hij moet met 
andere jongens om leren gaan. Ik weet dat je goed voor hem zorgt. Je bent altijd als een vader voor hem 
geweest, nadat hij in die stal werd geboren, maar…’. 
Grootvader kijkt bezorgd naar de deur die open staat. Zal Hans alles horen? Zijn ogen kijken donker en zijn stem 
klinkt boos als hij antwoordt: ‘Dit is niet aardig van u. De jongen verwildert hier helemaal niet. Als u alleen bent 
gekomen naar de alpenweide om me dat te vertellen, had u beter in het dal kunnen blijven’. De meester veegt 
het zweet van zijn voorhoofd. ‘Het is niet kwaad bedoeld’, zegt hij sussend. ‘De mensen in het dorp hebben 
bewondering voor wat u doet. Maar wees verstandig en stuur hem naar school’. Grootvader denkt na. Tenslotte 
zegt hij: ‘Ik heb Hans allang leren rekenen en lezen. Misschien niet zo goed als u het doet, maar Hans groeit hier 
niet op voor galg en rad’. 
Even later daalt de meester de berghelling weer af. ‘Mislukt’, verwijt hij zich. ‘Ik had beter op mijn woorden 
moeten letten’. Grootvader kijkt hem na. Hij schudt zijn hoofd, klopt zijn pijp uit en gaat naar binnen. Hans kijkt 
hem met grote donkere ogen aan en vraagt: ‘Wat zei de meester? Dat ik in een stal geboren ben?’ Grootvader 
gaat zitten. ‘Heb je voor luistervink gespeeld?’. Hans knikt. Hij weet dat grootvader dat niet goed vindt, maar 
toch kijkt hij niet boos naar hem. ‘Kom eens hier aan tafel zitten, Hans... Ik had het al veel eerder moeten 
vertellen, maar ik heb het steeds uitgesteld. Nu kwam de meester bij ons met zijn domme praat. Daarom kan ik 
het niet langer voor je verzwijgen en ik wil het ook niet…!’. 
Het is stil in het kleine huisje. Grootvader kijkt peinzend voor zich uit alsof hij heel diep nadenkt. Hans kijkt hem 
verbaasd aan. Wat doet grootvader vreemd. Dan begint de oude man: ‘Het gebeurde ruim zeven jaar geleden. 
Midden in de winter. ‘t Was guur weer. De wind gierde over de bergwei. Plotseling werd er bij me aangeklopt.  
Ik deed open en zag een man en een vrouw staan. ‘Mogen we hier slapen?’, vroeg de man in een taaltje waar ik 
weinig van verstond. Door de gebaren die hij maakte, begreep ik wat hij bedoelde. Ze kwamen van de andere 
kant van de bergen, uit Italië. Ik voelde er weinig voor, want mijn huis is geen hotel. Je weet zelf Hans, dat er 
soms vreemd volk voorbijtrekt: zwervers en vluchtelingen. Ik wilde al zeggen dat ze maar naar het dorp moesten 
gaan, toen ik die vrouw zag. Ze zag heel bleek. Ze leunde vermoeid tegen de hutwand. Ik kreeg medelijden met 
haar. Met die man niet. Die had zijn verstand moeten gebruiken en niet met dit weer de bergen in moeten 
trekken. Maar het vrouwtje kon gewoon niet meer. Bovendien zag ik dat ze gauw een kindje krijgen zou. Nee, ik 
kon haar niet wegsturen. In mijn huisje wilde ik ze ook niet hebben. Maar de stal was leeg. Ik had de schapen en 
geiten al twee weken eerder in het dal gebracht. Nou, dan moesten ze daar de nacht maar doorbrengen. De stal 
was schoon en er lag voldoende stro. Het vrouwtje keek me dankbaar aan. Ik heb hen nog wat melk en kaas 
gebracht en ben toen zelf naar bed gegaan. 
’s Nachts begon het te sneeuwen. Dat had ik verwacht. Alleen niet dat er zo’n geweldig pak zou vallen. De 
volgende morgen kon ik de deur van ons huis maar met grote moeite open krijgen. De twee mensen konden 
onmogelijk hun reis voortzetten. We zaten ingesneeuwd.  
De derde morgen kwam de man heel opgewonden naar me toe. Hij maakte allerlei gebaren en praatte heel vlug. 
Ik begreep er niets van. Alleen één Italiaans woord: ‘Bambino’. Dat betekent ‘kind’. Ik ging met hem mee naar de 
stal. Daar zag ik wat er die nacht gebeurd was: er was een jongetje geboren, met net zulke oogjes en zwarte 
haren als zijn vader en moeder. Dat jochie, dat was jij, Hans... 
Die jonge vrouw was heel ziek, dat zag ik gelijk. Ze moest zo snel mogelijk naar het dal gebracht worden. Maar 
hoe? Het was levensgevaarlijk. Toch heb ik het gedaan. De vrouw hebben we stevig ingepakt op mijn slee gezet. 
Het kind moest zo lang maar in mijn huis blijven. Dat zou ik later wel ophalen. De man ging mee en na een zware 
tocht kwamen we in het dorp. Zelf ben ik gelijk weer naar boven gegaan: naar het kind. ‘t Was een vreemde 
gedachte: nooit getrouwd geweest en nu opeens een kind! Wat moest ik doen? Ik heb het kleintje eerst maar bij 
de kachel gezet en lekker toegedekt. Misschien lustte het wat geitenmelk.’  
Grootvader glimlacht bij die herinnering. Hans kijkt hem aan. ‘Hoe ging het verder, grootvader?’. Dan kijkt 
grootvader weer verdrietig. Het arme vrouwtje is niet meer beter geworden. Ze is in de herberg van het dorp 
gestorven. En haar man? Die hebben we nooit meer gezien. Toen ik met jou in het dorp kwam, was hij al 
verdwenen. Daarom ben je altijd bij mij gebleven, Hans’.  
 
Er wordt niet meer over het bezoek van de meester gepraat. Maar grootvader moet er vaak aan terugdenken. 
Het wordt hem duidelijk: voor Hans is het beter als hij naar school gaat. Op een morgen zegt hij: ‘Kom Hans, we 
gaan naar het dorp’. Ze gaan inkopen doen. Deze keer niet alleen eten, maar ook schoolspullen.  
Een paar dagen later gaat Hans naar school. Grootvader heeft die dag weinig rust. Steeds moet hij denken aan de 
jongen beneden in het dal. Al lang van tevoren staat hij op de uitkijk. Hans heeft véél te vertellen. Hij vond het 
prettig op school. De meester was heel aardig en vroeg hem van alles. Maar… hij vertelt niet alles aan 
grootvader. De meester had gevraagd waar hij geboren was.                                                                   vervolg pag. 23 
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Meditatie 
 

Magnificat 
Lucas 1: 46-47 

In de tijd die voor ons ligt zullen overal op de wereld de 
woorden van de lofzang van Maria weer klinken, in liederen en 
in muziek. Bij ons bekend onder een Latijnse naam: 
‘Magnificat’, het eerste woord van de Latijnse vertaling van 
deze lofzang ‘Magnificat anima mea Dominum’, vertaald: ‘mijn 
Geest maakt groot de Heer’.  
Het zijn de woorden die Maria uitsprak -of uitzong- toen zij bij 
Elisabeth, haar nicht, op bezoek was.  
Componisten hebben er prachtige muziek op gemaakt.  
Mensen genieten van die muziek, ze worden erdoor 
aangeraakt. Maar de muziek is ‘slechts’ een prachtige 
omlijsting van de woorden:  ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer. 
Mijn hart juicht om God mijn Redder’. 
Wanneer je de inhoud van die woorden niet jezelf eigen maakt, 
heb je er niet veel aan.  
Het lied heeft namelijk nog veel meer te zeggen: ‘God is 
barmhartig, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert’. 
(Luc. 1:30) ‘Heersers stoot hij van de troon en wie gering is 
geeft hij aanzien’ (Luc. 1: 31).  
Dat zijn beloften die gedaan worden, waar we op mogen 
vertrouwen.  
Van alle grote heersers op aarde zal niets overblijven.  
Geringen geeft hij aanzien, mensen die in ootmoed en 
nederigheid vertrouwen op zijn beloften van eeuwig heil, zullen 
mogen meeregeren in het koninkrijk dat komt.  
Ze zullen overwinnaars zijn die met Christus mogen zitten op 
de troon (Openb. 3:21). 
Maria zong van Gods beloften. ‘Hij trok zich het lot van Israël 
zijn dienaar aan, zoals hij aan onze voorouders had beloofd’.  
‘Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn 
nageslacht, tot in eeuwigheid.’ 
God trekt zich het lot van zijn kinderen aan, ook van ons, als 
zijn aangenomen kinderen. Door de komst en het werk van 
Jezus, Gods Zoon, het kind van Maria, werd onze band met God 
hersteld. Het lied wijst overal op Gods barmhartigheid, 
barmhartigheid die voor eeuwig is.  
God maakte zijn beloften waar in de komst van zijn Zoon, onze 
Redder. Het Licht van de wereld dat ging schijnen in onze 
duisternis. Ad-vent. Hij kwam (er)bij. 
Met Maria mogen wij daarom instemmen: ‘Mijn ziel prijst en 
looft de Heer, mijn hart juicht om God mijn Redder’. 
Ik bid dat God ook uw Redder mag zijn. 
Ik wens u gezegende kerstdagen. 

Ds. Hans Tiggelaar 

 

Leesrooster 
 

 
Za 25 dec. Johannes 1:1-18 Mens geworden 
 
Zo 26 dec. Psalm 98 Juichstemming 
Ma 27 dec. Romeinen 15:14-21 Nieuwe wegen 
Di 28 dec. Romeinen 15:22-33 Verantwoording 
Wo 29 dec. Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 
Do 30 dec. Romeinen 16:17-27 Eervolle  
Vr 31 dec. Psalm 121 Bergen … 
Za  1 jan Lucas 2:21-32 Teken van vrede - voor  
Zo 2 jan Lucas 2:33-40 Profetes in actie 
Ma  3 jan Lucas 2:41-52 Thuis 
Di  4 jan Jesaja 41:1-7 De eerste en de laatste 
Wo  5 jan Jesaja 41:8-13 Niet alleen 
Do  6 jan Jesaja 41:14-20 Bij God is niets  
Vr  7 jan Jesaja 41:21-29 Wind en leegte 
Za 8 jan Jesaja 42:1-13 De uitverkoren dienaar 
 
Zo  9 jan Johannes 1:19-28 Wie is Johannes? 
Ma  10 jan Johannes 1:29-42 Het gevolg van een  
Di 11 jan Johannes 1:43-51 Uit Nazaret? 
Wo  12 jan Psalm 46 Als God voor je is ... 
Do  13 jan Lucas 3:1-9 Een roepende in de  
Vr  14 jan Lucas 3:10-22 Aankondiging van de  
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r Kerstavond 
 

Vrijdag 24 december Kerstavond  
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
23.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. L. Thörig 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. D. van Dorland  
 Mw. J. Hofmeijer 
 
Vinkenbuurt 
23.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
 Online viering vanuit de kerk  
 in Ommen 
 

Gereformeerde kerk 
 
Witharen 
20.00 uur: Online kerkdienst 
 
Ommen Samen kerk 
21.30 uur: Taakgroep Eredienst 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
 
 

Zaterdag 25 december 1e Kerstdag  
 

 
Hervormde gemeente 

Ommen 
10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk 
 Vroomshoop 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 

Gereformeerde kerk 
Ommen 
08.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp-Wermink 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent 
 Mw. T. Veurink-Altena 
 
10.15 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent  

 Mw. T. Veurink-Altena 
 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.T. Baart 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
 

Zondag 2e Kerstdag 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
10.00 uur: Ds. W. Kaljouw, Nijverdal 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. D. Zandman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. K. van Hulst  
 Dhr. B. Scheppink 
 
Vinkenbuurt / Witharen 
10.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug  
 Hellendoorn 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist: ? 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heren: Onderling afstemmen 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
10.00 uur: Kinderkerstfeest 
Online: www.kerkomroep.nl  
Deze dienst is reeds online opgenomen en is vanaf 
zaterdagmiddag 1e Kerstdag online te volgen op 
www.kerkomroep.nl van de Hervormde gemeente. 
Zie poster achterzijde. 
 
Witharen / Vinkenbuurt 
10.00 uur: Zie Vinkenbuurt 
 
 

Vrijdag 31 december Oudjaarsdag 
 

 
Gereformeerde kerk 

 
Ommen Samen kerk 
16.00 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler 
Online: www.kerkomroep.nl 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag 
 

 
Gereformeerde kerk 

 
Ommen Samen kerk 
10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler 
Online: www.kerkomroep.nl 
 
 
 

Zondag 2 januari 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
10.00 uur: Ds. G.H. Labooy, IJsselmuiden 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. D. Zandman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. M. Hekman  
 Dhr. B. Scheppink 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst, 
 Nieuwleusen 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. J. van der Vegte 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. R.D. Hornsveld, Den Ham 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Veerman 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
  
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 7 jan. 18.30 uur: Geen weeksluiting 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 7 jan. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 
 

 

Zondag 9 januari 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, dopelingendienst 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. J. Dankelman  
 Dhr. K. van Hulst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, afscheid 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen  
14.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, afscheid 
Organist: Riekus Hamberg 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunewind 
Gastdame/-heer: Mw. J. Hofmeijer  
 Dhr. H. Veurink 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.45 uur: 10er Dienst 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heren: ? 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. G. Holverda, Hardenberg 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 14 jan. 18.30 uur: Geen weeksluiting 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 14 jan. 19.30 uur: Mw. M. Huisken 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
Weeksluitingen 
Op 24 en 31 december zijn er geen weeksluitingen in 
Nijenhaghen. 
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Noaberkerk Witharen 
In de vorige editie Kerkvensters heeft 
u/heb jij kennis kunnen maken met de 
Noaberkerk Witharen. 
Nu is het dan zover, we gaan van start! 
Voor 24 december a.s. staat de 
kerstavonddienst op het programma. Dit is 

een volledig digitale dienst waaraan verschillende mensen uit 
Witharen en omgeving hun medewerking hebben verleend. 
Het (kerst)verhaal wordt verteld, afgewisseld met mooie 
liederen. Vanaf 20.00 uur kunt u/kan jij de dienst volgen via 
onderstaande QR code of YouTube-link. We hadden gehoopt 
deze dienst ook samen te kunnen bekijken in Buurthuis Irene 
en aansluitend elkaar buiten te kunnen ontmoeten onder het 
genot van een hapje en een drankje. Nu de coronamaatregelen 
langer van kracht blijven, kan dit helaas niet doorgaan. Toch 
hopen we dat u/jij thuis of waar dan ook op afstand samen met 
ons het feest van het Licht wilt vieren.  
 
In het nieuwe jaar bent u op zondag 2 januari van harte 
welkom in de eerste Noaberdienst van 2022. 
Meer informatie vindt u in de agenda. 
 
Vanuit Witharen wensen we u/jou een gezegend kerstfeest toe 
en alle goeds voor het nieuwe jaar! 
 
Agenda: 
 
Vrijdag 24 december 20.00 uur, Online 
kerstavonddienst met het thema ‘Een 
nieuw begin’.  
https://youtu.be/8TWp0WyFOtM 
 
Zondag 2 januari 10.00 uur, ‘Een goed 
begin is…..’ 
Op deze eerste zondagmorgen in 2022 hopen we elkaar te 
ontmoeten en samen na te denken over bovenstaand thema. 
Wat is een goed begin? Hoe kun je goed beginnen? Met wie of 
wat begin je het nieuwe jaar goed? U/jij bent van harte 
welkom! Oppas is aanwezig en ook voor de kinderen is er 
genoeg te doen. 
Nieuwsgierig geworden? Vragen, opmerkingen of goede 
ideeën? Wil je iets betekenen voor de Noaberkerk? U/jij bent 
van harte welkom!  noaberkerkwitharen@outlook.com  
Wilt u ons financieel steunen? U kunt uw bijdrage overmaken 
op de bankrekening van de Gereformeerde Kerk, 
IBAN NL21 RABO 0348 9043 12, onder vermelding van 
Noaberkerk Witharen. 
 
9 januari ‘Ommen geeft warmte!’ 
In Kerkvensters 23 van 10 december jl. hebt u kunnen lezen 
over het initiatief van de gezamenlijke Ommer kerken en de 
Gemeente Ommen naar aanleiding van de gestegen 
energieprijzen. Dit initiatief heeft de naam ‘Ommen geeft 
warmte!’ gekregen. Huishoudens ontvangen via een verlaging 
van de energiebelasting een compensatie voor de hogere 
energierekening. Inmiddels heeft het kabinet ook aangegeven 
lagere inkomens een extra compensatie te geven. Het initiatief 
‘Ommen geeft warmte’ is erop gericht om die huishoudens die 
hard getroffen zijn door de gestegen energieprijzen en behoren 
tot de minima te compenseren. 
De diaconiecollectes die gehouden worden op zondag 9 januari 
zijn bestemd voor ‘Ommen geeft warmte!’. Deze collecte 
wordt van harte bij u aanbevolen. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening 
NL30 RABO 0335 6600 61 t.n.v. Stichting Noodfonds Ommen 
o.v.v. ‘Ommen geeft warmte’. 
Voor meer informatie over de actie kunt u contact opnemen 
met de werkgroep via ommengeeftwarmte@gmail.com  

De diaconieën van de 
Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente 

Scan de QR-code om te betalen voor 
Ommen 
geeft warmte. Gebruik de camera-app op 
je telefoon. 
De QR-code is geldig tot 3 december 2023. 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0z767_ 
CdT-CD140d8_yGOw  
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
24 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie J.P. Het verhaal van  
  Kerst en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
25 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Kinderen in de Knel en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
26 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Kinderen in de Knel en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
2 januari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk 
Uitgangen: Beeld en Geluid / zending 
 
9 januari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: PaKaN! / zending 
 
Zondagskind 
25 december: Alide Hazeleger 
26 december: Thomas Haveman 
2 januari:  Annemijn Wermink 
9 januari:  Jesse Hazeleger 
 
Kinderoppas 
Ommen 
25 december: Anja Bolks 
  Indy Bolks 
26 december: Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
2 januari:  Gezelien van Duren 
  Henrike Grondman 
9 januari:  Doriene Boezelman 
  Marjon Drost 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Iedere zondag is er kinderoppas. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
25 december 
Ommen en Witharen: Kinderen in de knel en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
26 december 
Ommen en Witharen: Kinderen in de knel en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
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31 december 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
1 januari 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
2 januari 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
9 januari 
Ommen en Witharen: Warmtefonds en Kerk  
OZCdienst: Speciaal doel 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
25 december, 08.30 uur: Rianne van der Bent 
  Karin Doldersum 
10.15 uur: Anne Lotte Heijink 
  Nelleke Heijink 
  Ellen Horsman 
26 december: Marloes Kassies 
  Aniek Welink 
2 januari:  Julia Dunnewind 
  Marijke van Harten 
9 januari:  Muriël van Marle 
  Rita Meulenkamp 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. W. van Lenthe 
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. van der Linde-Winters 
Mw. G.M. Martens-Muis 
Mw. A. van der Meulen-Sliekers 
Mw. J. Stegeman-Morrenhof 
Dhr. B.J. Bremmer 
Mw. J. de Jager-Schuurman 
Mw. E.A. Borger-Boonstra 
Mw. F. Spijkers-Boerman 
Dhr. O. Huising 
Mw. N.J. Stegeman-Veldman 
Mw. H.L. Schoemaker-Stoeten 
Dhr. A. Slotman 
Mw. L. Streefland-van der Maas 
Dhr. P. van Harten 
Mw. D.J. Huisman-de Lange 
Mw. H.J. Paarhuis-Fokkert 
Dhr. J.W. Roozeboom 
Mw. C.A. de Koning-Trouwborst 
Dhr. A.J. Hasselo 

Dhr. J. Brinks 
Mw. W. Geertman-Wennemars 
Mw. M.M. Zanting-Makkinga 
Dhr. A.J. Gerrits 
 
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 
 

Het Licht van de Wereld 
Westkapelle bezit een kerktoren 
met een dubbele functie.   
Ze is gewoon kerktoren maar 
daarnaast ook vuurtoren. In de 
nacht wijst zij de schepen op zee 
de richting naar een veilige haven. 
De schepen komen niet vanzelf in 
die veilige haven. Ze moeten goed 

letten op het licht van de vuurtoren, goed navigeren en 
voldoende brandstof aan boord hebben voor de motoren. 
Het zou mooi zijn als iedere kerk een klein beetje een 
vuurtoren in de tijd zou zijn. Aan zou geven waar een veilige 
haven is. Je kunt het ook zonder vuurtoren doen, maar hoe 
donkerder het is, hoe moeilijker de omstandigheden zijn, hoe 
dankbaarder je zult zijn voor het licht van de vuurtoren. De 
vuurtoren kan het varen niet van je overnemen, evenmin je 
gevecht met de branding en de golven. 
Is de kerk altijd een vuurtoren geweest? Ik denk het niet. Wij 
hebben het Licht wel eens uit laten gaan. Mensen in het 
donker gelaten. Soms bakkeleiden wij zoveel over het licht dat 
in de kerk moest schijnen dat wij vergaten de Lichten naar 
buiten aan te doen. Soms was de kerk ook een dwaallicht. 
Maar kerkenwerk blijft altijd mensenwerk. Wij hebben het 
Licht niet in onszelf maar proberen het Licht van Christus te 
weerspiegelen. De evangelist Johannes zegt over dat Licht: 
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de 
mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft 
het niet in haar macht gekregen. (Joh. 1: 4 en 5) 
Dit jaar mogen wij met elkaar weer kerstfeest, het feest van 
het Licht vieren. Velen van ons zullen dat weer doen met 
lichtjes in de kerstboom en allerlei andere lichtjes in en rond 
het huis. Al dat licht met kerst hebben wij eigenlijk een klein 
beetje te danken aan Luther. Hij voorzag de kerstboom met 
kaarsjes die dan op kerstavond mochten branden als teken dat 
Jezus, het Licht der Wereld, geboren was. Dat ook deze Kerst 
weer mag baden in het Licht en vergeet bij alles niet dat Lichtje 
in jezelf te laten schijnen! 

Goede en gezegende dagen toegewenst! 
 

Bij de diensten 
Ik zag er naar uit om voor te mogen gaan in de verschillende 
kerstnachtdiensten. De volle kerken met mensen die de aloude 
kerstliederen uit volle borst meezingen, weten mij altijd weer 
te raken. 
Maar door corona zal deze Kerst heel anders zijn. Het zal een 
eenzame kerstnachtdienst worden. Ik hoop dat ik ondanks dat, 
iets van het goede, oude en vertrouwde kerstevangelie (en 
kerstgevoel) zal mogen overbrengen. 
Op 31 december hoop ik met u stil te mogen staan bij de uren, 
dagen, maanden, jaren die voorbijgaan en bij dat wat blijft. 
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Meeleven 
De familie Meijer-Espeldoorn hopen op 6 januari te vieren dat 
ze 55 jaar getrouwd zijn. Wij wensen hen een mooie dag toe en 
nog vele goede jaren samen. 
 

Doop 
Op 12 december mochten wij Noud Florian Bremmer en 
Mariëlle Joanna Lise Boer dopen. Over het hoe en wat van deze 
dienst schreef ik al iets in het vorige kerkblad. Ik was benieuwd 
naar uw reacties. Die waren overwegend positief. Eén reactie 
wil ik u niet onthouden omdat deze was in de lijn van het 
thema van de doopdienst: ‘Kun Ie dat wel wachten?’ Deze was: 
‘Ik mag’t wel lien!’ 
De opmerking was gelukkig heel positief bedoeld, want als we 
naar de grondvorm van ‘lien’ gaan kijken dan is dat lijden. Ik 
hoop dat ik de enige was die iets te lijden had (oogontsteking). 
 

Bezoeken 
Inmiddels hebben meer mensen van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een bezoek van mij aan te vragen. Ook is de hele 
bezoeklijst nog niet afgewerkt. Veel bezoeken moeten nu in de 
avond plaatsvinden. Daar is niet zoveel ruimte als overdag. 
Maar zo het zich nu laat aanzien moet ik de bezoeken voor de 
voorjaarsvakantie kunnen afronden. 
 

Tot Slot … 
Ik had het met u willen hebben over adventeren. Door corona 
en door andere omstandigheden is het er niet helemaal van 
gekomen. Maar adventeren is een woord dat wij niet zo goed 
kennen als adverteren. Ja, dat woord kennen wij veel beter. 
Iedere dag worden wij er weer mee overspoeld. Allerlei zaken 
worden aangeprezen die u eigenlijk niet mag missen. Alles is 
nog beter, nog mooier en nog uitzonderlijker. 
Met advent houden wij in de kerk geen schreeuwende 
verkooppraatjes, maar wij willen wel kwijt dat wij toeleven 
naar Hem waar wij in ons leven niet zonder kunnen. Jezus, die 
mooier, beter en uitzonderlijker is dan al het andere. Wij 
zeggen en zingen het dit jaar wat zachter en minder uitbundig 
als anders, maar goede wijn behoeft geen krans! 
Goede en gezegende dagen toegewenst! 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. K.A. Hazeleger 
  dshazeleger@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Coördinator: F. Kampman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Rond de erediensten 
De feestdagen staan voor de deur. Opnieuw zullen het 
feestdagen zijn met beperkingen, zowel in de kerk als thuis. Dat 
zal voor veel mensen een grote teleurstelling zijn. Tegelijk: 
misschien dat juist nu de betekenis van bijvoorbeeld Kerst wel 
extra tot ons door kan dringen. God zoekt ons op, in een 
wereld vol onzekerheid en angst. In Zijn Zoon wordt Hij één van 
ons. Ook: in ons verdriet en onze pijn. Wat een troost… 
Vanwege alle coronamaatregelen kan er in de planning van de 
kerkdiensten zomaar iets veranderen. Houdt u vooral de 
afkondigingen en de website in de gaten. En helaas, ook voor 
de diensten met Kerst geldt: u kunt alleen fysiek naar de kerk 
als u via het reserveringssysteem bent uitgenodigd. We zouden 
heel graag anders willen – maar dat kan op dit moment 
gewoon niet. Al mogen we ook dankbaar zijn voor alle 
mogelijkheden om ook thuis de diensten te volgen! 

Tijdens de Kerstdagen heb ik maar één dienst in de eigen 
gemeente. Dat is de dienst op Eerste Kerstdag in Ommen. We 
lezen het bekende Kerstevangelie uit Lucas 2. Thema van de 
verkondiging: ‘Welkom’. Is dat niet de bedoeling van het 
Kerstfeest? Dat we Jezus ‘welkom’ heten, op aarde en in ons 
eigen leven? Tijdens de dienst is er – naast Willemien Gerritsen 
op het orgel – muzikale medewerking van Mariëlle van der 
Veen op de dwarsfluit. Heel fijn! Ondanks alle beperkingen: we 
hopen op een hele goede dienst! 
Dan wordt het Oud en Nieuw. Op Oudejaarsdag zou ik eigenlijk 
voorgaan in een gezamenlijke dienst in Witharen. Daar zag ik 
ook naar uit; mijn laatste dienst in Witharen. Echter: vanwege 
de avondlockdown gaat deze dienst niet door. De mensen uit 
Vinkenbuurt en Witharen worden nu uitgenodigd de dienst in 
Ommen te volgen.  
Op Nieuwjaarsmorgen hoop ik wel voor te gaan, in een 
gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk in Ommen. Ik 
ben van plan nog één keer Jeremia 29 te lezen, de brief aan de 
ballingen in Babel die centraal stond tijdens de Startzondag en 
tijdens de dienst voorafgaand aan de opening van de Tuin van 
Hoop. Tekst voor de verkondiging wordt nu vers 11, waar God 
belooft zijn volk ‘een hoopvolle toekomst’ te geven. En wat 
betekent dat aan het begin van een nieuw jaar, dat we met 
zoveel zorgen en onzekerheid binnengaan? We hopen op een 
dienst die juist nu iets van hoop biedt! 
Mijn volgende diensten in de eigen gemeente zijn op 9 januari. 
Dat is de zondag dat ik afscheid neem. Met pijn in het hart, 
maar ook met dankbaarheid. En voorzichtig toch ook wel met 
verlangen om daarna in Westerhaar aan het werk te gaan. 
’s Morgens hoop ik voor te gaan in Vinkenbuurt. Ik vind het 
mooi om op de dag van mijn afscheid ook daar nog te zijn. We 
lezen uit de Bijbel Matteüs 2:1-12, het bekende verhaal van de 
Wijzen uit het Oosten. Centraal tijdens de preek staat vers 9, 
waar we lezen dat de ster de wijzen voorgaat naar het Kind. 
Thema van de verkondiging: ‘Jezus, ga ons voor’. 
’s Middags is dan de afscheidsdienst in Ommen. De dienst 
begint om 14.00 uur. Een paar maanden geleden hoopten we 
nog dat wie wilde, bij deze dienst aanwezig zou kunnen zijn. 
Helaas is het met corona weer dusdanig misgegaan dat dit niet 
meer aan de orde is. We moeten 1,5 meter afstand houden – 
en dat betekent dat maar een beperkt aantal mensen naar de 
kerk kan komen. Zelf wilde ik geen keuze maken, welke 
gemeenteleden we dan wel en welke we niet uit wilden 
nodigen. Ik ben blij dat de commissie voor ons de knopen heeft 
doorgehakt. Ondertussen: het blijft daarmee natuurlijk ook 
ontzettend jammer dat niet iedereen die dat wil persoonlijk 
afscheid van ons kan nemen. Maar het is niet anders, we 
moeten dat maar gewoon accepteren…  
Rondom de dienst schijnt ook nog het één en ander gedaan te 
worden. Ik heb geen idee wat, maar we laten ons graag 
verrassen... Ik bedank alvast de commissie die mijn afscheid 
organiseert. Jullie doen het met heel veel liefde en 
enthousiasme, dat doet ons goed! Het thema van de 
afscheidspreek in Ommen verklap ik nog niet. De schriftlezing 
wel: dat wordt Filippenzen 4:4-7. Ik hoop voor iedereen op een 
goede dienst, die helpt om als gemeente en predikantsgezin 
elkaar los te laten – of, zoals iemand pas zo treffend zei: om 
elkaar straks op een andere manier vast te kunnen houden. 
Want wat ons betreft: we zullen Ommen zeker niet vergeten. 
Ommen houdt een heel warm plekje in ons hart! 
 

Onze zieken 
Het pastoraat in Zuid-Oost is in principe overgedragen aan 
collega Hans Tiggelaar. Ik ben dankbaar dat we sinds 
1 december samen op mochten trekken. Met een gerust hart 
vertrouw ik ‘mijn mensen’ aan hem toe – en aan de rest van 
pastoraal team Zuid-Oost, met wie ik altijd bijzonder prettig 
heb samengewerkt. Ook via deze weg: heel veel dank 
daarvoor! 
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Nieuwe pastoraal medewerker 
In het vorige kerkblad kondigde ik het afscheid van een 
pastoraal medewerker aan. Ik ben blij en dankbaar nu de 
komst van een nieuwe pastoraal medewerker aan te mogen 
kondigen. Het is Carin Kats. Carin zal een aantal vaste adressen 
krijgen die ze eens in de zoveel tijd hoopt te bezoeken. Ze heeft 
inmiddels richting de coördinator van ons pastorale team een 
gelofte van geheimhouding afgelegd. Carin, heel mooi dat je 
deze taak op je neemt! Ik wens je in dit stukje werk in de 
gemeente van harte Gods zegen toe! Dat je veel mag geven – 
maar ook veel mag ontvangen! 
 

Afscheid 
Ik kan er niet omheen: mijn bijdrage in deze Kerkvensters staat 
toch een beetje in het teken van ons aanstaande afscheid. 
Mijn ‘officiële’ dankwoorden bewaar ik voor 9 januari. Maar: 
graag wil ik nu toch ook alvast onze dank uitspreken voor alle 
afscheidsgroeten en zelfs afscheidscadeautjes die we deze 
periode ontvangen. We ontvangen daarmee vooral heel veel 
liefde en warmte. Dat doet ons ontzettend goed. Graag spreek 
ik ook mijn dank uit naar de mensen van Kerkvensters. De 
samenwerking de afgelopen jaren was altijd prettig. Het liep 
meestal vanzelf, maar als er iets was, wisten we elkaar goed te 
vinden. Alle waardering voor het kerkblad dat jullie elke keer 
weet weten te maken! En nu ik toch bezig ben: na de dienst op 
12 december hadden we alvast een afscheidsmoment in 
Vinkenbuurt. Ook daar ontvingen we heel veel mooie woorden, 
en ook heel veel cadeautjes. Dank, nogmaals, ook daarvoor! 
Misschien goed om te laten weten: ik hoop tot 1 januari hier in 
de gemeente te blijven werken. Dinsdag 4 januari staat 
vervolgens de verhuizing gepland. In de week van de verhuizing 
ben ik niet meer beschikbaar voor het pastoraat. Ik dank de 
kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters dat we alvast 
mogen verhuizen voordat we officieel afscheid nemen, zodat 
onze kinderen na de kerstvakantie gelijk vanuit ons nieuwe huis 
naar hun nieuwe scholen kunnen.  
Zoals bekend: 9 januari zijn dan de twee afscheidsdiensten. Op 
16 januari word ik in de morgendienst van 09.30 uur 
verbonden aan mijn nieuwe gemeente. We hebben ervoor 
gekozen ook hier geen gemeenteleden uit Ommen persoonlijk 
voor uit te nodigen. Weer: wie doe je dan wel en wie niet? 
Voor wie wil: de dienst is online te volgen, via de livestream op 
de website van mijn nieuwe gemeente, 
www.hervormdwesterhaar.nl. 
 

Tenslotte 
Graag wens ik u namens ons gezin goede Kerstdagen toe. Dat 
het licht van God dat schijnt vanuit de kribbe u – ondanks alles 
– vrede en blijdschap mag geven. Ik wens u een gezegend 
nieuwjaar toe. Juist nu alles weer zo onzeker is: dat het licht 
van God met u mee zal gaan. En verder. Nu we als predikant en 
gemeente afscheid van elkaar nemen: God is trouw. Hij blijft. 
Hij gaat een weg met de gemeente, en Hij gaat een weg met u 
persoonlijk. Bij Hem zijn we hoe dan ook goed af. ‘Zegene u de 
almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.’ (Lied 429b). 

Ds. Karel Hazeleger 
 
 
 

Ondersteuning Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 

ZO1 
Op 1 december is voor mijn werkzaamheden in Ommen de 
switch geweest van de wijk Noord-West naar Zuid-Oost. 
Inmiddels zijn daar al meerdere contacten gelegd. Mensen van 
80 jaar en ouder worden door mij gebeld rond de verjaardag 

en vanaf 85 jaar maak ik met hen een afspraak om hen te 
bezoeken (voor zover dat in deze coronaperiode mogelijk is). 
Dan weet u in Zuid-Oost wat u van mij kunt verwachten in de 
tijd dat ik in uw wijk werkzaam ben. Wanneer er ziekte mocht 
zijn, u een bezoek wilt ontvangen of op andere wijze contact 
met mij wilt hebben, dan kunt u dat melden via de coördinator 
of mij rechtstreeks telefonisch benaderen. 
 

Jubilea 
Op 9 december jl. mochten dhr. en mw. G. Kelder en H. Kelder-
Kist hun 55-jarig huwelijk vieren. Ze hebben de dag gevierd met 
de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen. We wensen hen 
nog een goede en gezegende tijd samen en bidden dat het 
goed mag gaan met hun gezondheid.  
Op 4 januari a.s. hopen dhr. en mw. G.J. Scheppink en  
E. Scheppink-Aarse te gedenken dat zij 60 jaar geleden 
getrouwd zijn. Ze zijn dankbaar dat hen zoveel jaren samen 
gegeven zijn. We hopen dat zij een mooie dag zullen hebben 
met allen die hen lief zijn (voor zover Covid-19 dat toelaat). We 
wensen hen Gods zegen op hun verdere levensweg en bidden 
dat zij samen nog een goede tijd mogen hebben met allen die 
hen dierbaar zijn. 
 

Verjaardag 
Niet aan iedere verjaardag wordt in deze rubriek aandacht 
besteed. Maar deze keer een bijzondere vermelding: op 13 
december jl. werd mw. J.A. Rietdijk-van Ooijen 100 jaar. 
Jammer dat er in de coronatijd niet veel bezoek kon worden 
ontvangen voor deze mijlpaal. Daarom werd het in zeer 
beperkte kring gevierd. Ze woont bij haar dochter en 
schoonzoon in en is lichamelijk nog in goede conditie. 
Geestelijk wordt het wat minder, zij gaat door de week naar de 
dagopvang in de Hoekstee. Zij is op haar verjaardag 
gefeliciteerd en heeft namens de kerk een mooie bos bloemen 
ontvangen. We hebben haar een goede en gezegende tijd 
gewenst voor de periode die zij nog op deze aarde mag 
doorbrengen samen met hen die haar lief zijn.  
Ik wens ieder gezegende kerstdagen, een mooie jaarwisseling, 
een goede gezondheid en Gods zegen voor 2022. 

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 Aaltje Vedders 
Op 14 december is mw. Aaltje Vedders na een kort ziekbed 
overleden. Ze werd 95 jaar. De laatste jaren woonde ze (tot zijn 
overlijden in januari dit jaar) met haar broer Freek aan de Dr. 
A.C. van Raaltestraat. In een volgende Kerkvensters komt een 
uitgebreider in memoriam. 
 

Jubileum 
*Op 29 december hopen Bouwe en Attje Zijlstra-van der Veen 
50 jaar getrouwd te zijn. Met hen zijn wij dankbaar voor die 
halve eeuw samen en wensen hen Gods blijvende zegen toe in 
alle omstandigheden. 
 

Kerstdiensten 
Op 24 december is er om 21.30 uur een kerstavonddienst 
mede georganiseerd door de Taakgroep Eredienst met als 
thema ‘Geef licht!’. Helaas kan deze dienst alleen online te 
volgen zijn. Er zullen bekende kerstliederen in de liturgie 
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worden opgenomen maar ook andersoortige mooie en soms 
ingetogen liederen. Er wordt een van tevoren opgenomen 
filmpje vertoond met straatinterviews.  Tijdens de dienst kunt u 
per whatsapp gebedsintenties doorgeven. Een ander onderdeel 
is dat we kaarsjes met een bijbehorende tekst kunnen 
ontsteken. Dit hadden we graag met veel mensen in de kerk 
gedaan, maar nu dat niet kan kunt u dat op dat moment thuis 
doen. 
Wat de diensten op 1e Kerstdag betreft moet u zich zoals 
gebruikelijk opgeven via het reserveringssysteem. U kunt zich 
opgeven voor de dienst om 08.30 uur en voor de dienst om 
10.15 uur. Mocht de dienst om 10.15 uur op deze wijze niet vol 
raken, dan wordt gekeken hoeveel mensen zich voor de dienst 
van 08.30 uur hebben opgegeven. Als dit aantal toegevoegd 
kan worden aan de dienst van 10.15 uur vervalt de dienst om 
08.30 uur. Wat al wel duidelijk is dat is dat alleen de dienst van 
10.15 uur via Kerkomroep wordt uitgezonden. In de dienst 
worden meerdere filmpjes vertoond van opnames van Soli Deo 
Gloria op verrassende locaties in Ommen waarbij de liederen 
werden gezongen door een gelegenheidskoor. Ook Jozef en 
Maria zien we door Ommen lopen mét ezel. Mooie beelden 
vanuit de stal. En het ‘Ere zij God’ zal klinken vanaf de Markt. 
 

Pubquiz 
Helaas moeten we vaststellen dat de animo om mee te doen 
aan de Pubquiz van 28 januari niet groot is. Het zal ongetwijfeld 
met de beperkingen te maken hebben die ons zijn opgelegd. 
De optie die we noemden om de quiz eventueel online te gaan 
houden heeft ook niet tot meer aanmeldingen geleid. We 
trekken daarom de conclusie dat we de Pubquiz van 28 januari 
moeten schrappen. Daarbij hopen we dat we op 30 september 
eindelijk weer als vanouds de Pubquiz kunnen organiseren. 
Daarover tegen die tijd meer. Het is niet anders… 
 

Wensen 
Mede namens Plonie wens ik u allen gezegende kerstdagen en 
een gezegend en gezond 2022. Veel heil en zegen! We hopen 
en bidden dat we de kerstdagen volgend jaar als vanouds, 
voluit zingend in een volle kerk, kunnen vieren. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

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

Bijzondere Kerstdienst voor iedereen 
Voor de tweede keer hopen we op Eerste Kerstdag een 
prikkelarme kerstdienst te kunnen vieren. In de reguliere 
kerstdiensten wordt natuurlijk altijd uitgepakt met muziek en 
meer, allemaal ter verhoging van de feestvreugde, ook in 
coronatijd gelukkig. Maar niet voor iedereen ‘werkt’ dat. Als je 
niet-aangeboren hersenletsel hebt of om andere redenen niet 
goed tegen prikkels kunt, als je een beperking hebt of gewoon 
niet blij wordt van een drukke kerk en een volle dienst, heb je 
waarschijnlijk moeite om de gewone viering mee te maken. Of 
misschien houd je gewoon van een heldere, niet te lange 
dienst. 
Deze bijzondere kerstdienst is daarom feestelijk én rustig, 
sober, herkenbaar, kort: een paar coupletten van bekende 
kerstliederen, begeleid door de piano, een gebed, kaarsen, het 
kerstverhaal, een korte preek en géén beamer. De dienst duurt 
ongeveer 40 minuten.  
Misschien is deze dienst echt iets voor jou/u, want dit spreekt  

de meest uiteenlopende mensen aan. En of je gereformeerd 
bent, hervormd of nog wat anders: dat maakt helemaal niets 
uit. Iedereen die wil, is welkom.  
Opgave is natuurlijk wel nodig: dat kán van tevoren via de 
website, maar nog gemakkelijker is een berichtje naar ds. Hans 
Baart (telefoon, app, email).  
Welkom dus op 25 december, 12.00-12.40 uur in de 
Gereformeerde kerk. 

Ria van den Beukel, Hennie Meulenkamp, Hans Baart 
 

Jubilea 
Aan het einde van het jaar op 30 december is het 50 jaar 
geleden dat dhr. en mw. Grevers ‘ja’ tegen elkaar zeiden.  
We willen hen via deze weg van harte feliciteren.  
 

Kring ‘Uitverkoren volk’ 
Zoals eerder geschreven ga ik vier avonden aanbieden over het 
spannende boekje Uitverkoren volk? van de bekende en 
gerespecteerde Amerikaanse wetenschapper (Oude 
Testament) Walter Brueggeman (boek is in het Nederlands 
slechts 79 pagina’s).  
De vier thema’s van de avonden zijn de belangrijkste 
discussiepunten, die steeds naar boven komen in het gesprek 
over het thema Israël-Palestina: 1. Bijbellezen met het oog op 
het conflict; 2. Uitverkoren volk; 3. Heilig land; 4. Zionisme. 
Brueggemann biedt op toegankelijke wijze informatie én een 
manier om met die informatie om te gaan, wat helpt bij het 
vormen van je mening.  
Vanwege coronamaatregelen én mijn studieweek (zie 
hierboven) vervalt de eerste samenkomst van 13 januari, 
waardoor we hopen te starten op 3 februari. Verdere data: 
24 februari, 17 maart en de nieuwe datum 7 april.  
 

Verandering aanwezigheid predikant 
Voor gemeentewerk ben ik bereikbaar en beschikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hiervan vallen in 
verband met verplichte nascholing de meeste vrijdagen uit in 
de eerste helft van 2022 (collegedag). Bovendien ben ik 
vanwege de nascholing afwezig van 10-16 januari. In deze week 
moet ik mijn essay schrijven, waarmee ik de cursus Trauma, 
rouw, zingeving en welzijn bij de RUG hoop af te sluiten.  
 
Vanuit een huis, dat eerst al opgeluisterd werd door prachtige 
pelgrimsbloemen (dank!) en dat inmiddels volop in kerstsfeer 
is, wens ik iedereen hartverwarmende kerstdagen toe. 

Ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Gezegende Kerstdagen 
Als u dit leest is het bijna Kerst. Ik begin dus met u gezegende 
Kerstdagen te wensen. Ook dit jaar zal de inhoud van het 
Kerstgebeuren in wezen niet anders zijn dan anders. 
Want of het nu corona is of niet: Jezus is geboren! En dat 
vieren we. Vieren doe je in onze cultuur in een bepaalde sfeer 
en op een bepaalde wijze en dat is wel een puntje, nou 
puntje... Het zal weer op wat meer beperkte wijze moeten dan 
we dat in de regel doen. Net als vorig jaar. Dat is iets om 
misschien niet echt vrolijk van te worden... Maar opnieuw 
komt bij mij de vraag naar boven: is de kern van het 
Kerstevangelie niet dat we naar buiten moeten treden en ons 
niet naar binnen moeten keren? 
Het hele Lukasevangelie is er m.i. op aangelegd om te zorgen 
dat we uitkomen bij het Pinkstergebeuren: de verkondiging van 
de Blijde Boodschap aan de hele wereld. De herders gaan ons 



11 

daarin voor. Zij zijn de eerste evangelisten. Ze halen geen 
kersttollen en maken geen glühwein en verrassen elkaar niet 
met allerlei cadeaus. Nee, zij vertellen het verhaal van een kind 
in de kribbe en van de aanwijzingen van de hemelse engelen 
om je heil bij dat Kind te zoeken. Daarmee lieten zij zich op pad 
sturen. Voor mij komt daarmee een belangrijke vraag naar 
mijzelf toe: zoek ik mijn heil ook bij dat Kind? Geloof ik in de 
kracht van dat Kind. In Zijn kwetsbaarheid, in zijn 
zwijgzaamheid, in het aanbod om me over Hem te 
verwonderen? Geeft mij dat vreugde? Een vreugde die verder 
gaat dan de blijdschap om een cadeau onder de kerstboom, of 
een gezellige verlichting of een goed en doordacht en goed 
voorbereid etentje? En kan ik net als de herders soms een 
stukje van die innerlijke vreugde ook delen met anderen? Door 
een telefoontje even te doen naar iemand die weinig of geen 
mensen om zich heen heeft, om ook juist diegene uit te 
nodigen voor een feestelijk moment, een gezellig etentje? Niet 
de kring gezellig sluiten, maar juist openen? 
De volgende Kerkvensters komt uit in 2022 en op weg daarnaar 
toe zullen we wellicht wat minder vuurwerk hebben te 
verwachten dan gebruikelijk. De een zal daar blij om zijn, de 
ander minder blij. Even het oude jaar uitluiden en het nieuwe 
jaar in knallen. Ik wens u een 2022 waarin u en ik de nabijheid 
van God zullen ervaren bij vreugde en bij verdriet en waarin we 
er voor elkaar proberen te zijn met de gaven die God ons heeft 
gegeven. 
En zoals het hoort bij een nieuwjaar daar hoort een voornemen 
bij: het voornemen om in nauw contact met ouderlingen en 
contactpersonen een hartelijk netwerk van aandacht voor 
ieder die aan mijn zorgen is toevertrouwd verder uit te 
bouwen.. 

Ds. W. den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 
  tabbes@pkn-ommen.nl 
 
Namens heel PaKaN! wensen we alle jongeren, kinderen, 
ouders en alle andere gemeenteleden hele fijne en gezegende 
kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe!  
We vinden het jammer dat we opnieuw bijna al het fysieke 
jeugdwerk even weer hebben moeten neerleggen. Veiligheid 
gaat nu even voorop, al hadden we heel graag anders gezien. 
Hopelijk duurt het deze keer minder lang. Digitaal 
samenkomen blijkt toch lastiger dan we dachten. Veel van jullie 
jongeren vinden dat toch echt minder fijn… Fijn dat de 
10erDiensten nog wel door konden gaan en ook atEleven 
omdat dit overdag is.  
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben! En mocht jij je 
nu toch wat alleen voelen, of je weet van iemand anders dat 
hij/zij alleen is, of niet lekker in z’n vel zit en behoefte heeft aan 
een praatje, een appje of een wandeling geef het ons door!  
Tot volgend jaar! We zien er naar uit jullie weer te zien en te 
ontmoeten.  

Vriendelijke groet, namens PaKaN! Thomas Abbes 
 
 

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 
12-12 Dhr. Ferwerda  

Dhr. Gernant  
 
Vinkenbuurt 
12-12 Dhr. en mw. Mooijers 
19-12 Dhr. E Schaapman 
 
Gereformeerde kerk 
05-12 Mw. C.J. Gerrits-Zweers 
05-12 Mw. C. Toom-Knoester 
19-12 Mw. G. Bremmer-de Lange 
 
Witharen gebouw Irene 
28-11 Dhr. J. Schuttert 
05-12 Fam. H .Petter 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Actie december kinderen voor kinderen 
In de afgelopen weken hebben we maar liefst 45 
decembergeschenken kunnen maken. Mooie versierde tassen 
of schoenendozen gevuld met decemberlekkernijen en € 20,00 
aan cadeaubonnen. Via de Ommense scholen, ongeacht 
signatuur, zijn de geschenken bij de kinderen van de doelgroep 
terecht gekomen. Verder nog bij gezinnen op aanvraag en een 
enkel geschenk via de voedselbank. Op deze manier konden we 
veel gezinnen een extra steuntje in de rug geven en de 
kinderen blij maken in deze decembermaand. 
Het was hartverwarmend te ervaren dat we samen van deze 
actie een succes konden maken. Daarom een woord van dank 
aan iedereen die op welke manier dan ook, een bijdrage heeft 
geleverd. Een bijzonder woord van dank aan de directie, 
ouders en leerlingen van de Ommense Floreantscholen. Deze 
actie verdient naar ons idee een vervolg. Heeft u daarvoor 
ideeën, schroom dan niet ze te delen met de diaconie! 
Namens de werkgroep kinderen voor kinderen, 

Klaas L. Schaap, voorz. diaconie 
 
Van de redactie 
Voor u ligt alweer het laatste nummer van het jaar 2021. De 
coronacrisis heeft ook dit jaar effect gehad op de inhoud van 
Kerkvensters. Door het wegvallen van diverse samenkomsten 
was het kerkblad in het afgelopen jaar dunner dan dat u van 
ons gewend bent.  
Het themadeel is verzorgd door de redactie. 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 
informatie hoe u uw kopij dient aan te leveren, het 
verschijnrooster en de aangepaste digitale versie van 
Kerkvensters. 
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Verschijning Kerkvensters in 2022 
Hieronder treft u het verschijningsrooster van Kerkvensters aan 
voor het jaar 2022. 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 zoveel mogelijk 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. 
Posters dienen 5 weken van tevoren te worden ingeleverd.  
De posters moeten als een Word document worden 
aangeleverd, waarbij de tekst corrigeerbaar moet zijn door de 
redactie. Zie ook Posters in Kerkvensters op de website 
Er zijn 4 themanummers gepland, maar er is ruimte voor meer. 
Indien u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met  
de redactie. ( kerkvensters@pkn-ommen.nl).  
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 4-jan 14-jan  

2 18-jan 28-jan  

3 1-feb 11-feb  

4 15-feb 25-feb  

5 1-mrt 11-mrt  

6 15-mrt 25-mrt  

7 29-mrt 8-apr Themanummer 

8 12-apr 22-apr  

9 26-apr 6-mei  

10 10-mei 20-mei  

11 24-mei 3-jun Themanummer 

12 7-jun 17-jun  

13 21-jun 1-jul  

14 12-jul 22-jul  

15 2-aug 12-aug  

16 23-aug 2-sep Themanummer 

17 6-sep 16-sep  

18 20-sep 30-sep  

19 4-okt 14-okt  

20 18-okt 28-okt  

21 1-nov 11-nov  

22 15-nov 25-nov  

23 29-nov 9-dec  

24 13-dec 23-dec Themanummer 

 
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 EUR 3,50 per cm. 
 

De redactie van Kerkvensters wenst u allen  
 

Goede Kerstdagen en een 

Voorspoedig Nieuwjaar. 

 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
‘De Jonge Kerk ‘ 
Ca. 35 enthousiaste vrijwilligers hebben ook dit jaar weer zowel 
binnen als buiten de gemeente Ommen bij 390 gemeenteleden 
een kerstgroet met attentie bezorgd. De kosten hiervan 
worden gefinancierd uit de giften die elk jaar worden 
ontvangen. Wilt u dit werk ook (blijven) ondersteunen? Uw gift 
in de daarvoor bestemde collecten tijdens kerstavond en 1e  
Kerstdag of op rekeningnr. NL33 RABO 0348 904 290  
(o.v.v. Kerstattenties Jonge Kerk) wordt zeer op prijs gesteld! 

Namens ‘De Jonge Kerk’,  
D. Poortier en D. Stegeman 

 
Afscheid ds. Hazeleger 
De uitnodigingen om het afscheid van ds. Hazeleger in de 
dienst van zondag 9 januari 2022 bij te wonen zijn verstuurd en 
de aanmeldingen zijn ontvangen. Via de beamer in de kerk en 
op de website van de kerk hebben we de mensen die geen 
uitnodiging hebben gehad en toch graag de dienst zouden 
willen bijwonen, gevraagd zich te melden met een briefje in de 
bus Lodderholt 2 of op het mailadres 
afscheiddshazeleger@pkn-ommen.nl 
Wat zou het geweldig zijn als we met z’n allen in een volle kerk 
en na de dienst in het Hervormd Centrum, afscheid kunnen 
nemen van Karel en zijn gezin. 
De persconferentie van dinsdag 14 december heeft ons echter 
weinig hoop gegeven en de verwachting dat op zondag 
9 januari meer mogelijk is, is niet groot. We beseffen dat we 
ons zullen moeten houden aan de richtlijnen die dan gelden. En 
die houden in dat er hooguit 120 kerkgangers aanwezig mogen 
zijn in de dienst en 72 mensen in de grote zaal en 16 in de hal 
van het Hervormd Centrum.  
Om alle gemeenteleden toch de mogelijkheid te geven afscheid 
te kunnen nemen van de dominee en zijn gezin, denkt de 
commissie na over het realiseren van een Plan B. Als niet 
iedereen in de kerk mag komen en in het Hervormd Centrum, 

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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is het wellicht mogelijk dat gemeenteleden, na de samenkomst 
in het Hervormd Centrum, op gepaste afstand langs het gezin 
lopen om persoonlijk afscheid te nemen in de vorm van een 
zogenaamde drive-through of in dit geval een walk-through.  
We willen u vragen de berichtgevingen omtrent wat er 
allemaal mogelijk is te volgen. De commissie zal via de beamer 
tijdens de kerkdiensten en de website van de kerk u proberen 
op de hoogte te houden. 
 
Voor een passend afscheidscadeau vanuit de gemeente voor 
de dominee en zijn gezin, kan nog gestort worden op 
bankrekening NL33RABO0348904290 van de Hervormde Kerk 
Ommen, onder vermelding van ‘afscheid Hazeleger’. U mag uw 
bijdrage ook brengen naar een giftendoos in het Kerkelijk 
Bureau of stoppen in een collectezak in de kerk in een envelop 
onder vermelding van ‘afscheid Hazeleger’. 

Marianne Vosjan, Betsie en Jurrie Kroon, 
Ria Dunnewind en Ferdinand Kampman. 

 
Collectegeld en giften Hervormde Diaconie over 1 september 
t/m 12 december 
In Kerkvensters no. 17 van 17 september jl. hebben we u 
geïnformeerd over de stand van zaken voor wat betreft de 
collectegelden en giften, die we via de bank ontvangen. Zoals u 
toen kon lezen mochten we over mei t/m augustus € 2.586 
ontvangen.  
Inmiddels naderen wij het eind van het jaar en zitten we helaas 
nog midden in de coronacrisis. De hoogste tijd voor een bericht 
over de actuele stand van zaken. Over de periode 1 september 
tot en met 12 december werd € 2.561 op onze bankrekening 
overgemaakt.  
Het geld dat u als gemeente ons hebt toevertrouwd, proberen 
we in te zetten voor goede diaconale doelen zowel dichtbij als 
veraf. We zijn bijvoorbeeld druk bezig met de voorbereiding 
van plannen voor de decembermaand voor hulpacties aan 
gezinnen in Ommen, die op- of onder het bestaansminimum 
leven. Het is een goed gevoel dat we ons daarin door u als 
gemeente gesteund weten. U maakt het mogelijk dat wij ook in 
deze crisistijd onze diaconale taak kunnen blijven vervullen.  
Daar zijn we dankbaar voor. Dank allen voor uw bijdragen. 
Namens de gehele Diaconie wens ik u allen gezegende 
kerstdagen en een gezond- en in alle opzichten voorspoedig 
2022. 

K. van Hulst, penningmeester 
 
Financiële stand van zaken Hervormde Gemeente 
Ommen/Vinkenbuurt  
Om maar met de deur in huis te vallen: de begroting voor de 
Hervormde Gemeente Ommen/Vinkenbuurt geeft voor het 
komende jaar 2022 een enorm tekort aan van rond de 
€ 88.000,00. De doelstelling is een begrotingstekort van 
maximaal 3%. Komend jaar wordt deze doelstelling dus bij 
lange na niet gehaald. Om deze doelstelling te halen, zou het 
tekort ruim € 35.000,00 lager moeten zijn.  
De meerjarenbegroting voor de Hervormde gemeente levert 
eveneens geen positief beeld op. Onze liquiditeitspositie en 
ons eigen vermogen kun je goed noemen, maar als wij jaarlijks 
zo een groot tekort blijven houden, dan komen we in de 
komende jaren in ernstige financiële problemen.  
U, jij en ik moeten er toch niet aan denken, dat onze 
Hervormde Gemeente in zo een financieel slechte situatie 
terecht zou komen. Dat we ons geen twee predikanten meer 
kunnen permitteren en geen middelen hebben voor onze 
zondagse erediensten, geen bezoeken, geen ontmoetingen, 
geen activiteiten. Dat Gods roepstem niet meer zou klinken in 
Ommen, dat er geen uitnodiging meer van de kansel komt om 
te komen tot die God, die ons Zijn Zoon heeft gegeven.   
Is dit niet te pessimistisch? Is dit geen bangmakerij? Nee, zeker 
niet. Het geschetste scenario wordt realiteit als we niets doen 
aan het tekort in 2022 en latere jaren!  
  

In de afgelopen jaren hebben we de kosten aangepakt, we zijn 
bijvoorbeeld teruggegaan van 3 naar 2 predikanten.   
Wat we nu merken is dat de opbrengsten – die ons werk 
mogelijk moeten maken – toch sterk gaan afnemen de 
komende jaren. Oorzaken hiervan zijn:  
• Actie Kerkbalans levert steeds minder op  
• Steeds minder/geen rente-opbrengsten van de 

bankdeposito’s.   
De vraag is, wat kan het College van Kerkrentmeesters hieraan 
doen en wat kunnen we, allemaal individueel, als 
gemeenteleden hieraan doen?  
Het College van Kerkrentmeesters wil graag het eigen 
vermogen beter laten renderen. De pastorie aan de 
Kievietstraat zal worden verkocht en we willen dit geld 
besteden voor de aankoop van een nieuwe pastorie. Daarnaast 
zijn we opzoek naar nog een woning om deze aan te kopen en 
eventueel te gaan verhuren. 
Verder zullen we onderzoeken hoe we het jaarlijkse resultaat 
van het Hervormd Centrum kunnen verbeteren. In deze 
coronatijd is het resultaat zelfs negatief. Tenslotte gaan we 
kijken of er andere mogelijkheden zijn om onze gelden beter te 
beleggen dan in de, op dit moment, (bijna) niets opbrengende 
rente deposito’s.  
Wat kunnen we doen als gemeente in zijn totaliteit? Een 
heleboel denk ik. We kunnen ons allen op verschillende 
manieren dienstbaar maken in de kerk, het kerkenwerk en 
financieel bijdragen aan onze Hervormde Gemeente.   
Eén ding wil ik er in het bijzonder uitlichten en dat is de 
komende Actie Kerkbalans 2022. We kunnen en willen niet bij 
elkaar in de portemonnee kijken, maar het is wel onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, als leden van onze 
Hervormde Gemeente Ommen/Vinkenbuurt, via de jaarlijkse 
bijdrage, ons kerkelijke werk, financieel mogelijk te maken.  
Bij een sportvereniging ben je verplicht om de vaste contributie 
te betalen. Doe je dit niet, dan word je als lid geroyeerd. In 
onze Hervormde Gemeente is er om deze reden gelukkig nog 
nooit iemand geroyeerd. Wij willen graag zoveel mogelijk 
leden, maar dan verwachten we ook iets van onze leden terug. 
De één draagt financieel bij, de ander verricht vrijwillig 
werkzaamheden in onze gemeente. Wat doet u, wat doe jij? 
Laten we actieve leden zijn binnen onze Hervormde gemeente.  
Regelmatig hoor je mensen praten over wat ze graag willen 
hebben: een nieuwe auto, de aanleg van een tuin, het huis 
gaan verbouwen, waar naartoe op vakantie, nieuwe kleding, 
tablets, schoenen enz. Allemaal niets mis mee en we gunnen 
dat iedereen. Minder vaak hoor je eigenlijk iemand zeggen: ik 
heb het goed, ik zal de kerk eens wat extra’s geven, ik zal 
digitaal extra bijdragen aan de kerk, zal ik wat extra’s geven in 
de collecte zondag.  
Onze vraag is: Wilt u de kerk niet vergeten en vult u ruimhartig 
het formulier Kerkbalans 2022 in? U wilt toch ook, dat Gods 
Woord en werk in Ommen/Vinkenbuurt doorgaat?  
Gemeente, een heel verhaal, met een ernstige financiële 
boodschap. De Kerkrentmeesters en Kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente doen er alles aan en is er alles 
aangelegen, om u weer een evenwichtigere begroting te 
kunnen presenteren, maar zijn dan wel echt afhankelijk van de 
bedragen die u kunt en wilt geven.  
Kunnen we op elkaar rekenen in 2022?!  
 
Wij wensen u allen alvast gezegende Kerstdagen en een goed 
en gezond 2022 toe.  

R.W. Stobbelaar, voorzitter College van Kerkrentmeesters  
Hervormde Gemeente Ommen/Vinkenbuurt  

 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen, Emslandweg 12 of bij het Hervormd 
Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten 
goede aan de Hervormde gemeente Ommen. 
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Collecten 
28-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 110,57 € 104,25 92,90 
Vinkenbuurt 9,50 10,20 
Kerk Vinkenbuurt 12,20 
 
05-12 Kerk Diaconie Kerk.geb. 
Ommen € 68,17 € 74,37 € 60,71 
Vinkenbuurt 12,65 13,25 
 
Vinkenbuurt PAKAN € 12,05  
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 20,00 via ds. H Tiggelaar 
€ 20,00 via ds. K. Hazeleger  
€ 20,00 via mw. M. Reurink 
€ 40,00 via ds. H. Dorgelo 
 
Voor de diaconie 
€ 20,00 via ds. K. Hazeleger  
 
Voor de bloemen 
€ 10,00 via mw. P. de Jonge 
€ 10,00 via ds. K. Hazeleger  
 
Voor ZWO  
Opbrengst zendingsbussen € 788,11 

Hartelijk dank 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Kerk & Corona 
Er zijn de laatste weken veel besmettingen. Ziekenhuizen 
hebben het daardoor druk. Wel lijkt het er voorzichtig op dat 
we over deze piek van de deltavariant heen zijn. Maar te veel 
operaties kunnen niet doorgaan. Ook is er zorg om de nieuwe 
omikronvariant. Daarom blijven maatregelen nodig en heeft 
het kabinet aangegeven dat de huidige maatregelen worden 
verlengd en heeft ook de Kerkenraad besloten dat 
onderstaande maatregelen binnen de Gereformeerde kerk van 
toepassing blijven:   
Bij klachten blijft u thuis.  
U houdt 1,5 meter afstand tot anderen.  
De kerkdiensten blijven op basis van inschrijving.   
Tijdens de kerkdiensten is het zingen beperkt en ingetogen.  
Binnen draagt u een mondkapje, deze kan pas af op uw 
zitplaats.  
De garderobe is gesloten, jassen neemt u mee naar uw 
zitplaats.   
Na de kerkdiensten is er geen koffiedrinken.  
Er zijn na 17.00 uur geen activiteiten (m.u.v. strikt 
noodzakelijke vergaderingen, overige vergaderingen zijn 
overdag, online, of worden uitgesteld.)   
Dagactiviteiten in De Kern kunnen alleen doorgaan met strikte 
naleving van de 1,5 meter afstand en een vaste zitplaats.  
Mocht het kabinet op basis van nieuwe inzichten van het OMT 
over de omikronvariant aanleiding zien tot strengere 
maatregelen, dan zal de Kerkenraad hier kennis van nemen en 
kunnen de regels worden aangescherpt.  Anders blijven deze 
regels in ieder geval van kracht tot na de persconferentie van 
14 januari 2022.  
In deze tijd van corona gaan veel activiteiten niet door. Heb 
daarom oog voor elkaar. Juist in deze tijd is voor iemand die 
alleen is een belletje, een glimlach of kaart, goud waard. 

Gerko Warner 
 
 
 

Vergaderingen 
10 januari Wijkraden 1 en 2 
17 januari Moderamen Kleine Kerkenraad 
24 januari Kleine Kerkenraad 
31 januari College van Kerkrentmeesters 
31 januari Diaconie 
 
Collecten 
03-11 Diaconie Kerk 
Ommen € 50,80 € 23,30 
Witharen 167,75 40,05 
Kerk. geb.  27,30 
Gebouw Irene  58,80 
 
07-11 Diaconie Kerk 
Ommen € 219,75 € 162,41 
Witharen 29,46 23,55 
Kerk. geb.  126,87 
Gebouw Irene  22,10 
 
14-11 Diaconie Kerk 
Ommen € 84,75 € 79,15 
Witharen 21,20 22,60 
Kerk. geb.  66,95 
Gebouw Irene  17,05 
 
21-11 Diaconie Kerk 
Ommen € 122,85 € 84,30 
Witharen 35,60 34,00 
Kerk. geb.  72,65 
Gebouw Irene  43,60 
 
28-11 Diaconie Kerk 
Ommen € 162,55 € 96,00 
Kerk. geb.  117,05 
 
Gelden binnengekomen in november via bank en app  
Collecte diaconie  € 675,00  
Giften diaconie  € 133,84  
GIVT APP algemeen € 941,78  
Zending    € 140,00  
Voor bloemen   €    20,00  
Voor kerk   €    56,00  
ZWO    €    90,00  
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 50,00 en € 100,00 via ds. K. Jelsma 

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
Alpha cursus 
In januari 2022 willen we graag 
weer starten met een 
volwassen Alpha. We willen de 
gelegenheid geven om op de 

maandagavond de Alpha te volgen.  
De Alphacursus is voor iedereen die graag meer wil weten over 
het christelijk geloof of voor diegenen die hun geloof willen 
verdiepen. De Alpha-avonden beginnen om 18.30 uur met een 
maaltijd. Dan volgt er een inleidend praatje of filmpje en 
daarna gaan we in kleine groepjes door praten met elkaar. De 
avond zal om 22.00 uur worden afgesloten. 
De thema’s die we bespreken zijn: Wie is Jezus? Waarom stierf 
Jezus? Hoe kun je geloven? Bidden, waarom en hoe? 
Bijbellezen, waarom en hoe? Hoe leidt God ons?  Hoe kan ik 
het kwade weerstaan?  Waarom en hoe zou ik het anderen 
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vertellen? Geneest God ook nu nog? Hoe zit het met de kerk? 
Hoe nu verder? 
In het weekend behandelen we 3 hoofdstukken over de Heilige 
Geest: Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? en 
Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? 
Voor meer informatie en/of opgave mag u mailen of bellen 
naar Ina Schokker. zie ook www.alpha-cursus.nl. 

Ina Schokker 
Verslag Alpha-cursus  

Van kinds af aan ben ik opgevoed met het 
christelijke geloof. Op mijn 20e heb ik 
belijdenis gedaan, daarna ging ik zondags naar 
de kerk maar verder had ik niet echt 
verdieping in het geloof. Toen ik verhuisd ben 
naar Ommen en daar mijn plekje had 
gevonden, wou ik wel wat meer in contact 
komen met Ommenaren om ook hier in 

Ommen wat op te kunnen bouwen. In Kerkvensters las ik een 
oproep voor de Alpha-cursus. Ik had weleens van de Alpha-
cursus gehoord, maar wist niet precies wat het in zou houden. 
Het leek mij wel een goede manier om nieuwe mensen te leren 
kennen en ook nog christelijk, wat mij een prettig voordeel 
leek.  Dat was in eerste instantie mijn reden om deel te nemen 
aan de Alpha-cursus. Maar al snel merkte ik dat ik de behoefte 
had om meer diepgang in mijn geloof te krijgen dan alleen de 
zondagse bezoekjes aan de kerk. En dat vond ik bij de Alpha-
cursus. 
De Alpha was een mooie ervaring en ik ben erg blij deze 
gevolgd te hebben. Het heeft mij diepgang en een levendig 
geloof gegeven. De Alpha is een mooie manier om eens goed 
na te denken over waar je zelf staat in het geloof, het leven en 
waar je eigenlijk wilt staan. Mooi is ook de manier hoe we als 
deelnemers elkaar kunnen prikkelen en steunen in de relatie 
met onze Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest. 
De Alpha-cursus heeft mij geleidelijk inzichten gegeven over 
hoe ik als christen in het leven wil staan, elke Alpha-avond 
heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Ik heb geleerd hoe 
belangrijk het is om medechristenen te ontmoeten en met hen 
over het geloof te kunnen praten, bidden en zingen om zo je 
geloof te laten groeien. Dit heeft mij rust gegeven en mij 
geleerd dat je altijd als kind van God bij Hem welkom bent. 
Elke week keek ik weer uit naar de Alphacursus om daar de 
groep weer te ontmoeten. Het eten vooraf is een leuk moment 
om elkaar beter te leren kennen. De introductie van de avond 
met de informatie (in de vorm van een film of persoonlijk 
verhaal) geeft je veel nieuwe inzichten in de Bijbel en het 
christelijke geloof. Door met elkaar in gesprek te gaan gaat het 
geloof van binnen leven en leer je veel van elkaar. De 
(groeps)gebeden gaven mij het gevoel van verbondenheid met 
God en met de mede cursisten. Als mooie aanvulling van de 
cursus is er het Alphaweekend. In dit weekend heb je de tijd 
om over jezelf en het geloof na te denken doordat je jezelf 
even van de buitenwereld kunt afsluiten. 
De Alphacursus is zeker de moeite waard en ik wil het jou dan 
ook aanraden om hieraan deel te nemen. Het is een gemiste 
kans om het niet te doen. 

Gerjanne Hekman 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
Eens wat anders 'belicht' in Kerkvensters met deze donkere 
dagen, voor ouderen en om door ouderen voor te lezen 
Wat was het biester weer! Het was kold… echte waterkolde. 
Henduk stak zien hande nog dieper in zien zakk’n. 
Wat stom dat hij zien hansen op het schoelplein hef loat’n ling. 

Toen hij een uurtie later op het schoelplein kwaamp…umme ze 
op te haaln…waarn ze vod! Zekers mettenumm deur iene den 
ok kolle hande had, dan heffe ze noe wel warm. 
Maar noe lup Henduk met zien kolle hande neust zien moe en 
alles wat ze kocht hebt zit in een grote tasse. Het was bes nog 
wel vulle: een rollade van een pond van slager Van Loohuuz’n. 
en biej Krukkurt was de biestevleis in de reclame, 
een pakkie keers’n van Bemboom, een oons karskransies van 
de Gereformeerde bakker of waar’n het kletskoppen? Een 
flessie vla van Van de Boon, ooh ja en een weihnachtstolle van 
Bol… uhh Bats van de Bakker. 
Biej gruunteboer Wassens haal’n wiej rooje kool en boon’n en 
een kruppie sloa en nog wat gewoon spul van Luute Wind. 
Maar ien ding ontbrak d’r nog an, want dat heure toch zekers 
biej de Kasdage. 
Henduk probeer’n d’r niet an te denk’n, maar dat lukte niet zo 
goed. Steeds as hij dach er niet an te denk’n dan dach hij er 
juust weer an: gin kasboom! Dat kon der echt niet of…had zien 
moe zegt. Va had nog wel ‘ezegd: ’Dan hol ik op met rook’n’. 
Maar toen had moe zeg: ‘Dat is nog het ienigste waaj hebt in 
oew leem!’. Wat zol ie nog méér missen met de Kasdage, de 
geur van Vaa’s piepe òf de geur van de kasboom met keers’n? 
Ze leup’n over het Vriejthof, woor de koopman met de 
kasbeume steunt. Den kasboomkeerl gaf hem een knipeugie. 
Henduk kon het wel uutschreeuwn, maar wat zol zien moe 
door dan wel niet van denk’n? Zie had al onmeunug vulle 
verdriet, noe zien va gin wark meer had. 
Biej Henduk in de stroate hadden de mens’n ollemoale de 
gedien’n lusseloat’n, umme op te scheppen zekers, dat zie wèl 
een kasboom haar’n. De meeste luu haar’n van die elektrische 
lichies, dat was niks veur hum. Hij zol biej zien boom met èchte 
keersies, de wacht holl’n en meteen bloaz’n as hij geknetter zol 
heuren, of den emmer water erop as de boom in de fik vleug. 
Hee, door lup een jochie met zien hans’n. ‘Geef hier die hans’n, 
die bint van miej’, zei Henduk. ‘Ach joh, goa toch vod, die hek 
zelf vunn’n op het schoelplein’. ‘Kom met, Henduk, gin ruzie 
met de kasdaage’, suste zien moe, ‘ik zol wel weer niejen veur 
oe breien’. ‘Ie hebt ja gieniens wolle !’. ‘Die koop ik wel noa de 
kasdaage,’ zei Moe. ‘Ie hebt ja gieniens geld!’. ‘Hoal oew 
brutoale mond, Henduk, pak ok is een hengsel van de tasse 
vaste’. Henduk beet op zien lippe. Hij had zien moe piene doan. 
Die vuile leugenaar, as zien moe d’r niet biej wasse wes had hij 
den jong’n een pak op de mieter ‘egeem. Zien Va had dat vaste 
wel goed ‘evunn’n. Den zol zeng: ’eerlijk vecht’n mag, as het 
maar eerlijk is‘. Zien Va den is pas eerlijk, doorumme is hij ok 
ontslaang, had zien Moe uut ‘eleg. 
As Va maar is achter uut’n nals had ‘eproat en er de vakbond 
had biejehaald. Noe was Va noar de markt kiek’n of hij hier of 
door wat helpen kon. Op de mark was aaltied wel wark te 
doene. 
Op een keer was Henduk mettegoan, maar toen was er niet 
vulle wark. Het reengde en d’r leup’n niet vulle mens’n op de 
Mark. Toen hadden wiej veur niks een zakkie stoofpeer’n 
kreeng van Jakkie, den gruunteboer den Va aaltied hulp. 
Jammer dat den gin kasboom verkoch. 
Noa een schuffie deur de kolde te hebb’n leup’n waarn ze weer 
thuus. Henduk hulp zien Moe met de bosschopp’n op te ruum. 
Onder in de bosschopp’ntasse zaten de zegelties. Hij pakte ze 
eruut en zee: ‘Zol ik ze inplakk’n Moe?’. 
Het buukie lig in de tweede la van ’t aanrecht. Misschien haar’n 
ze het buukie wel vol en konn’n ze toch nog een kasboom 
koop’n. Steeds sneller geunk zien tonge langs de zegelties, dat 
smaak’n wel vies die liem, maar het waar’n d’r jammer genog 
niet genog. Maar Moe zee ik heb er ok nog wat in de 
pottemenee zitten. Ja, noe was het buukie vol glukkig. 
‘Mag ik het buukie inleveren biej Luute Wind en veur dat geld 
er een kasbeumpie veur koop’n?’. 
‘Veur een rieksdaalder zeker’, zee Moe. 
I’k kenne den keerl den ze verkoch, hij knipoogde net nog noar 
miej’. ‘Probeer het dan maar, iej bint ja toch niet te hoaln. 
En lever disse flessen ok maar in dan heij nog wat meer’. 
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2 guln 90, het jukken hum in de hande. Zol hij door een 
beumpie veur kunn’n koop’n ? 
Hij Omm’n weer in. Er steunt nog ien beumpie op het Vriejthof. 
De koopman steunt met een olde vrouwe te proat’n, zol den 
hum noe nog net veur ween? 
Glukkig. Zie haar’n het over wat aens, zie haar’n het over sjem, 
siepelsjem. ‘Nou prettige Kasdaage, tot ziens’, zee dat wiefie. 
‘Ja, tot kiek Opoe Willems’. 
‘Meneer, hoe duur is den boom?’.’Zes guln…jongeman’. 
‘Wat gemien duur’, zee Henduk. De troan’n scheut’n hum 
hoaste in de oong. Hoe durft den keerl dat te vroang? 
‘Vind je hem mooi’, vreug hij. Henduk knikte. 
‘Ik stoa hier nog tot half zesse, as ik hem niet verkocht hebbe 
dan mag ie hum veur dat geld hebb’n!’. Dat duurt dan nog wel 
een kwartier. 
Eem later kump er een deftig vrouwgie an met een klein 
hundtie, zo’n keffertje. Die beide stoat eem te proat’n, dat 
hundtie snuffelt is wat an dat beumpie en toen deut dat 
hundtie zien achterpoot omhoge… Bah! 
Maar gluk biej een ongeluk, die vrouwe koch’n dat beumpie 
niet. ‘t Was hem zeker te min. 
Nog maar weer een poosie wacht’n. Een kwattier duurt hoaste 
net zo lange as 15 minuut’n. 
Hij dacht an het verhaal dat meester op schoele verteld had. 
Over Jezus den geboorn is in een stal. Hij had het nog nooit zo 
mooi ‘eheurd. Wat kon meester Jolink toch mooi verteln. 
Thuus deden ze nargens an maar Moe zung op zundag wel is 
met de radio met. 
Er luup’n nog vulle mens’n deur de Brugstroate en de 
Bouwstroate en deur de Kruusstroate. 
Hij zag een keerl met een bontmusse stoan proat’n met de 
koopman. ‘Das niet vulle soeps, ok al een bettie kaal!’. 
‘Weet ie wat het is met die beumpies, zee den keerl, ‘vedage in 
de kamer, drek noa Niejoor er weer uut en ondertussen doei 
niks as stofzoeng met die noald’n. Hij is miej te duur. 
Goeiendag’. 
De koopman mus er umme lachen en het leek of hij Henduk 
een knipeugie gaaf. 
Het begunn’n al een bettie te sniejn. Net as die koopman 
begunn Henduk ok de arme kruuselings teeng de scholders te 
sloan. 
‘Wat kost die kasboom?‘.Henduk schruk ervan, hij durm niet 
umme te kiek’n. ‘Zes guln’, heurde hij de koopman zeng. 
Dat is mie te duur! 
Wacht, dat was de stemme van zien Va. Hij dreien zich umme 
en vleug noar zien Va. ‘Heej… mien keerltie….wat doei hier?’ 
‘Ik heb geld van de zegelties van Luute en nog wat flessengeld 
saam 2 guln 90’. 
Va zee, ‘ikke 5 guln….er was weinig wark op de mark. Dan 
kunne wiej saam doen en disse boom koop’n. Wat zal moe op 
kiek’n’. 
‘Hebt u geen werk’, zee de koopman. ‘Nee, veurige moand 
ontslag kreeng’. 
‘Biej oons op de kwekerieje is nog wel wark. Kom noa de 
kasdage maar is proat’n’, zee de koopman. 
Veraldereerd leup’n ze vod. ‘Murr ie den kasboom now nog 
met? Voor vief guln, hier pak met’. 
‘Ikke de veurkante en iej biej de stam’, zee Henduk 
‘Kom Va…noew nog wat koop’n veur oe’, en hij trekk’n Va de 
winkel van Groot’nhuus binnen. ‘En ik betaal’, zee Henduk.  
Va bestell’n bij Tiny een pakkie Veurtrekkers en een pakkie 
piepreinigers. Toen ze weer buut’n steun’n zee Va ’maarrrr 
noew murre wiej ok nog iets veur Moe koop’n’. 
‘Ik weet wat’, zee Henduk, ‘wolle veur hans’n. Moe breit graag. 
Dus murre wiej nog eem noa Nies van Kikkert’. Henduk mog 
zelf de kleur uutzuuk’n, gruun net as de kasboom. 
Dan noe op huus an. Moe had de rollade al oppezet, wat reuk 
dat lakker ! Va haal’n de kasball’n van de zolder. 
‘Wiej hebt ok nog tabak veur Va kocht’, zee Henduk, ‘en wolle 
veur oe, veur hans’n veur mie’. 

‘Iej bint miej ok mooi’n’, zee Moe terwijl Va beneden kwaamp 
met de kasball’n. ‘Ik zal het warme ett’n opzett’n’, zee Moe. 
‘Wat ette wiej dan Moe?’. 
‘Ach dat weet ie toch wel, eers soep en dan rollade, rooje kool 
en peerties en nog wat noa’. 
‘Kom Henduk, wiej goat de kasboom optuung. Zeum 
glimmende ball’n en een piek en die iene slinger, slinger ie den 
der ok maar in’. Va dacht: ‘Ik heb ontslag kreeng, maar wiej 
mut veur den jong’n er toch een mooi kasfeest van maak’n’. 
Henduk keek in zo’n kasballe en zag zien Va. Het leek wel of 
zien Va lippen mos, maar Vaa’s lipt niet, dacht Henduk. 
Toen ze ant ett’n waar’n zee Henduk niet vulle, maar hij dacht 
des te meer. 
Soamts zee Moe: ‘De keersies, macht niet zo lange brand’n, 
anders hebben wiej margn en overmargn niks meer. 
Henduk heuld de wacht biej de boom. Hij had met een 
podloodstreepie annegeem tot hoelange de keers’n mocht’n 
brand’n . 
Va truk Henduk noar zich toe en zee: ‘Ik weet nog een mooi 
kasverhaal, maar dat vertel ik oe het andere joor. 

Alex Schuurman 
 
11 januari Nieuwjaarsbijeenkomst KBO-PCOB  

Het bestuur van de KBO-PCOB 
Ommen nodigt leden en 
belangstellenden hartelijk uit voor 
de nieuwjaarsbijeenkomst op 

dinsdagmiddag 11 januari om 14.00 uur in De Kern. 
Mw. Annelies Slager, Stichting Evenmens, komt deze middag 
vertellen over mantelzorg. Na afloop is er gelegenheid voor het 
nuttigen van een hapje en een drankje.  Dit wordt u 
aangeboden door het bestuur. In verband met corona 
hanteren wij de dan geldende maatregelen. Bij binnenkomst 
wordt naar een Coronatoegangsbewijs gevraagd. 
Wij zien u graag op 11 januari a.s. 
 
Ommen geeft warmte! 
In een vorige Kerkvensters berichtte ik over de oprichting van 
de interkerkelijke werkgroep ‘Ommen geeft warmte! ‘. 
Inmiddels loopt de actie! In Ommen maar ook in veel andere 
kerken. Al een paar keer berichtte dagblad Trouw over de 
actie. Goed om nog even te laten weten dat vanuit de 
Hervormde gemeente Mariëlle Hekman en Klaas van der Hulst 
en dat vanuit de Gereformeerde Kerk Klaas Schaap en Gert 
Dunnewind deel uitmaken van de werkgroep. 
Als u vanuit solidariteit met uw naaste die het minder heeft 
dan u en die de energiecompensatie meer nodig heeft dan u en 
vandaaruit een deel van die compensatie aan een ander wilt 
schenken, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening 
nr. NL30 RABO 0335 6600 61 t.n.v. Stichting Noodfonds 
Ommen onder vermelding van ‘Ommen geeft warmte’. We 
kozen voor dit ‘neutrale’ bankrekeningnummer omdat zowel 
de Kerken als de burgerlijke overheid in dit fonds participeren. 
Inmiddels zijn er ook ontwikkelingen gaande die lijken te leiden 
tot een substantiële bijdrage van de gemeente Ommen aan 
deze actie. Fijn dat alles zo goed loopt en ontvangen wordt! 

Namens de werkgroep ‘Ommen geeft warmte’, 
ds. Kest Jelsma 

 
 
 

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 heeft, dat Hij Zijn Zoon in ons 
midden heeft laten komen om ons te verlossen van 
het kwaad en een eeuwig leven in Gods nabijheid 
mogelijk 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 Gods leiding en zegen vragen voor de 
Noaberkerk, het nieuwe initiatief in Witharen gericht 
op samen geloven, geven en ontmoeten, waarin de 
liefde van Jezus Christus centraal staat. 
Laten we God danken en bidden om Zijn zegen voor 
iedereen die met Kerst, ondanks de beperkingen, 
zijn/haar best doet om Gods geweldige boodschap 
voor de wereld door te geven.   
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. Bid dat onze hoop, verwachting 
en gebed ons dichter bij God, de ander en onszelf 
zullen brengen.  
Laten we bidden dat mensen die op zoek zijn naar 
zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen 
aanmelden voor de Alphacursus. 
Laten we bidden dat we om mensen heen zullen staan 
die het moeilijk hebben in deze tijd door verlies, ziekte 
of eenzaamheid. Dat eenieder Gods nabijheid, troost 
en kracht mag ervaren. 
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de actie 
‘Ommen geeft warmte’, waarbij het de bedoeling is 
dat de energiecompensatie terecht komt bij hen die 
dit het meest nodig hebben.   
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 email adres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 14 januari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 4 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 
Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg              Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
1ste Scriba: T. Stobbelaar-Verhoek  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
Het Kerkelijk Bureau is gesloten van maandag 27 december 
2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022. 
 
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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Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed  
  dekern@pkn-ommen.nl 
7 dagen 24 uur per dag via email. 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
 
 

Familieberichten en posters 
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WAAR: ONLINE  

WANNEER: VANAF 1E KERSTDAG 

HOE: GA NAAR DE WEBSITE VAN KERKOMROEP.NL 

OMMEN - HERVORMDE KERK 

OF SCAN DE QR-CODE 
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Op die vraag wist hij niet zo snel het antwoord. ‘Hij is in een geitenstal geboren, haha’. Andere kinderen hadden 
ook gelachen en hij had hulpeloos naar de meester gekeken. Maar die had het niet gehoord.  
Hans krijgt het niet makkelijk op school. De volgende dag blijkt dat de kinderen alles weten. Barbara, de dochter 
van de herbergier, heeft alles verteld. De kinderen kijken Hans nieuwsgierig aan. Eén van de jongens begint te 
mekkeren. De anderen moeten erom lachen. ‘Geitenbok’, roept iemand. Dat is te veel voor Hans. Hij voelt zich 
warm worden. Hij balt zijn vuisten in zijn zak. Hij vliegt op de jongen af. Ook van dit vechten vertelt Hans niets 
aan grootvader. 
Het wordt een moeilijke tijd voor Hans. Veel kinderen plagen hem. Vooral omdat ze weten dat hij kwaad wordt. 
Op het laatst gaat hij in iedere jongen en in elk meisje een vijand zien. Hij denkt dat iedereen hem veracht, 
omdat hij in een stal geboren is.  
 
Net voor de kerstvakantie heeft het ’s nachts hard gesneeuwd. Maar Hans wil toch naar school. Vandaag worden 
de rapporten uitgedeeld en daar wil hij bij zijn. ‘Zou je niet liever thuisblijven?’, vraagt grootvader. ‘Nee, ik wil 
echt. Ik kan toch mijn sneeuwschoenen aandoen?’ Op de berghelling is het bitterkoud. Hans komt te laat, maar 
de meester begrijpt het. ‘Ik had niet gedacht dat je er vandaag doorheen zou komen’, prijst hij. ‘Het is vast geen 
prettige tocht geweest’. Nee, dat was het zéker niet. Maar in de klas is het lekker warm. ‘Ga maar dicht bij de 
kachel zitten, Hans’, zegt de meester.  
Die laatste morgen voor de vakantie vertelt de meester het Kerstevangelie. Vertellen, daar houdt Hans van. Het 
lijkt net of je er zelf bij bent. De meester brengt de kinderen in het verre land, waar Jozef en Maria naar 
Bethlehem gingen. Hij vertelt hoe ze in het stadje aankomen. Ze zoeken een plekje en lopen van de ene herberg 
naar de andere. Nergens is er plaats. 
De meester vertelt verder. En dan… Hans’ hart begint sneller te kloppen. Wat zegt de meester daar? ‘In die nacht 
gebeurt het grootste wonder van alle tijden’. De stem van de meester klinkt warm. ‘Daar in die stal wordt de 
Zoon van God geboren. Als een arm Kind komt Hij op de aarde en Zijn moeder legt Hem in de kribbe, de voerbak 
voor de dieren. Vol liefde windt ze Hem in doeken. De herders uit het veld komen om het pasgeboren Kindje te 
aanbidden…’. 
Opeens hoort de meester een zacht snikken. Hij kijkt naar Hans. Die heeft zijn hoofd op zijn armen gelegd. ‘Maar 
jongen toch!’ zegt de meester. ‘Wat is er? Word je niet goed?’. Hans tilt zijn hoofd op. Hij vergeet waar hij is.  
Hij vergeet de kinderen in de klas. Door zijn tranen heen zegt hij: ‘Nee, dat is... dat kan niet waar zijn’.  
Het wordt stil in de klas. De meester begrijpt er niets van. ‘Wat kan er niet waar zijn, Hans?. ‘Dat Hij… dat Hij... 
in een stal is geboren… die grote schande…’. Alle narigheid van de laatste weken, al het onderdrukte verdriet 
komt nu opeens tevoorschijn. ‘Kom maar mee naar mijn kamer. Dan kun je even bijkomen, Hans’. Even later 
vertelt Hans alles: van het plagen, het spotten en het uitlachen. ‘Nu vertelt u dat Gods eigen Zoon óók in een stal 
geboren is’.  
Meester schudt zijn hoofd. Wat hebben zijn leerlingen het Hans moeilijk gemaakt. ‘Ja, Hij is in een stal geboren. 
Dat staat in de Bijbel. Er zijn veel kinderen in de wereld die het erg arm hebben. Er zijn ook veel oudere mensen 
die een zwaar kruis te dragen hebben, Hans. Maar niemand heeft zo zwaar geleden als Hij, de Zoon van God. Als 
een Kind kwam Hij in een stal ter wereld, juist om aan arme en zondige mensen te laten zien hoeveel Hij van de 
mensen houdt. Het is niet belangrijk, Hans, of we in een stal of in een paleis geboren zijn. Er is maar één ding 
belangrijk: of we weten dat Hij ook voor onze zonden op de wereld kwam. Of we echt een kind van Hem mogen 
zijn’.  
De tranen van Hans zijn nu verdwenen. Zijn verdriet is weg. ‘Blijf maar even hier’, zegt de meester. ‘Ik ga eerst 
met de klas praten’. Wat hij gezegd heeft? Hans komt het nooit te weten. Hij is wel blij, dat hij alles gezegd heeft.  
Het wordt een onvergetelijk kerstfeest. Samen met grootvader, die alles weet, staat hij op kerstavond voor hun 
huisje op de bergwei. Ze kijken naar de hemel, die met sterren bezaaid is. Opeens begint Hans een lied te zingen, 
dat hij op school geleerd heeft: ‘Stille nacht, heilige nacht…’. Grootvader hoort het. Hij wrijft met zijn verweerde 
hand langs zijn ogen. Zingen kan hij niet goed, maar toch valt hij met een zware stem in: ‘Werd geboren in 
Bethlehem stal...’.  
 

Bewerkt verhaal 
Schrijver onbekend 

J.J. Meijer-Voortman 
(uit: Bond van zondagscholen) 
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