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21ste jaargang No.4  Vrijdag 25 februari 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
 

‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ 
(Genesis 3:19) 

 
Op 2 maart is het Aswoensdag. Het is de dag dat de 
veertigdagentijd begint. De naam Aswoensdag herinnert eraan 
dat de palmtakjes van palmzondag (in Nederland vaak buxus) 
dan verbrand worden. Met de as maakt de priester een kruisje 
op het voorhoofd (askruisje) van de kerkganger en spreekt 
daarbij de woorden: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren’. 
In Ommen vieren wij dit begin van de Veertigdagentijd in 
gezamenlijkheid. U bent van harte uitgenodigd om mee te 
doen.  
In de Protestantse Kerk kennen wij deze traditie niet, maar we 
laten nog wel steeds de Veertigdagentijd beginnen op 
Aswoensdag. Rekenaars onder ons zullen zeggen dat er dan 46 
dagen tot Pasen zijn. Dat klopt, maar de zondagen in de 
veertigdagentijd tellen niet mee. Zij zijn de feestdagen!  
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van inkeer. Het is ook 
de tijd om stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven. In 
de Rooms-Katholieke traditie is de Veertigdagentijd ook de 
vastentijd. Vlees en luxe wordt dan zoveel mogelijk vermeden 
(behalve dan op de zondagen). Ook die traditie kennen wij 
binnen onze kerk niet. 
Wel zien wij binnen de Protestantse kerk van Nederland steeds 
meer initiatieven ontstaan om de Veertigdagentijd niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan. Zo geeft Kerk in Actie een 
veertigdagenkalender uit rondom haar veertigdagenproject: 
‘De zeven werken van Barmhartigheid’. In Ommen doen wij 
daar nog niet ‘echt’ aan mee. Ik hoop dat daar misschien 
volgend jaar wat verandering in komt. Ik zou het ook 
toejuichen indien er meer aandacht zou zijn voor het 
bijzondere karakter van de Veertigdagentijd. Het is een tijd die 
het waard is om te vieren. Vaak hebben wij het idee dat we 
alleen de mooie en vrolijke zaken moeten vieren. Maar vieren 
in zijn grondvorm betekent: herdenken, stilstaan bij. 
Ik hoop dat wij in de komende Veertigdagentijd wat vaker stil 
mogen staan bij dat wat het leven nu zo waardevol maakt! 
 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za 26 feb Amos 2:6-16 Ondankbaar Israël 
 
Zo 27 feb Amos 3:1-8 Oorzaak - gevolg 
Ma 28 feb Amos 3:9–4:3 Wat is te redden uit  
Di 1 mrt Amos 4:4-13 Ondanks alles 
Wo 2 mrt Amos 5:1-9 Aswoensdag 
Do 3 mrt Johannes 11:1-27 Het geloof geeft  
Vr 4 mrt Johannes 11:28-44 De dode komt  
Za 5 mrt Johannes 11:45-57 Iedereen kijkt uit 
 
Zo 6 mrt Johannes 12:1-11 Lazarus weer in  
Ma 7 mrt Psalm 91 Toevlucht  
Di 8 mrt Amos 5:10-20 Een kwade tijd 
Wo 9 mrt Amos 5:21-27 Liever recht dan  
Do 10 mrt Amos 6:1-7 Overmoedig  
Vr 11 mrt Amos 6:8-14 Blijft er nog iemand  
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Zondag 27 februari 
 

 
1e Lijdenszondag 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. J. Zondag, Dedemsvaart 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. A. van Dorland  
 Dhr. H. Veurink 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. G.J. Heeringa, Dronten 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug,  
 Hellendoorn 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Gastdame/-heer: Dhr. J. van der Vegte  
 Mw. M. Vosjan 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.T. Baart, doopdienst 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. G. van der Linde 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Afgevaardigde Hg: Dhr. A. Veurink 
Gastheren: Dhr. J. Slotman 
 Dhr. G. Tent 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 4 mrt.18.30 uur: Geen  
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 4 mrt. 19.30 uur: Geen 
 

 
 
 
 
 

Woensdag 2 maart Aswoensdag 
 

 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
19.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Thema: Alles komt goed 
Piano: Frans Dijkstra 
Collecte: World Servants 
 
 
 

Vrijdag 4 maart Wereldgebedsdag 
 

 
Brigittakerk 
19.30 uur: Viering 
 
 
 

Zondag 6 maart  
 

 
2e Lijdenszondag / 1e Zondag in de 40-dagentijd 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. van Dorland 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Prop. mw. G. Agterhuis, Hattem 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.30 uur: 10erDienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Gastdames: Mw. J. Dankelman  
 Mw. M. Vosjan 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Onbekend 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. M. Veldman 
 Dhr./mw. Doldersum 

Kerkdiensten 



3 

Witharen 
09.30 uur: Inloop met koffie en… 
10.00 uur: Noaberdienst 
Thema: De eerste gemeente? 
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman 
 
 
 

Woensdag 9 maart Biddag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. J. Zondag, Dedemsvaart 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. K. van Hulst  
 Dhr. H. Veurink 
 
Vinkenbuurt 
19.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Witharen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. Onbekend 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent 
 
Ommen Samen kerk 
19.30 uur: Ds. M.J. van Sandijk, Holten 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp-Wermink 
Afgevaardigde Hg: Dhr. G. Beniers 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 11 mrt. 18.30 uur: Geen  
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 11 mrt. 19.30 uur: Geen 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
Paasproject Kindernevendienst 
Thema: Ben je klaar voor het feest? 

6 maart: Het bijbelverhaal van vandaag 
gaat over Maria die de voeten van Jezus 
zalft.  
 
 
 
 
 
 
 

13 maart: In het bijbelverhaal van vandaag 
komen Griekse mensen bij Jezus. Hij vertelt 
over een graankorrel, die in de aarde valt 
om vruchten voort te brengen. 
 
 
Gaan jullie niet naar de kerk? Luister dan 
naar de podcast op www.kindopzondag.nl 
 
6 maart Biddagcollecte 
Deze collecte is voor de stichting De Kleine Arbeider in Bogota, 
Colombia. Moeders zijn bang voor de toekomst van hun 
kinderen  
Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie 
FPT in Colombia, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk 
in Actie. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die 
opgroeien in een gewelddadige wijk in Bogotá. Jinet is een 
alleenstaande moeder van vijf kinderen. Ze is bang dat haar 
zoon Sebastian het verkeerde pad op gaat. Ze vertelt: ‘Ik ben 
vier jaar geleden gescheiden, omdat mijn man me sloeg. Hij 
mishandelde mij en mijn kinderen ook psychisch’. Jinet 
probeert de eindjes aan elkaar te knopen met verschillende 
baantjes. Ze werkt onder meer op de markt bij een 
groentekraam. De kinderen zijn vaak alleen thuis. Ze moeten 
zelf hun ontbijt klaarmaken en gaan ’s avonds zelf naar bed. 
Jinet vertelt: ‘Sebastian was als 5-jarig kind getuige van een 
gruwelijke moord op zijn oom, maar hij wil er niets over 
zeggen. Zijn spel gaat sindsdien alleen maar over geweld en 
wapens. Hij wil later soldaat worden. Ik maak me zorgen dat 
Sebastian op straat leert stelen of dat hij drugs leert gebruiken. 
Als hij op straat is geweest, ruik ik altijd aan zijn handen en 
mond. Dan wordt hij boos en zegt: ‘Waarom ruik je aan mij? 
Denk je soms dat ik verslaafd ben?’. Ik zou willen dat hij een 
studie kan volgen en werk doet dat hij leuk vindt. Maar ik heb 
het geld niet om hem dat te bieden. Kinderen zoals Sebastian 
lopen een groot risico om in de criminaliteit te belanden.  
FPT wil dit soort kinderen een tweede thuis bieden. Voor  
€ 400,00 kan één kind een jaar activiteiten volgen bij FPT. 
Steun dit werk via de collectes in onze kerk of maak uw gift 
over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
kinderen Colombia.  
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
27 februari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
6 maart 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
9 maart 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Project ZWO en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
27 februari: Gezelien van Duren 
  Henrike Grondman 
6 maart:  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 
Er is geen kinderoppas. 
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Gereformeerde kerk 
 
6 maart Noaberdienst 
De eerste gemeente…. 
Wat hebben de ‘Noaberdienst’ en 
‘De eerste gemeente’ met elkaar 
gemeenschappelijk? 
We zouden het fijn vinden, dat zowel 
jongeren als ouderen hierover willen 
nadenken. Met het zingen van liederen, 
het luisteren naar het Woord en het bespreken hoe we dit 
kunnen toepassen op de Noaberkerk, hopen we bij te dragen 
aan een inspirerende dienst tot eer van God en dit alles op een 
laagdrempelige manier, die voor iedereen toegankelijk is. Voor 
de kinderen zal er extra aandacht zijn en er is oppas voor de 
kleinsten. Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie, thee en 
ranja. De dienst begint om 10.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Collecten 
27 februari 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
6 maart 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
9 maart 
Ommen en Witharen: Project ZWO en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
27 februari: Romy Dunnewind 
  Monique Welink 
6 maart:  Karin Doldersum 
  Anne Lotte Heijink 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. R. Enting-Reinders 
Mw. H. Winters-aan het Rot 
Dhr. J. Dijk sr. 
Dhr. H.J. Hogenkamp 
Mw. H. Timmerman-Willems 
Mw. H.G. Huetink-Bosman 
Mw. H. Paarhuis-Runherd 
Mw. A.G. Willems-Stirtjan 
Mw. J. van Gerner-Dommerholt 
Dhr. G. Bolks 
 
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 
 

Omzien naar elkaar 
*Op donderdag 3 februari is in de leeftijd van 87 jaar 
overleden, Hendrikje (Hennie) Seigers-Beniers. Zij woonde de 
laatste jaren in Oldenhaghen. Na een afscheidsviering in haar 
eigen woonkamer hebben wij haar op 8 februari begraven op 
de begraafplaats in Lemele.  
*Op zondag 13 februari is in de leeftijd van 87 jaar overleden, 
Gerrit Ronhaar. Gerrit verhuisde na de dood van zijn vrouw 
Janny in 2015, naar Nijenhaghen.  
Na een dienst van Woord en Gebed op 18 februari in het 
Hervormd Centrum vond de begrafenis plaats op 
Laarmanshoek. 
 

Jonge gezinnen dienst 
Op 13 maart is er weer een jonge gezinnen dienst. Iedereen is 
natuurlijk van harte uitgenodigd. Wij hopen er een bijzondere 
dienst van te maken. 
 

Tot slot  
Veertigdagentijd, wij hebben veertig dagen de tijd. Tijd van 
bezinning en inkeer. Laten wij elkaar die tijd gunnen! 

Vrede en alle goeds! 
Ds. Henry Dorgelo 

 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: F. Kampman 
 ℡ 06-12520347 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Afwezigheid  
Bij het uitkomen van het volgende nummer van Kerkvensters 
zal ik tijdelijk niet voor Ommen beschikbaar zijn. Zoals bij velen 
al bekend is gaan mijn vrouw en ik voor een periode (door de 
corona korter dan in eerste instantie gepland was) naar de 
Algarve in het zuiden van Portugal. Dit in overleg en met 
goedkeuring van het DB. Mocht u denken dat wij daar vakantie 
gaan houden, dan hebt u het mis. Al voor ik in Ommen mijn 
werkzaamheden begon was ik daar ingepland als predikant 
voor het Interkerkelijk Algarve Pastoraat. Dat betekent voor mij 
pastoraat verlenen aan Nederlanders die daar permanent 
wonen/verblijven en aan de zogenaamde ‘overwinteraars’, die 
tijdelijk het winterklimaat verruild hebben voor het iets meer 
aangenamere in Portugal. Ook wordt er van mij verwacht dat ik 
één of twee keer voorga per zondag in de eredienst. In de 
Algarve worden er, wanneer er geen corona is, diensten 
gehouden op drie verschillende locaties. De plaats waar ik in de 
meeste diensten zal voorgaan is Albufeira. Men beschikt in 
Portugal niet over eigen kerkgebouwen, de diensten worden 
gehouden in een grote conferentiezaal van een hotel. Op één 
van de andere twee locaties zal ik ook een enkele keer voor 
moeten gaan. De mensen in de Algarve kunnen mij telefonisch 
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benaderen wanneer ze contact willen met de predikant of men 
kan op de koffieochtend komen. Per locatie is er ergens in een 
hotel/restaurant een ochtend gelegenheid besproken om 
koffie te kunnen drinken en elkaar te ontmoeten. Wanneer 
men de predikant persoonlijk wil spreken wordt er een stil 
hoekje gezocht waar privacy gewaarborgd is. De pastorie waar 
wij verblijven staat in Ferreiras, een dorp vlak bij Albufeira.  
We hopen DV op 11 maart te vertrekken en op 26 april weer 
terug te zijn in Nederland. In die periode neemt ds. Dorgelo 
samen met het pastorale team Z-O de honneurs waar voor de 
wijk Z-O. Daarna hoop ik weer present te zijn in Ommen. 
 

Zieken 
Ieder die ziek is, behandelingen, kuren of operaties moet 
ondergaan wensen we Gods hulp en kracht toe. Weet u 
geborgen in Gods hand.  

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 
 

Aswoensdag 
Een verwijzing naar een bericht elders in deze Kerkvensters van 
de Werkgroep rondom Pasen over de dienst op Aswoensdag  
2 maart om 19.30 uur. Vorig jaar kon de dienst niet doorgaan. 
We hopen dit jaar weer het askruisje te kunnen ontvangen en 
op deze wijze bewust aan de 40 dagen voor Pasen te kunnen 
beginnen. Welkom! 
 

Noaberkerk 
Eigenlijk zou de start al op 2 januari zijn, maar eindelijk was het 
zo ver: de eerste Noaberkerkbijeenkomst in Witharen op  
13 februari. Best wel spannend voor de direct betrokkenen. 
Maar ik hoorde dat het een hele mooie bijeenkomst was van 
gebed, meditatie, samen zingen en vooral elkaar ongedwongen 
ontmoeten. De gesprekken tijdens de dienst gingen over een 
‘Brief van God’. Fijn dat er ook kinderen aanwezig waren! We 
hopen en bidden dat de Noaberkerk haar doelstellingen mag 
bereiken: Kerk naar buiten zijn, voor het hele dorp, 
experimenterend met nieuwe vormen en elkaar ontmoeten! 
 

World Servants 
Het geld voor de reis is binnen! Opbrengsten van acties die nog 
gehouden zullen worden vormen een plus voor het project zelf. 
Spannend wordt het als binnenkort de landelijke World 
Servants een besluit nemen over het wel of niet doorgaan van 
het project. De 7 Ommer jongeren zouden vorig jaar al gaan, 
maar toen werd de werkvakantie in Oeganda afgelast. We 
hopen toch echt dat na 3 jaar wachten, acties en vooral 
wachten de reis kan doorgaan in juli! 

Ds. Kest Jelsma 
 

De eerste live NoaberdienstZondag  
13 februari stapten we gebouw Irene in 
voor de eerste Noaberdienst. We 
werden ontvangen met een heerlijke 
kop koffie of thee met een koekje. Dat 
was ‘een goed begin’ van de dienst. En 
laat dat nou ook het thema zijn van 
deze eerste Noaberdienst:‘Een goed 
begin’. 

Dat goede begin zette zich voort in het eerste vrolijke lied van 
Trinity, één grote familie! De dienst werd daarna geopend met 
gebed en we mochten luisteren naar een stukje uit een 
dagboekje over hoe we samen aan de kerk van God mogen 
bouwen. Hij is de metselaar en Hij wil ons als stenen gebruiken. 
Zo ontstaat het huis van de Heer.  
Maar wat is nou een goed begin en wat is voor jouzelf een 
goed begin? Daarover gingen we met elkaar in gesprek aan de 
hand van een aantal vragen die we op papier kregen. Het is 
mooi om elkaar als gemeenteleden en noabers te leren kennen 
in geloof en samen zo de kerk van God te mogen zijn. Na een 
kwartier kwamen we allemaal weer bij elkaar en hoorden we 
van elkaar wat er besproken was in de verschillende groepjes.  
Ondertussen waren de kinderen even naar de kelder om samen 
met elkaar na te denken over wat voor hen een goed begin van 
de dag is. Een van de dingen om de dag goed te beginnen is 
met gebed. De kinderen spraken over waar je voor kunt bidden 
en welke bijbelverhalen de kinderen al kennen. 
Als laatste werd de Noabercake geïntroduceerd. De eerste cake 
was al gebakken en werd gegeven aan één van de 
gemeenteleden om deze vervolgens heerlijk op te eten en een 
nieuwe te bakken voor iemand anders. Oh en niet te vergeten, 
op elke tafel stond een klein bloemetje om 
deze na de dienst mee te nemen aan 
iemand te geven die wel een bloemetje 
kon gebruiken met daarbij een 
boekenlegger met de volgende tekst: ‘Zijn 
liefde voor jou raakt nooit uit de mode’. 
Wat is het mooi dat we met een klein 
gebaar mogen omzien naar elkaar.  
De dienst werd afgesloten met een 
zegenlied van LEV: De zegen van God zij 
met jou. In het licht en het donker, Hij blijft je trouw. 
Deze Noaberdienst was zeker een goed begin van onze zondag 
en mooie start van hopelijk nog meer mooie diensten samen 
waarin we God groot mogen maken.  
De volgende Noaberdienst is 6 maart. 
U komt toch ook? Voel je welkom!! 

Mw. H. van Beesten 
 
 
 

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 
 

Bij de diensten 
Op 27 februari hopen we niet alleen zonder beperkingen weer 
naar de kerk te kunnen, maar ook het feest van de heilige doop 
te mogen vieren. Zoals al eerder gemeld zijn de dopelingen 
Hilde Steen, dochter van Matthijs en Rebekka, zusje van Lisa en 
Thijmen,  
Vesper Martens, dochter van Kees en Brenda, zusje van Sven 
en Ziva en  
Novi Holvoort, dochter van Jeroen en Marion. Voor meer 
bijzonderheden: zie de vorige Kerkvensters. 
 

Jubilea 
Ook deze keer zijn er volgens mijn informatie geen jubilea te 
vermelden. 
 

Meeleven 
Met pensioen 
Zo’n twee weken geleden is onze Johan Makkinga met 
pensioen gegaan. Dat is van harte verdiend: Johan is al weer 72 
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jaar en heeft meer dan 52 jaar gewerkt! Eerst bij Sociale 
werkvoorziening Larcom in Ommen. Toen dat niet meer 
aansloot bij zijn mogelijkheden is hij bij verschillende 
dagbestedingslocaties van de Baalderborggroep In Ommen 
gaan werken. Hij is een harde werker geweest en heeft tot het 
laatste toe met veel plezier gewerkt. Zijn collega’s en 
begeleiding zullen hem dan ook missen, maar gunnen hem een 
goed pensioen. Voor de tijd die hij meer thuis is zullen de 
begeleiders van de woning passende bezigheden en 
activiteiten voor hem organiseren.  
Johans laatste keer van werk naar huis was een bijzonder ritje: 
met een echte brandweerauto! Iedereen die Johan kent, weet 
hoe fantastisch dit voor hem geweest moet zijn.  
Johan een kaartje sturen vanwege deze mijlpaal.  
Met dank aan Mariska Herbert 
 

Pasen in De Vlierlanden 
Wat gaan we dit jaar met Pasen doen in De Vlierlanden? Wie 
ideeën heeft: stuur ze maar op. En meedoen mag ook. Graag 
zelfs! 
 

Kerk&Klimaat 
Soms krijg ik de vraag, waarom je als kerk je zou bezighouden 
met duurzaamheidsvraagstukken. Heeft de kerk dan een eigen 
idee om de klimaatcrisis te bezweren? Of heeft de kerk een 
ander geluid? Het zijn vragen die eigenlijk bij elke ethische 
en/of maatschappelijke kwestie te stellen zijn. Het eerlijke 
antwoord is: dat weten we (nog) niet. Maar de achtergrond 
van onze motivatie ligt in elk geval in ons geloof en we zullen 
graag binnen onze kerk(en) met de thematiek aan de gang 
gaan. Wat we al wel merken is, dat de klimaatcrisis méér is dan 
een morele of maatschappelijke crisis. Het is ook een 
geestelijke crisis. Voor intern gebruik schreef ik laatst een 
stukje, waar ik de volgende alinea uit citeer bij wijze van 
verheldering van deze geestelijke crisis: 
‘De relatie tussen de mens en de schepping is ernstig 
verstoord. In het oerverhaal over de schepping zien we 
gebeuren dat Adam en Eva van God vervreemd raken door 
alles te willen hebben, terwijl ze al in het paradijs zaten. De 
consequentie is dat ze alles verliezen en buiten het paradijs 
terechtkomen. De klimaatverandering van nu lijkt veel of zelfs 
alles te maken hebben met een dergelijke grenzeloosheid van 
de mens, waardoor we mogelijk zullen verliezen wat ons nog 
rest.  
Telkens als we een deel van de schepping onherstelbaar 
beschadigen en aan het verdwijnen van soorten bijdragen 
komen we de voorwaarden niet na, waaronder we de aarde in 
bruikleen kregen. Omdat God als Schepper achter alle leven en 
levensvormen schuilgaat, kunnen we elk menselijk handelen 
dat de schepping beschadigt, zonde noemen en als rebellie 
tegen de Schepper beschouwen. Voor gelovigen is dus niet 
alleen de relatie met de medeschepselen en de aarde in het 
geding, maar ook de relatie met de Schepper. Klimaatcrisis is 
behalve een politieke uitdaging en een moreel vraagstuk een 
geestelijke crisis: we hebben niet onszelf, onze 
medeschepselen en de aarde ermee, maar we doen onze 
Schepper tekort. Omgekeerd lijkt in een duurzamer leven de 
belofte schuil te gaan van een geestelijke opstanding’. 
En: ‘Als brenger van Gods koninkrijk op deze aarde heeft Jezus 
geopenbaard dat het goede leven in Gods ogen sterk draait om 
herstel van relaties. Dat de relatie tussen mensen en God in 
Christus hersteld is, lijkt ons een sterke motivatie om de 
Schepper in het dagelijks leven te eren door te eerbiedigen wat 
Hij met zijn schepping voor ogen heeft. We hebben daarom het 
vermoeden dat het volgen van Christus ook heilzaam is voor 
onze relatie met andere schepselen en met de aarde’. 
 

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 (hele dag college).  
Ten slotte: het is nu een paar maanden dat ik parttime werk en 
ruim een half jaar dat de Permanente Educatie tijd vraagt. 
Zoals u weet is de parttime tijd vooral mogelijk doordat ik in 
minder diensten voorga. De kerkenraad is altijd benieuwd hoe 
u deze veranderingen ervaart: we proberen alles zo goed 
mogelijk te doen, maar dat is nooit zonder vallen of opstaan. 
Dus help de kerkenraad van harte met uw tops en tips! 
 
Vanaf de Fuut waar altijd weer de zon doorbreekt, een 
hartelijke groet aan iedereen! 

ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

65-70-75-80-85-90. En wat als je jonger bent? 
Als je 80 wordt dan ga ja van de sterken naar de zeer sterken. 
Althans zo benoemt Psalm 90 de 80-jarigen. 
In gedachten ga ik even terug naar mijn beginperiode als 
predikant. Dat begon in 1976. De kerkenraad ging ervanuit dat 
ik iedereen van 65 jaar en ouder op of rond zijn of haar 
verjaardag zou gaan bezoeken. AOW, dus oud en senior. Ik 
deed dat. In de kerkenraad zaten een paar oud-wachtmeesters 
van politie. De één was er uitgegaan op 55-jarige leeftijd, de 
ander op 60-jarige leeftijd. FLO heette dat toen. Functioneel 
leeftijdsontslag. Ouderen die plaatsmaakten voor jongeren... 
En je was in 1976 blijkbaar al vroeg oud, zeggen we nu. 
In de volgende gemeente, 7 jaar later, ging men ervanuit dat ik 
iedereen vanaf 70 jaar zou gaan bezoeken. Als je 65 jaar werd, 
was je niet meteen oud, werd mij gezegd! En er kwamen 
verschillende oud-onderwijzers in de kerkenraad, die al op  
57-jarige leeftijd opgehouden waren met betaald werk, in de 
BAPO gekomen. Mensen gingen ook met de VUT, vervroegde 
uittredingsregeling. 
In de daaropvolgende gemeente, weer 7 jaar later, schoof de 
leeftijd waarop je gezien werd als een senior op naar 75 jaar. 
Want heel veel van de 70-plussers waren vaak niet thuis te 
vinden. Op vakantie, op reis of delen van het jaar op een 
camping, in een huisje of stacaravan elders. Genieten van je 
pensioen. Toen ik in 2003 afscheid nam van Vriezenveen als 
predikant van de Ontmoetingskerk begonnen landelijk de 
gesprekken al over: is ons pensioenstelsel nog wel houdbaar, 
moet de AOW-leeftijd niet omhoog. In de politiek was het nog 
geen gemeengoed, dus er struikelden nog wel een paar 
vijftigers in de politiek voordat iedereen doorkreeg: ja, het 
moet anders. De AOW-leeftijd is ondertussen dicht bij de 67 
jaar gekomen. Een nieuw pensioenstelsel bijna klaar voor 
gebruik. VUT-regelingen afgeschaft, geen pré-pensioen meer, 
alleen in uitzonderlijke gevallen. En ondertussen worden onze 
ouderen, ouder. Verzorgingshuizen weg, verpleeghuizen 
(over)vol. Weduwen-en- wezenuitkeringen zijn anders opgezet. 
En daarom alle werkenden hens aan dek. Onze jongeren. 
En daar zijn er veel minder van dan 45 jaar geleden. Er komt 
heel veel op hun schouders neer. De samenleving ziet er 
anders uit. Hun bestaan is veel meer gevuld met stress dan dat 
van veel ouderen! Tijd voor bezinning? Amper. De hypotheek 
moet worden betaald. Beide ouders moeten zien dat ze werk 
hebben en houden en zo ieder zorgen voor een pensioen, want 
stel dat door ziekte, een sterfgeval of door scheiding de partner 
en zijn of haar inkomen gedeeltelijk of helemaal wegvalt.... 
Mantelzorger zijn, want de verzorgingshuizen zijn afgeschaft. 
En als oudere meer thuis blijven wonen en zo dus genoodzaakt 
zijn, meer dan eens tegen je wil, een woonplek bezet te 
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houden, waar anders een jongere gebruik van zou kunnen 
maken. 
Begrijpelijk dat onze jongeren moeten bouwen aan een andere 
wereld en een andere vorm van kerkzijn dan wij als ouderen-  
ik ben ook net 70 geworden. Hoor dus tot de sterken om Psalm 
90 te gebruiken. Ouderen kunnen wellicht meer bij elkaar op 
bezoek gaan. Een eigen pastoraal netwerk opbouwen. En laten 
we als ouderen de jongeren de gelegenheid geven nieuwe 
vormen te vinden om met kinderen een geloofsgemeenschap 
te zijn. Dat zal vast met horten en stoten gaan, maar dat zij zo, 
zonder vallen wordt niemand groot. En nu ik hier pastor ben 
geworden voor het cluster zorgcentra en aanleunwoningen in 
Ommen, tref ik bijna 40% mensen aan van 85 tot 99 jaar. 
Bezoek ik mensen om hen te feliciteren met hun zoveel-jarig 
huwelijk. En hebben mijn collega’s als regel: in ieder geval bij 
85 jaar een moment van gerichte aandacht. We leven langer, 
zijn langer fit, noemen onszelf minder snel oud, maar ik zou in 
mijn volgende bijdrage toch nog eens met u willen mijmeren 
over wat dat weer kan oproepen, want het lichaam wil soms 
nog wel, maar de geest geeft het op... In ons denken, is mede 
door de vorderingen op medisch gebied het nodige aan vragen 
op ons afgekomen. En dat vraagt weer om nieuwe doordenking 
van het geloven. Al doende leer je.  
En daarom citeer ik tenslotte nog eens Psalm 90: ‘Leer mij zo 
mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart mag krijgen...’. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

PaKaN! 
 

 
6 maart 10erDienst 
Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 09.30 uur welkom in de 
grote zaal van het Hervormd Centrum. We mogen weer samen 
ontbijten! Wij zorgen voor de broodjes en drinken en je mag 
zelf iets lekkers voor op je brood meenemen. Om 10.00 uur 
beginnen we met de 10erDienst die weer helemaal is 
afgestemd op jullie! Om 10.45 uur sluiten we af met drinken en 
wat lekkers.  
Het thema voor deze dienst is: Waar is God als het misgaat? 
We gaan o.a. met elkaar kijken naar een filmpje over 
christenen in Pakistan, die als tweederangsburgers worden 
behandeld. Hoe kijken zij naar God in de ellendige 
omstandigheden waarin ze zitten?  
Je kan je aanmelden via de groepsapp (voor wie al vaker is 
geweest), of door een appje te sturen naar Thomas Abbes. 
We hopen weer veel tieners te mogen ontmoeten! 

Margreet van der Tol 
 
 
 

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 
13-02 Fam. Pasman-Kleinlugtenbeld  
 Mw. Stirtjan  
20-02 Mw. G. Schottert-Timmerman 

Dhr. J.H. Mulder 
 
Vinkenbuurt 
13-02  Dhr. W. Wildeboer 
20-02 Mw. Harmsen-Stokman 
 
Witharen gebouw Irene 
06-02 Dhr. L. Noordegraaf 
13-02 Dhr. H. Petter 
 

Gezamenlijke berichten 
4 maart Wereldgebedsdag Ommen 
Wereldgebedsdag wordt altijd gehouden op de eerste vrijdag 
in maart. Het is letterlijk en figuurlijk een wereldgebeurtenis.  
Ieder jaar gaat op deze dag het gebed de wereld rond, 
gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld 
gebedsbijeenkomsten plaats, waar noden voor God gebracht 
worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde 
Schriftgedeelten uit de Bijbel worden gelezen. Het is dus een 
keten van gebed de hele wereld rond. 
Het motto van de vieringen van Wereldgebedsdag is: Samen 
bidden, samen vieren, samen delen! De liturgie is dit jaar 
gemaakt door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. 
De viering heeft als thema: ‘Gods belofte’, uit het boek 
Jeremia. De collecte tijdens deze viering gaat naar de volgende 
projecten in Engeland: *Raven House Trust; werk onder de 
minstbedeelden, opgezet door de kerken in New Port  
*Ascension Trust; interkerkelijke organisatie die de kerk 
zichtbaar wil maken op straat. Deze collecte wordt dan ook van 
harte aanbevolen. 
Wij vormen in Ommen een kring van gebed in de Katholieke 
kerk, Nering Bögelstraat 14,aanvang 19.30 uur.  
De viering is ook te volgen op Kerkdienst gemist, Brigittakerk, 
Ommen. 
Een bijdrage voor de collecte kan overgemaakt worden op de 
rekening bij de Triodos-bank, IBAN-nummer  
NL48TRIO 0390224839 t.n.v. Stichting Nederlands Comité 
Wereldgebedsdag. 
Meer informatie over de viering en de collecteprojecten kunt u 
lezen op de site van Wereldgebedsdag Nederland. 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering. 
 
Steunfonds Diaconie PKN-kerken: gift initiatieven kinderen 
met specifieke onderwijsbehoeften 
In Ommen zijn er enkele initiatieven voor kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften. Initiatieven waarmee zorg en 
onderwijs op maat kan worden geboden om kinderen te 
stimuleren in hun taal, verstandelijke en emotionele 
ontwikkeling en praktische vaardigheden. Dit zijn initiatieven 
waarvoor de scholen geen subsidie krijgen. De diaconieën van 
de PKN-Kerken hebben besloten om giften te verstrekken 
vanuit het Steunfonds aan deze initiatieven. Het Steunfonds 
van de diaconieën van de PKN-kerken is ontstaan uit de gelden 
die de diaconieën retour hebben ontvangen na de opheffing 
van de Stichting Steunfonds Maatschappelijke dienstverlening 
en Cultureel werk in Noordoost Overijssel in 2013. Beide 
diaconieën hebben destijds afgesproken gedurende ongeveer 
een periode van 10 jaar jaarlijks een bedrag beschikbaar te 
stellen aan lokale diaconale doelen. 
Voor 2021 is gekozen voor de initiatieven op SBO Johan Seckel, 
het Taalondersteuningsproject (TOP) van de gezamenlijke 
Ommer basisscholen en een initiatief op CBS De Kardoen.  
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Op de Johan Seckelschool gaat het om de ondersteuning van 
een Praktijkgroep waarin leerlingen zitten die vooral gediend 
zijn met praktisch leren. Zo worden deze kinderen uitgedaagd 
in hun ontwikkeling van basisvaardigheden, die ze nodig 
hebben om zo zelfstandig mogelijk in het dagelijkse leven te 
kunnen leven en een beroep te leren. Zo is er een 
technieklokaal ingericht. De diaconieën ondersteunen nu het 
project Professionele keuken met een gezamenlijke gift van  
€ 2.000,00. De gift gaat naar de inrichting van de keuken.  
De christelijke scholen in Ommen hebben een gezamenlijk 
Taalondersteuningsproject (TOP) voor kinderen die uit een 
andere cultuur komen, kinderen uit een meertalig milieu. Deze 
kinderen krijgen op CBS Kardoen Onderwijs op Maat 
aangeboden. Op deze wijze wil de school de leer- en 
ontwikkelingskansen van meertalige kinderen vergroten, zodat 
ze aan het eind van de basisschool kunnen uitstromen naar 
diverse vormen van voortgezet onderwijs. Met een gift van  
€ 250,00 van de Hervormde diaconie worden 
ontwikkelingsmaterialen aangeschaft.  
De Gereformeerde diaconie verstrekt aan CBS de Kardoen een 
bijdrage van maximaal € 500,00 voor de aanschaf van een 
laptop voor een meisje met het Syndroom van Down om dat 
meisje met een specifieke onderwijsbehoefte verder te helpen 
in haar ontwikkeling. 

De diaconieën 
 
2 maart Zingen maakt blij 
Beste koorleden, een tijdlang hebben we niet kunnen zingen 
vanwege de lockdownperiode. Nu de maatregelen zo 
langzamerhand worden opgeheven, kunnen we weer zingen in 
de bovenzaal van De Kern. We weten allemaal dat het 
coronavirus onder ons zal blijven en daarom dienen we 
waakzaam te zijn en ons te houden aan de coronaregels die 
dan nog gelden in De Kern. We beginnen weer op woensdag  
2 maart om 10.00 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst is er 
gelegenheid om uw bijdrage te betalen voor de maand maart. 
We hopen u allen weer te ontmoeten en ook anderen die met 
ons mee willen zingen, zijn hartelijk welkom. 

De leiding van Zingen maakt blij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Kerkbalans 2022  
Tot op heden heeft de Kerkbalans 2022 het mooie bedrag 
opgebracht van € 258.000,00. Dit is meer dan begroot. Het is 
fijn om te zien, dat u allen onze Hervormde gemeente niet 
vergeten bent. Laten we met z’n allen, deze mooie stijgende 
financiële lijn vasthouden om er zo voor te zorgen, dat het 
gemeente werk en tevens Gods Woordverkondiging in Ommen 
en Vinkenbuurt doorgang kan blijven vinden.  
Onze dankbaarheid is groot.  

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK,  
 
10 maart Ouderenmiddag 
Hervormde Gemeente Ommen/Vinkenbuurt  
Deze wordt in het Hervormd Centrum gehouden, aanvang 
14.30 uur. Dhr. Harry Woertink zal deze voor ons verzorgen, 

dus laat u verrassen. Het belooft weer een gezellige middag te 
worden. U wordt allen van harte uitgenodigd.  

De ouderen commissie 
 
Opbrengst Poalcollecte 2021  
Onder de preekstoel in onze mooie kerk staat een uit zwaar 
eikenhout vervaardigde Poal. Sinds jaar en dag is het een 
mooie traditie, dat ouders die hun kind laten dopen tijdens de 
doopdienst in de gelegenheid worden gesteld om een 
vrijwillige bijdrage in de Poal te deponeren voor een 
kindvriendelijk doel. In het College van Diakenen is besloten 
om de opbrengst van 2021 over te maken aan de stichting ‘Het 
vergeten kind’ in Utrecht. Deze stichting zet zich in voor 
kinderen die het moeilijk hebben omdat ze leven in gezinnen 
met veel problemen. Soms is de leefomgeving niet stabiel en 
zelfs onveilig voor de kinderen. ‘Het vergeten kind’ zorgt 
ervoor, dat kinderen zich gehoord en gezien voelen en een 
veilige en stabiele plek hebben om te wonen en dat ze zich van 
daaruit positief kunnen ontwikkelen. 
Recent hebben we de Poal leeggemaakt. De totale opbrengst is 
€ 240,00. Inmiddels is dit bedrag overgemaakt naar  
‘Het Vergeten Kind’. Alle ouders die hebben bijgedragen aan 
deze mooie opbrengst willen we van harte bedanken voor hun 
gift.  
 
Doel Poalopbrengst 2022 
De diaconie is van mening, dat we kinderen, die in een 
moeilijke en soms onveilige thuissituatie leven niet mogen 
vergeten. Een veilige en stabiele leefomgeving op jonge leeftijd 
kan bepalend zijn voor de kwaliteit van de rest van hun leven. 
Daarom hebben we besloten om de opbrengst van de Poal in 
2022 eveneens te schenken aan de stichting ‘Het vergeten 
kind’. 
Mocht u rechtstreeks een bedrag willen geven aan dit mooie 
doel dan kan dat natuurlijk ook op bankrekening 
NL83RABO0172431484. Nadere informatie over de stichting 
kunt u vinden op www.hetvergetenkind.nl. Van harte 
aanbevolen. 

De diaconie 
Even bijpraten Brugstraat 25 
Het pand Brugstraat 25, in de hervormde volksmond Pand25, 
heeft al kleur. Nadat de technische ploeg (veel vrijwilligers) het 
meeste werk hadden gedaan, werd de toiletruimte betegeld, 
de toiletten, de wastafel en de keuken geplaatst. Daarna 
kwamen de vrijwilligers-schilders in actie. Inmiddels is de 
omgevingsvergunning aangevraagd, zodat, bij verlening 
daarvan de nieuwe kozijnen en ruiten geplaatst kunnen 
worden. Niet de hele gevel wordt gerenoveerd, omdat het 
gehele pand eigendom is van 4 verschillende eigenaren. 
De inrichtingscommissie (bestaat ook uit vrijwilligers) houdt 
zich al bezig met de inrichting. Door de kerkenraad is nog niet 
formeel vastgelegd wie of welke groepen van onze kerk haar 
activiteiten in het pand gaan uitoefenen, maar er is rekening 
gehouden met alle mogelijkheden. Daarbij gaat de commissie 
ervanuit dat het functioneel en gezellig moet zijn, ondersteund 
door enige degelijkheid. 
Komt u langs Pand25 en is daar een vrijwilliger bezig, kom dan 
gerust binnen om een kijkje te nemen. Het pand is immers van-
en-voor ons allemaal! 

Namens alle vrijwilligers, Loes Thörig 
 
PS! Hebt u nog goed overtollig speelgoed? Er komt een 
speelhoek die nog ingericht moeten worden. Neem contact op 
of meld het als we elkaar tegenkomen. 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
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Collecten 
23-01 Kerk  Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 11,10 € 45,50 € 15,20 
 
30-01 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 77,05 € 80,35 € 63,65 
 
06-02 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 126,75 € 114,80 € 97,10 
Vinkenbuurt 30,35 29,25 
Kerk Vinkenbuurt 35,65 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 50,00 via ds. H. Tiggelaar 
€ 50, 00 via mw. M. Reurink 
€ 20, 00 via mw. J. Beltman 
 
Voor de bloemen  
€   5,00 via mw. P. de Jonge 
€ 20,00 via mw. I. Grootemarsink 
€   5,00 via mw. R. Willems 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10, 00 via fam. Hulst 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 
  7 maart Wijkraden 1 en 2 
14 maart Moderamen KK 
21 maart  Kleine Kerkenraad 
22 maart College van Kerkrentmeesters 
22 maart Diaconie 
28 maart Kleine Kerkenraad 
28 maart Wijkraden 1 en 2 
 
Huispaaskaars 2022 kan besteld worden! 

Nieuw begin. In Genesis 8 keert de duif met een 
groen olijfblad terug naar de ark van Noach en is 
hiermee het symbool van een nieuw begin/leven 
na de zondvloed. In het daaropvolgende 
hoofdstuk sluit God een verbond met de 
mensheid en alle levende wezens en belooft 
daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal 
worden door een zondvloed. Het teken van het 
verbond is de regenboog. 
Bestellen kan tot uiterlijk 6 maart bij Lammy 
Timmerman.  
Of via de bestellijst in de kerk. 
25cm € 22,34 
30cm € 29,43 
40cm € 36,78 
60cm € 64,25 
 
Te zijner tijd kan het bedrag overgemaakt 
worden op rek nr. van geref. kerk 
NL 21 RABO 0348904312 o.v.v. Paaskaars 2022 

Taak Groep Eredienst 
 

 
Opbrengst spaardoosjes 
De spaardoosjes zijn weer opgehaald, de inhoud is geteld en de 
opbrengst bekend! 
Altijd weer een hele klus, waar veel vrijwilligers zich voor  
inzetten. Dank jullie wel allemaal! 

Wel leuk om te vermelden dat het spaardoosje zelf nog wel  
eens onvindbaar is als het wordt 
opgehaald, maar altijd zijn er weer gulle 
gevers die met of zonder het doosje een 
mooi bedrag bij elkaar 
hebben gespaard of op dat 
moment in een envelop 
meegeven. Samen hebben 
we het mooie bedrag  
€ 6518,30 gespaard, 
waarvoor hartelijk dank. 
Met dit bedrag kan er 
weer veel werk verzet 

worden om de kinderen in Colombia een betere toekomst te 
geven. 

ZWO-commissie en diaconie 
 
Vervoer naar de eredienst 
In Kerkvensters is een oproep geplaatst m.b.t. het vervoer van 
gemeenteleden naar de eredienst op zondag. Helaas is hier 
geen reactie opgekomen, zowel m.b.t. coördinatie als het 
rijden zelf.  
Op dit moment maakt één gemeentelid gebruik van deze 
mogelijkheid. Als de coronamaatregelen worden versoepeld, is 
het natuurlijk mogelijk dat er weer meer gemeenteleden 
komen, die graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken.  
Bij deze een herhaalde oproep. De diaconie is op zoek naar: 
1. Een coördinator die evt. aanvragen kan honoreren en 

de lijst van rijders bijhoudt. Er is onderbezetting bij de 
diaconie en daarom deze vraag. 

2. Gemeenteleden die zich beschikbaar te stellen om op 
zondag gemeenteleden, die dat om genoemde reden 
verzoeken, naar de kerk te rijden en weer naar huis. 
Het gaat om een lijst van ca 10 rijders waar in 
voorkomende gevallen een beroep op kan worden 
gedaan. Er zijn ongeveer 7 aanmeldingen nodig. 

Indien u dat zou willen doen, kunt u zich aanmelden bij Dinand 
Getkate, scriba van de diaconie,  
 geref-diakenen@pkn-ommen.nl. 
Graag aanmelden met naam en adres, tel.nr en emailadres. 
We wachten uw reactie met belangstelling af. 

Klaas L. Schaap, voorzitter diaconie  
 
Kinderkerkdienst op de laatste zondag van de maand 
Wat fijn dat we weer kinderen mogen ontvangen in de kerken!! 
Op zondag 27 februari houden we in de Gereformeerde kerk 
weer een kinderkerkdienst voor alle groepen van de 
basisschool. U mag uw kind in de hal brengen, zodat ze met ons 
mee kan gaan naar de kelder. De kinderen mogen ook zelf naar 
de kelder komen vanaf 09.15 uur. We hopen weer op een fijne 
kinderkerkdienst met veel kinderen. Ook hopen we dit weer 
iedere laatste zondag van de maand te houden. 

Namens alle leiding van de knd Geref. kerk. 
Anja Exel  

 
Ingezonden 
Mede n.a.v. de begeleidende brief (bij de vaste vrijwillige 
bijdrage voor de kerk) en de uitgebreide informatie in 
Kerkvensters nr. 1 het volgende: 
Het is niet te ontkennen, dat de maatschappij, sociale, maar 
ook de kerkelijke samenleving, sterk aan het veranderen is. 
Toch moeten we elkaar wijzen op, en bemoedigen met de 
woorden van onze Heiland: ‘Ik ben met u alle dagen’. 
Laten we ons blijven inzetten voor de kerk, voor de 
samenleving, jong en oud, blijf positief, blijf bidden. 
De Heilige Geest, uitgestort op deze (onze) aarde zal ons 
helpen van dag tot dag. 

Een wat ouder gemeentelid 
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Vorming 
 

 
26 februari Wandelen 
Jazeker, we mogen en kunnen eindelijk weer wandelen, we 
mochten voor het eerst sinds lange tijd in oktober jl. nog een 
keer op pad (heel gezellig maar wel in de stromende regen), 
maar nu gaan we toch echt (hopelijk) weer enthousiast van 
start. We verzamelen op zaterdagmorgen 26 februari a.s. om 
08.30 uur op de Markt (bij P Voormars) en daar laten we ons 
compleet verrassen, welke wandeling Henk Stegeman voor ons 
in petto heeft. Graag geld meenemen voor de lief en leed pot 
(Hieke) en (als we gaan rijden) voor de chauffeurs! We hebben 
in oktober jl. afgesproken, dat we ca. 10 km gaan wandelen en 
daarna - zoals gewoonlijk - ergens van een consumptie gaan 
genieten. Als je al in onze wandelmailgroep staat, ontvang je 
ook langs die weg nog een uitnodiging, ben je de 26e 
verhinderd, maar wil je in het vervolg wel graag met ons 
wandelen, geef het s.v.p. even door! Heb je nog niet eerder 
met ons gewandeld en heb je belangstelling of vragen: meld je 
aan of informeer bij Hieke From, Henk Stegeman of Herman 
Tip. 

Namens Hieke en Henk, hartelijke groet! 
Herman Tip 

 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
5 maart Orgelconcert Evert van de Veen.  

Tijdstip: 20.00 uur 
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 
Lemelerveld 
Reserveren is verplicht en kan heel eenvoudig: 
℡ 0572-371838  
 
 

 
8 maart Jaarvergadering KBO-PCOB Ommen 
Leden en belangstellenden nodigen wij hartelijk uit voor de 
Jaarvergadering van de KBO-PCOB in Ommen. Dan komt  
dhr. Evert Ruiter vertellen over de bijzondere natuur in het 
Vechtdal. Allerlei bijzondere plant- en diersoorten komen aan 
bod. Dhr. Evert Ruiter woont vrijwel zijn hele leven in het 
Vechtdal en zal ons zijn eigen foto’s van dit mooie gebied laten 
zien. De middag begint om 14.00 uur in De Kern. Aan het eind 
van het middagprogramma zullen de Jaarstukken besproken 
worden. Wij zien u graag op 8 maart 
 
17 maart Uitnodiging Kerk & Israël 
Beste mensen,  
Helaas hebben we door corona enkele lezingen af moeten 
zeggen maar nu kunnen we u gelukkig uitnodigen voor de 
spreker dr. Michael Mulder op DV donderdag 17 maart.  
Dr. Mulder is docent Nieuwe Testament, Jodendom en ‘Kerk en 
Israël’ aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn (TUA) en 
de Christelijke Hogeschool te Ede (CHE).  
Hij wil het die avond met ons hebben over ‘de Joodse eredienst 
van het hart’.  
Hij vertelt: De dagelijkse gebeden worden in het Jodendom ook 
wel ‘offerdienst van het hart’ genoemd. Hoewel de dagelijkse 
offerdienst in de tempel al lang niet meer bestaat, blijft deze 
op een bepaalde manier doorgaan in de gewone praktijk van 
veel gelovige Joden. Er is geen altaar meer, waarop offers 
worden gebracht. Maar er is wel een eettafel, waar de 
eredienst in huis wordt voortgezet. Wat heeft ons als 
christenen dat te zeggen?  

Enkele vragen die gesteld kunnen worden, zijn: 
Waarom en hoe zijn we als christenen verbonden met Israël? 
Wat kunnen wij leren van de manier waarop Joden hun geloof 
in God beleven? 
Op welke manier wordt in het Jodendom gebeden?  
Waarop ligt de nadruk in de praktijk van het leven met God?  
Op welke manier kan dit een verrijking zijn voor het eigen 
geloofsleven?  
Het belooft dus weer een boeiende avond te worden en we 
hopen jullie allemaal weer te ontmoeten! Iedereen is zonder 
aanmelding welkom, maar als je al weet dat je komt geef dat 
dan even aan ons door. Dan weten we waar we ongeveer op 
kunnen rekenen en daar met de inrichting van de ruimte 
rekening mee houden. 
We zien er naar uit jullie na twee jaar weer te ontmoeten! 
Donderdag. 17 maart 19.30 uur (koffie klaar vanaf 19.00 uur) 
de Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart 
Met een hartelijk shalom! Van de commissie Kerk & Israël: 

Gerbrig Arends, Gerrit Jan Vrieling, Johan en Liesbeth Dul. 
 
Landelijk 
 
Kerk in Actie (1) 
De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in november 2021 
heeft het prachtige resultaat van 697.000 euro opgebracht. 
Meer dan 7.000 collectanten en ruim 430 
collectecoördinatoren hebben zich ingezet voor een beter 
leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie 
directeur Jurjen de Groot: "Er is enorm veel werk verzet door 
duizenden vrijwilligers. Samen maken we het verschil voor 
onze kwetsbare naasten."  
 
Jaren van onzekerheid 
Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse 
Kerk, organiseerde in 2021 een landelijke huis-aan-huiscollecte 
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Niet alleen op 
Lesbos, maar ook op het vasteland van Griekenland moeten 
vluchtelingen vaak jaren wachten voor ze weten hoe hun 
toekomst eruitziet. Extreme kou of hitte, onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater maar bovenal de uitzichtloosheid maakt 
het leven van kwetsbare vluchtelingen ondraaglijk. 
Vluchtelinge Ilana (18) uit Afghanistan verblijft met haar familie 
al lange tijd in kamp Moria op Lesbos: "Soms is er geen eten, 
geen water en geen plek om te slapen. Je broertjes, zusje en 
ouders in zo’n nare situatie zien is moeilijk. Het doet zo'n pijn 
als ik mijn moeder zie huilen om ons." Partners van Kerk in 
Actie helpen vluchtelingenkinderen als Ilana met voedsel, 
kleding, zorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek 
te krijgen. Ook wordt in de landen van herkomst geïnvesteerd 
in een beter leven.  
 
Hulp onverminderd nodig 
In honderden plaatsen in Nederland gingen collectanten met 
een collectebus langs de deuren, en daarnaast collecteerden 
veel anderen met een online collectebus. Jurjen de Groot 
realiseert zich hoeveel werk er is verricht, en hoort ook dat er 
door het organiseren van deze collecte weer veel contacten in 
de buurt en tussen kerken onderling zijn aangehaald, een win-
winsituatie. "Al die euro's en eurocenten die zijn opgehaald 
getuigen van de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Er zijn 
ook veel mooie gesprekken aan de deuren gevoerd over het 
werk van Kerk in Actie voor vluchtelingen." Hulp aan 
vluchtelingenkinderen blijft onverminderd hard nodig, hoort 
Kerk in Actie van de partners in Griekenland. Hun situatie 
wordt met de dag nijpender. De Groot: "De opvang van 
ontheemden en vluchtelingen wordt voor 85 procent aan de 
randen van Europa, zoals in Griekenland, maar ook in landen 
als Libanon gelegd. Het is onze verantwoordelijkheid om dat 
werk financieel te steunen. We moeten als kerk laten zien dat 
wij willen meewerken om het verschil te maken voor onze 
kwetsbare naasten." 
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Beter leven voor vluchtelingenkinderen 
Van 21 t/m 26 november 2022 wordt er opnieuw een landelijke 
huis-aan-huiscollecte gehouden. Kerk in Actie komt dan 
opnieuw in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, 
want de nood blijft onverminderd hoog.  
Aanmelden als collectant of als collectecoördinator kan nu al 
via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
 
Kerk in actie (2) 
Ergste honger sinds 40 jaar in Oost-Afrika 
Noodhulp & rampenpreventie Ethiopië 10 feb 2022 
De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in 
delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie 
jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 
miljoen mensen dreigt honger. 
 
Dringend water en voedsel nodig 
Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen 
dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. 
Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van 
Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de 
komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar 
erger. 
 
Kerk in Actie helpt de getroffen bevolking met water, voedsel 
en medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat 
met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan ernstig 
ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren 
helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers 
voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, 
relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie. 
 
Extreme weersomstandigheden als gevolg van de 
klimaatverandering komen in Afrika steeds vaker voor, en ze 
worden steeds heviger. En dat terwijl dit continent het minst 
bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Naast het ledigen 
van de eerste nood, zet Kerk in Actie zich ook in voor 
structurelere vormen van hulp in klimaatgevoelige landen als 
Ethiopië en Kenia. “Denk hierbij aan landbouwtraining, 
bijvoorbeeld op het gebied van snelgroeiende gewassen met 
kleinschalige irrigatiesystemen”, aldus Timmerman. 

 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van 
Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en 
heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel 
mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De 
Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon 
doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan 
de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, 
grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand 
zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft 
wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt 
de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze  

minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
 
 

Gebedspunten 
 

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

Laten we God danken en prijzen voor alles wat Hij 
geeft. Voor Zijn liefde, Zijn genade en Zijn geduld met 
ons. Hem komt de dank, de eer, de lof en de macht 
toe tot in eeuwigheid! 
Laten we bidden dat we in de 40-dagentijd voor Pasen 
tijd zullen nemen voor bezinning en inkeer. Dat we 
steeds meer zullen beseffen wat Jezus voor ons heeft 
gedaan en dankbaar Gods genade zullen aannemen. 
Laten we God danken dat we op Wereldgebedsdag  
(4 maart) in vrijheid in Nederland kunnen deelnemen 
aan de wereldwijde keten van gebed. Laten we om 
Gods zegen en Zijn aanwezigheid vragen voor de 
gebedsbijeenkomst die in Ommen gehouden zal 
worden.  
Laten we bidden voor de deelnemers aan de Alpha 
cursus. Dat de kennis van God van het hoofd naar het 
hart mag doorstromen en de liefde van de Here Jezus 
in ieders hart zal landen. 
Laten we God danken voor de financiële middelen die 
zijn binnengekomen bij de actie Kerkbalans. Dank God 
voor de bereidheid bij mensen om de kerk financieel 
te ondersteunen. 
Laten we bidden voor alle zieke mensen in de 
gemeente en om ons heen. Bid om herstel en Gods 
kracht, rust en nabijheid in het hele proces.   
Laten we God danken voor de kleine dingen waarvan 
we dagelijks mogen genieten: een kop koffie, een 
warm huis, een lekkere maaltijd, enz.  

 
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 11 maart. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 1 maart voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail 
bij: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien 
nodig kopij in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
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Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook 
terecht in onze gebouwen voor uw: 
 
  Vergadering  Bruiloft 
  Verjaardag  Receptie 
  Jubileum  Oefenruimte 
  Diverse koffietafels en buffetten 
 
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen 
met de beheerder van: 
 
Hervormd Centrum 
Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen 
℡ 0529-456044 
 hervormd-centrum 
                              @pkn-ommen.nl 

 

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

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

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
1ste Scriba: T. Stobbelaar-Verhoek  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg  
 Mw. B. Bijl-Goor         
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed  
  dekern@pkn-ommen.nl 
De Kern is vanwege coronaperikelen meer gesloten dan u 
gewend bent. Indien u De Kern wilt bezoeken, neem dan eerst 
even contact op (zie hierboven), dan komt u niet voor niets. 
7 dagen 24 uur per dag bereikbaar via email. 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind             
 
 

Familieberichten en posters 
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