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21ste jaargang No. 6 Vrijdag 25 maart 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Oordelen en ver-oordelen 

 
Mag je oordelen? Stel deze vraag en er is altijd wel iemand die 
verwijst naar Jezus’ Bergrede (Matteüs 5-7) of 
overeenkomstige Veldrede (Lukas 6:17-49). Het mag niet, want 
‘het staat er toch?’. Ja, het staat in beide redes: ‘Oordeel niet.’  
Lastig voor rechters, overigens... 
Maar dat iets letterlijk in de bijbel staat, zegt nog niet zoveel.  
Je moet wel meelezen wat er nog meer staat. Matteüs is het 
duidelijkst: ‘Want met de maat waarmee je meet, zal jou de 
maat genomen worden’ (7:2). ‘Niet oordelen’ is dus geen 
kwestie van niet mogen, maar van drommels voorzichtig zijn. 
Áls je een oordeel uitspreekt, moet je er zelf ook aan voldoen. 
Kinderen kunnen dat haarscherp aangeven. ‘Zit niet altijd op je 
mobiel!’. ‘Oké pa, maar waarom zit jij dan voor je werk te 
appen tijdens het eten?’. 
Oordelen. Slachtoffers zijn erbij gebaat dat onrecht wordt 
erkend en de dader ver-oordeel-d. En wie zoekt naar het goede 
leven - dé zoektocht van ons leven - zal in zijn/haar leven 
steeds meer zicht moeten krijgen op wat dat goede leven 
volgens jou inhoudt en bevordert. Je moet dus oordelen: over 
wat beter en wat slechter is.  
Gelukkig maar dat Jezus’ woorden geen verbod op oordelen 
inhouden, want ons leven zou terugvallen in pure chaos. Goed 
en kwaad zouden onherkenbaar door elkaar heenlopen: geen 
verschil tussen een aai en een klap. Maar voorzichtigheid is 
geboden: want wie zegt dat je werkelijk gelijk hebt? Niet voor 
niets is het laatste oordeel aan God voorbehouden. 
Vanwege die voorzichtigheid zijn de meeste kerken traag met 
(ver)oordelen. Soms te traag naar je zin. Voorzichtigheid blijft 
echter geboden. Maar als ik dit schrijf is de kogel (ahum) door 
de kerk: de Raad van Kerken heeft de Russische aanval op 
Oekraïne veroordeeld en de PKN schaart zich als lid van de RvK 
achter deze veroordeling. Een zwaar oordeel. Een terecht 
oordeel, zullen we denken. ‘Oorlog is tegen de wil van God’, 
sprak de Wereldraad van Kerken uit bij haar oprichting (1948): 
heldere taal voor wie tegenwerpt dat er volop oorlogen in de 
bijbel staan. Want die staan er, maar tot schande. 
Laten we alleen niet vergeten, dat met de maat waarmee je 
meet, jou de maat genomen zal worden. Oftewel: nóg harder 
nodig dan een veroordeling van dit kwaad is het om zelf 
vredestichter te zijn - in gehoorzaamheid aan Jezus (Mat.5:9). 
En alleen wie het daadwerkelijk probeert, weet hoe 
kneitermoeilijk dat kan zijn.  

ds. Hans Baart 

 

Leesrooster 
 

 
Za 26 mrt.   2 Korintiërs 5:6-16 Een open boek 
 
Zo 27 mrt.  2 Korintiërs 5:17-6:10 Het nieuwe is  
Ma 28 mrt.  2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf 
Di 29 mrt.  2 Korintiërs 7:5-16 Oprecht verdriet 
Wo 30 mrt.  Johannes 13:31-38 Heb elkaar lief 
Do 31 mrt.  Johannes 14:1-14 Vader en Zoon 
Vr 1 apr.  Johannes 14:15-31 ...en Geest 
Za 2 apr.  Johannes 15:1-17 Blijvende vrucht 
 
Zo 3 apr.  Johannes 15:18-27 De haat van de  
Ma 4 apr.  Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid  
Di 5 apr.  Johannes 16:12-24 Verwarring  
Wo 6 apr.  Johannes 16:25-33 Beeldspraak  
Do 7 apr.  Johannes 17:1-12 God kennen is het  
Vr 8 apr.  Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn 
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Zondag 27 maart 
 

 
5e Lijdenszondag / 4e Zondag in de 40-dagentijd 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. T. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: 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 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastheren: Dhr. K. van Hulst  
 Dhr. J. van der Vegte 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. H. Grootens-Slotman 
 Mw. M. van Lenthe 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 1 april 18.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 1 april 19.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 3 april 
 

 
6e Lijdenszondag / 5e Zondag in de 40-dagentijd 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Prop. mw. G. Agterhuis, Hattem 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. J. Hofmeijer  
 Dhr. K. van Hulst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.30 uur: 10erDienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. T. Stobbelaar 
Gastdame/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. J. van der Vegte 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. Ds. G. Rohaan, Bergentheim 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. J. van der Linde 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. G.A. Schreuders, Wierden 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 8 april 18.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 8 april 19.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Paasproject Kindernevendienst 
Thema: Ben je klaar voor het feest? 

 
27 maart: De ware wijnstok 
Johannus 15: 1-8 
Vandaag lezen we over Jezus als de ware 
wijnstok. Druiven kunnen groeien doordat ze 
verbonden zijn met de wijnstok. Zo kunnen wij 
ook groeien en bloeien als we verbonden zijn 
met Jezus. 
 
 
3 april: Mevrouw Wijsheid 
Spreuken 1: 20-33 
Vandaag lezen we over mevrouw Wijsheid. Zij 
vertelt mensen wat ze moeten doen.  
 
Gaan jullie niet naar de kerk. Beluister de 
podcast op www.kindopzondag.nl.  
 

 
Hervormde gemeente 

 
27 maart Deurcollecte voor Missionair Werk 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig 
kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor 
gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van 
Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en 
samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-
alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen 
en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te 
spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede 
behoefte te voorzien. Geef in de collecte voor het missionair 
werk van de Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te 
laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van 
verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met 
Bijbelverhalen. Van harte aanbevolen. 

De diaconie 
 
Collecten 
27 maart 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
3 april 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Missionair werk Kliederkerk  
  landelijk / zending 
 
Zondagskind 
27 maart:  Noud ‘t Jong 
3 april:  Levi Veneberg 
 
Kinderoppas 
Ommen 
27 maart:  Marlien Hekman 
  Anita ‘t Jong 
3 april:  Anja Bolks 
  Indy Bolks 
 
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 
 
27 maart Noaberdienst - Thema Lente 

Een vrolijke lentedienst met prachtige 
liederen. In de dienst is er aandacht 
voor de kinderen in de kerk en er is oppas 
aanwezig. Na afloop is er koffie, thee en 
ranja. De dienst begint om 10.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom. 

 
Collecten 
27 maart 
Ommen en Witharen: World Servants en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
3 april 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
27 maart:  Nelleke Heijink 
  Ellen Horsman 
3 april:  onbekend 
  onbekend 
 
Witharen 
27 maart:  Jannie Bouwhuis 
3 april:  onbekend 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. O. Kramer 
Dhr. G.A. de Roos 
Mw. M.E. Verbree-Eikelenboom 
Dhr. H. Aalpol 
Dhr. B. Makkinga 
Mw. F. Haasjes-Schieving 
Mw. A.R. van Gerresheim-Eggengoor 
Mw. A.C. van der Woude-Mastebroek 
Mw. J. Arnoldussen 
Dhr. W. Dijkstra 
Mw. K. Groothuis-Spijker 
Mw. E. den Uijl-van der Laan 
Mw. A. Ningbers-Slotman 
Mw. W. Steen-Paarhuis 
Mw. H. Veltman-Heck 
Mw. H. Kraaijeveld-Seinen 
Dhr. J. Lucas 
 
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
 

Noord-West 
 

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

Bij de diensten 
Op zondag 27 maart volgen wij opnieuw het 
Veertigdagenproject van de kindernevendienst. Wij zingen het 
projectlied: ‘Slinger van verhalen’ en we lezen  
Johannes 15: 1-8. Het verhaal over de wijnstok en de ranken. 
 

Omzien naar elkaar 
Misschien kent u onderstaande zegswijze wel: 

De mens lijdt het meest 
het lijden dat men vreest, 

doch dat zelden op komt dagen. 
Dus heeft men meer te dragen 

dan God te dragen geeft. 
 
Ik neem bovenstaande nogal eens in de mond als mensen zich 
(in mijn ogen) onnodige zorgen maken. Tot dusver geldt dit ook 
voor de vervanging in het pastoraat. Ik sta er dan wel als 
dominee een tijdje alleen voor, maar van alle kanten word ik 
van harte ondersteund. Het is dus best te doen. Aan de andere 
kant is het ook mooi om te zien en te merken hoe mensen 
meedenken en zich (een beetje) zorgen om je maken. 
 

Doopdienst 
Op 10 april staat er een doopdienst op het rooster. Dus zij die 
hiervan gebruik willen maken mogen contact met mij 
opnemen. 
 

Tot slot …. 
Het geeft mij een goed gevoel om te zien hoe de mensen in 
Ommen omgaan met wat er in de Oekraïne gebeurt. 
Fantastisch om te zien hoe mensen zich inzetten. Ik hoop dat 
dit zal blijven en dat voor de toekomst niet alleen nood 
verbindt. 
Opnieuw een goede en bezinvolle Veertigdagentijd 
toegewenst. (Dat woord nam laatst een jongere in de mond, 
een samentrekking van bezinning en zinvol). 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

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

 
 

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 
 

World Servants 
Op 3 maart kregen de Ommer World Servants groen licht! 
Zoals het er nu naar uitziet reizen ze op 16 juli af voor een 
werkvakantie van drie weken naar Oeganda. Een en ander zou 
vorig jaar al plaatsvinden maar kon toen vanwege corona niet 
doorgaan. 

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 
 

Jubilea 
Mij zijn geen jubilea bekend die in deze editie van Kerkvensters 
genoemd zouden moeten worden. 
 

Verhuizing fam. Hansman 
Met pijn in het hart hebben we afscheid genomen van ons 
geliefde plekje aan het Ommerbos. Natuurlijk vinden we het 
fijn om je/jullie te blijven ontmoeten. Voor het maken van een 
afspraak graag een telefoontje naar onze dochter Ria. Dan zal 
zij zorgen dat het op onze kalender komt.  
Met een hartelijke groet aan iedereen van Jan en Jantina 
Hansman. 
 

Flessen voor Oekraïne 
De PC-basisscholen van Floreant hebben de actie om 
statiegeldflessen in te zamelen succesvol opgepakt. Ik weet nog 
niet alle opbrengsten, maar De Triangel bracht € 343,95 bij 
elkaar, de onderbouw van Koloriet € 246,05 en de bovenbouw 
van Koloriet € 238,55. Dat is bij elkaar de lieve som van maar 
liefst €828,55!!! Goed gedaan allemaal! 
 

Gemeentereis Israël-PG-Jordanië 
Op vrijdag 11 maart is het reisgezelschap weer bij elkaar 
geweest. Wat hebben we veel zin om samen naar Jordanië, 
Palestijnse Gebieden en Israël te gaan.  
Door o.a. restanten coronaregels en de oorlog in Oekraïne 
hebben we toch besloten om de reis af te blazen. Voor de 
vierde (vijfde?) keer data verzetten: daarvoor ontbreekt 
inmiddels de animo. Dus voorlopig is de reis van de baan.  
Voor de deelnemers is dat best jammer. Maar in het grotere 
perspectief van de tijd waarin we leven is het ook eigenlijk niet 
meer dan logisch. 
 

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).  
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Vanaf de Fuut, waar de zonnepanelen hard werken om de 
energierekening nog een beetje in toom te houden, mijn 
hartelijke groeten! 

Ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
Het heeft heel wat mensen blij gemaakt: het weer starten van 
de weeksluitingen in Oldenhaghen en Nijenhaghen. En het 
thema over de vrede was goed gekozen. 
Er waren meer dan 40 aanwezigen in Oldenhaghen en ruim  
25 in Nijenhaghen. 
Het is ook mooi dat er geen kerkmuren worden ervaren. De 
vrijgemaakte zuster zit vrolijk naast de rooms -katholieke 
broeder, de gereformeerde broeder zingt samen met de 
evangelische zuster en de hervormde zuster heeft geen enkele 
moeite met de broeder die wortels heeft in het baptisme. 
Teruggrijpend op mijn vorige stukje zou ik zeggen: wijsheid 
komt met de jaren. Of zoals iemand het tegen mij zei: als je 
dichter bij de hemelpoort komt bereid je je er steeds meer op 
voor dat er geen kerken in de hemel zijn, maar alleen kinderen 
van God. Dan zijn die weeksluitingen geen sluitingen maar 
openingen! 

Hartelijke groet van Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

PaKaN! 
 

 
Reminder: Je kunt het! 
De eindexamenperiode komt er weer aan. Een spannende 
periode! Als PaKaN! willen we de jongeren graag een kleine 
oppepper bezorgen. Daarom onze oproep om naam en adres 
van komende eindexamenkandidaten door te geven. Dat kan 
via mail: pakan@pkn-ommen.nl (Graag vóór 31 maart).  
PaKaN! wenst alle kandidaten alvast veel succes met de 
voorbereidingen! 
 
3 april 10erDienst  
We starten om 09.30 uur in de grote zaal van het Hervormd 
Centrum met een heerlijk ontbijtje. Rond 10.45 uur ronden we 
af met drinken en wat lekkers. Niels bereidt de dienst samen 
met Senna voor en het zal o.a. gaan over de manier waarop de 
wereld reageert op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wat 
vraagt God van ons?  
Graag even aanmelden via de groepsapp of, als je voor het 
eerst wilt komen, door een appje te sturen naar Thomas 
Abbes.  
Alle tieners (vanaf klas 1 VO) zijn weer van harte welkom! 

Niels, Alice, Marleen en Margreet 
 
PaKaN! Paaswake 
Na veel maanden niet veel gekund te hebben, zijn we blij dat 
we de draad weer op kunnen pakken. Wel even wennen, maar 
we hopen dat de jongeren de weg naar de kerk nog weten. 

Veel jongeren gaven begin van het seizoen al aan dat ze héél 
graag weer een paaswake willen. Hieraan willen we als PaKaN! 
graag gehoor geven. Dus: aan alle jongeren van VO1 én 15 plus: 
geef je nu op voor de paaswake.  
In de nacht van Stille Zaterdag (16 april) op 1e Paasdag (17april) 
zullen we de hele nacht gaan waken. En tijdens het waken 
maken we er een supergezellige nacht van, vol leuke 
activiteiten, spellen, dropping, serieus momentje, ontbijtjes 
maken en bezorgen en nog veel meer leuke en lekkere 
momenten. We beginnen rond 18.00 uur met een gezamenlijke 
maaltijd en zondagochtend na kerktijd zijn we klaar. Kom je 
ook? Geef je nu op bij Thomas Abbes. Ben je te oud? Maar wil 
je wel mee? We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. De hele 
nacht of deel van de nacht!  

Groetjes Paaswake Team  
 
PaKaN! zoekt versterking 
Als PaKaN! zijn we nog steeds op zoek 
naar versterking. Zowel in het ambt als 
zonder het ambt. Onze nieuwe promo 
al gezien? Scan hier de QR-code om 
het filmpje te zien: (met dank aan 
Geertjan Jaspers) 
 
 
 

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 
09-03 Fam. Schuurman 
13-03 Mw. Schuttert-Schutte 
 Mw. Van Lenthe-Goos 
20-03 Mw. Y. Bongers 

Dhr. en mw. G.J. Warmelink 
 
Vinkenbuurt 
13-03 Dhr. H. Wagenvoort 
20-03 Dhr. en mw. Heusinkveld-Klanderman 
 
Witharen gebouw Irene 
03-03 Mw. H. Noordegraaf 
08-03 Fam. H. Kroon 
12-03 Dhr. K. Kollen 
 

Gezamenlijke berichten 
 
‘Ommen geeft licht!’ 
Afgelopen zondag is de actie 
‘Ommen geeft licht!’ gestart. Elke 
zondagavond kunnen we een 
brandend kaarsje voor het raam 
zetten: een teken dat we de hoop 
op vrede brandend houden. Vurig 
zelfs! 
De Stichting Ommen Voor Oekraïne (SOVO) verkoopt prachtige 
blikjes-met-kaarsjes voor ‘Ommen geeft licht!’. Ze kosten maar 
€3,00 per stuk en je kunt er gemakkelijk een waxinelichtje of 
een ander kaarsje in plaatsen als het blikje leeggebrand is. De 
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opbrengst van de kaarsjes komt ten goede aan SOVO en wordt 
dus rechtstreeks besteed aan Oekraïners in nood.  
SOVO biedt in alle kerken van Ommen de kaarsjes te koop aan 
(graag gepast geld meenemen of via de bank betalen). Ook 
wordt er verkocht via de Lionsclub en via het netwerk van 
SOVO zelf. Maar als we Ommen nou echt snel licht willen laten 
geven, kopen we allemaal een handvol kaarsjes en verkopen 
we die in onze straat, vriendenkring en familie.  
Ommen geeft licht! Juist nu het zo donker is in Europa. Doe 
mee!! 

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

Corrie Doeleman, Hans Baart 
 
Openstelling kerk 
De Brigittakerk is weer open om te bidden, een kaarsje aan te 
steken en/of met iemand te spreken. Elke dinsdagmorgen van 
10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom! 
 
Verklaring Raad van Kerken 
Protestantse Kerk ondersteunt veroordeling Protestantse Kerk 
ondersteunt veroordeling Russische aanval op Oekraïne 
Zowel de Wereldraad van Kerken als de Nederlandse Raad van 
Kerken hebben de aanval van het Poetin-regime op Oekraïne 
veroordeeld. Zij roepen ook de Russisch-orthodoxe Kerk op om 
zich uit te spreken tegen deze oorlog. De Protestantse Kerk is 
lid van beide oecumenische verbanden en ondersteunt deze 
oproep. 
 
Verklaring van de Raad van Kerken: 
‘Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden’ (Mt. 5,9).  
Met ontzetting en verbijstering volgen we de ontwikkelingen in 
Oekraïne. We voelen ons verbonden met het Oekraïense volk, 
de slachtoffers van de oorlog en de vluchtelingen die huis en 
haard hebben moeten achterlaten.  
De Raad van Kerken in Nederland veroordeelt unaniem de 
Russische aanval op Oekraïne. Er is geen enkele rechtvaardiging 
voor deze invasie. Deze oorlog is in flagrante strijd met het 
internationaal recht.  
Al bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 in 
Amsterdam verklaarden de kerken ‘oorlog is tegen de wil van 
God’ en in de afgelopen jaren verklaarden zij dat wij geroepen 
zijn om te werken aan ‘rechtvaardige vrede’.  
In die geest roept de Raad van Kerken in Nederland kerken 
wereldwijd - ook de kerken in Rusland - op om zich uit te 
spreken tegen deze oorlog.  
Wij roepen Rusland op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, 
het terugtrekken van zijn militairen uit Oekraïne en het starten 
van onderhandelingen over een politieke oplossing van het 
conflict.  
Wij bidden voor de slachtoffers van deze verschrikkelijke 
oorlog in het hart van Europa. Ook vragen wij iedereen van 
goede wil zich voor de vrede én voor de slachtoffers en de 
vluchtelingen in te zetten. Ook bidden wij dat onze 
verbijstering mag worden omgevormd tot daadwerkelijke 
solidariteit en verzoening.  
In deze donkere dagen bidden we God om steun en hulp voor 
de bevolking van Oekraïne met de woorden: ‘God is voor ons 
een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 
Wereldwijd bant Hij oorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen 
verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. ‘Staak de 
strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, 
verheven boven de aarde’. De HEER van de hemelse machten is 
met ons, onze burcht is de God van Jacob.’ (Ps.46:2,10-12) 
 
Brief visitatiecommissie aan de gemeente Ommen PKN 
Classicale College voor de Visitatie in 
Overijssel en Flevoland (CCV O&F) 
 
 

Bericht van de visitatoren 
Aan de gemeenteleden van de PKN Ommen, 
 
Hierbij willen wij als visitatoren u op de hoogte brengen van 
ons bezoek aan uw gemeente. De aanleiding voor ons bezoek 
was de vraag die wij ontvangen hebben van de kerkenraad van 
de Hervormde gemeente en de kerkenraad van de 
Gereformeerde kerk in Ommen voor het uitvoeren van een 
visitatie in verband met de conflictsituatie tussen de (kleine) 
kerkenraad van de Gk Ommen en de SoW-
jeugdwerkorganisatie PaKaN!. Deze conflictsituatie bereikte 
zijn hoogtepunt in het voorjaar 2021 door het aftreden van vijf 
leden van de commissie PaKaN!. 
De wens van zowel de kerkenraad als de betrokkenen was om 
het probleem zo klein mogelijk te houden, onderzoek te doen 
naar het verloop van de samenwerking en te zoeken naar 
wegen van herstel van vertrouwen. Met het oog daarop is er 
met alle direct bij het conflict betrokken personen gesproken, 
soms individueel, soms in groepsverband. 
Door omstandigheden hebben deze gesprekken iets langer 
geduurd, maar in december hebben we een terugrapportage 
gehouden aan alle direct betrokkenen, met daarbij een analyse 
en adviezen voor de kerkenraad. 
 
Zowel op organisatorisch als op persoonlijk vlak liggen/lagen er 
diepe wonden. Deels ligt de oorzaak hiervan in geen duidelijke 
afspraken rond beleidszaken. Er is inmiddels een nieuw team 
van PaKaN!. Deze groep moet de ruimte krijgen om het 
jeugdwerk voor de toekomst op te bouwen en verder uit te 
bouwen en daarbij niet gehinderd door problemen uit het 
verleden. Dat neemt niet weg dat er getracht moet worden tot 
een verzoening te komen. Jeugdwerk is een gezamenlijke taak 
van Hervormd en Gereformeerd. Dit houdt in dat beleid 
rondom jeugdwerk een gezamenlijke verantwoording is van 
beide kerkenraden samen met de commissie PaKaN!. Hierin 
hebben alle predikanten en de jongerenwerker samen een rol. 
 
We hebben daarom de kerkenraden geadviseerd om: 
- De rol en taak van de predikanten en jeugdwerker goed op 
elkaar af te stemmen. 
- Alle partijen te betrekken bij het opstellen van een 
beleidsplan. 
- Duidelijke afspraken maken over de verantwoording van de 
financiën. 
Met deze terugkoppeling aan uw gemeente is het werk van de 
visitatoren afgerond. We wensen alle betrokkenen wijsheid en 
kracht om het verleden achter zich te laten en zich te richten 
op de toekomst, daarbij gesteund door Gods onmisbare 
nabijheid. 

Ds. D. Juijn, dhr. B. Bril, mw. M. A. Prins-Roukema 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Bericht van de Kerkenraad  
Op het moment dat ik dit bericht schrijf is niets meer 
vanzelfsprekend. De oorlog in Oekraïne doet ons beseffen dat 
vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Ondertussen 
merken we hier in Ommen ook de gevolgen van deze crisis. 
Hoge energienota’s en vluchtelingen die naar Ommen (Lemele) 
komen. Mooi te zien hoe ‘warm’ Ommen is. Er wordt door de 
inwoners van Ommen veel gedaan om de vluchtelingen hier 
een goed thuis te bieden. Laten we blijven omzien naar onze 
naaste. We bidden dat de Almachtige uitkomst wil bieden in 
deze crisis en zich over deze wereld wil ontfermen.  
* Coronavirus 
Naast de situatie in de wereld hebben we ook nog steeds te 
maken het coronavirus. We zijn dankbaar dat we weer 
‘normaal’ naar de kerk kunnen gaan. Niet meer op uitnodiging 
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maar vrije inloop, weer volop de lofprijzingen zingen met 
elkaar en samen de Heer ontmoeten om te kunnen groeien en 
gevoed te worden in het geloof. We hopen en bidden dat we 
van het coronavirus verlost mogen worden. 
Ook wil ik in dit verband niet onbenoemd laten dat er achter de 
schermen heel wat gemeenteleden zijn geweest die zich 
hebben ingespannen om de diensten in deze periode mogelijk 
te maken. Ik denk daarbij o.a. aan de medewerkers van het 
reserveringssysteem, het beamerteam, het zangkoor, de 
preekvoorziener, leiding van de Kindernevendienst. En ook 
PaKaN!, die binnen de gestelde regels zoveel mogelijk heeft 
geprobeerd actief bezig te blijven met onze jeugd. Allen dank 
voor de geleverde inspanningen tot nu toe. Ik realiseer me dat 
ik, door een aantal mensen te noemen, mogelijk anderen 
vergeet. Weet dat dit niet opzettelijk gebeurt en dat alle 
inbreng in de gemeente zeer wordt gewaardeerd.  
* Ambtsdragers 
In een eerder verschenen uitgave van Kerkvensters heb ik een 
oproep gedaan om namen aan te dragen van gemeenteleden 
die u geschikt acht voor een ambt binnen de kerkenraad. Ik wil 
deze oproep herhalen. Er is dringend behoefte aan 
gemeenteleden die zich willen inzetten voor de gemeente om 
mee te helpen bouwen aan Gods koninkrijk. Naast ouderlingen 
en diakenen komt door omstandigheden ook de functie van 
scriba vacant. Dus nogmaals, meldt u aan of laat weten wie u 
geschikt acht voor een ambt. Mijn telefoonnummer vindt u 
achterin dit blad. 
 *Avonddiensten 
Wekelijks worden er avonddiensten gehouden in de 
Hervormde kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze 
diensten bij te wonen. We zijn blij dat er gemeenteleden zijn 
die gebruik maken van deze mogelijkheid. Als u de avonddienst 
bezoekt, willen we u vragen zoveel mogelijk voorin de kerk 
plaats te nemen zodat de aanwezigen wat dichter bij elkaar 
zitten. Uiteraard is dit geen verplichting, maar de kerkenraad 
juicht dit wel van harte toe. 
* Besluiten kerkenraad 
Op dit moment wisselen de aanvangstijden van de 
ochtenddiensten in de Hervormde gemeente. De 
wintermaanden starten we om 10.00 uur en in de zomer is dat 
09.30 uur. De Gereformeerde kerk heeft zomer en winter 
dezelfde aanvangstijd namelijk 09.30 uur.  
Vanuit PaKaN! kwam het verzoek om de ochtenddiensten van 
zowel de Gereformeerde kerk als de Hervormde gemeente op 
dezelfde tijd te laten aanvangen. Dit verzoek heeft te maken 
met het organiseren van de ‘Jonge gezinnen diensten’. Dit jaar 
worden er een viertal georganiseerd, maar vanaf volgend jaar 
zullen dat er tenminste tien zijn. De bedoeling is dat deze 
diensten afwisselend in de Hervormde kerk en in de 
Gereformeerde kerk worden gehouden. Om misverstanden 
over de aanvangstijd bij gemeenteleden van de twee kerken te 
voorkomen, heeft de kerkenraad besloten de ochtenddiensten 
vanaf 1 mei 2022 om 09.30 uur te beginnen. Samengevat 
betekent dit dat de ochtenddiensten in de kerk in het centrum 
van Ommen het hele jaar door om 09.30 uur zullen beginnen. 
Voor de kerk in Vinkenbuurt verandert er niets en blijven de 
aanvangstijden ongewijzigd.  
• Op dit moment is de NBV 2021 beschikbaar. Na een 
uiteenzetting door ds. H. Tiggelaar over de doorgevoerde 
veranderingen zal vanaf 1 april 2022 de NBV 2021 als 
kanselbijbel worden gebruikt. 

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad  
 
14 april Ouderenmiddag  
Deze donderdag is er een ouderenmiddag in het Hervormd 
Centrum. Aanvang 14.30.uur  
Deze middag staat in het teken van Goede Vrijdag en Pasen.  
Ds. H. Dorgelo verzorgt de meditatie en het gelegenheidskoor 
verleent zijn medewerking en zal met en voor ons zingen.  
Wij sluiten deze middag en tevens dit seizoen af met een 
gezamenlijke broodmaaltijd. De kosten hiervan zijn € 10,00 p.p. 

Opgeven en betalen kan tot 8 april bij het kerkelijk bureau 
tijdens de openingstijden.  
U wordt hierbij van harte uitgenodigd.  

De ouderencommissie van de diaconie 
 
Ouderenmiddag 10 maart 
Deze donderdagmiddag was er, na 2 jaar coronastilte, weer 
een bijeenkomst voor ouderen in het Hervormd Centrum. 
Plaatsgenoot dhr. Harry Woertink nam ons mee door de 
geschiedenis van Ommen. Aan de hand van lichtbeelden werd 
ons over het verleden en heden van Ommen verteld. Al met al 
een mooie en leerzame lezing en mooi om te kunnen schrijven 
dat veel belangstellenden het Hervormd Centrum voor deze 
lezing hadden opgezocht. We mogen terugzien op een 
geslaagde middag. 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
13-02  Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 77,95 € 96,80  € 77,65 
 
20-02 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 81,00 € 83,50  € 72,05 
    
 
27-02 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 119,71 € 110,95 € 85,46
   
06-03 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 124,45 € 166,06  € 115,80  
Vinkenbuurt 16,10 28,70 
Kerk Vinkenbuurt 16,00 
 
09-03 Kerk Diaconie 
Vinkenbuurt € 22,15 € 40,80 
Kerk Vinkenbuurt 32,45  
 
13-03 Kerk Diaconie 
Vinkenbuurt € 14,45 € 21,55  
Kerk Vinkenbuurt 16,75 
(inloophuis) 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 
  4 april  Moderamen Kleine Kerkenraad 
  5 april  Gemeentevergadering 
25 april   Kleine Kerkenraad 
25 april  Diaconie 
28 april  College van Kerkrentmeesters 
 
Uit wijkraad 1 en 2 
Verschillende contactpersonen, ouderlingen en diakenen 
hebben aangegeven straks in mei hun taak graag over te willen 
dragen. Hoe mooi zou het zijn wanneer dat ook werkelijk gaat  
lukken! Hier hebben we jou/ u bij nodig! 
 
Waar zijn we naar op zoek? 
- Mensen die willen helpen met organiseren om iets met en 
voor jongeren te doen of jeugdambtsdrager willen worden 
- Mensen die een bezoekje willen brengen wanneer er iets te 
vieren is of wanneer iemand ziek is of er iets verdrietigs is  
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gebeurd (contactpersoon of ouderling) 
- Mensen die willen zorgen dat post van de kerk bezorgd wordt 
(spaardoosjes, brief, kerkbalans)  
- Mensen die zich specifiek in willen zetten voor mensen die 
het minder hebben dan wij zelf (diaconie) 
- Mensen die ervan houden om mee te denken over beleid en 
iets te organiseren (beleidsouderling) 
 
De komende weken komt er misschien iemand bij je/u aan de 
deur met een verzoek om iets voor de kerk te betekenen, 
hopelijk kunt u /jij hier positief op reageren.  
Jij/u hoeft hier niet op te wachten maar mag ook aan ons 
doorgeven wanneer jij/u iets wil betekenen. 

Namens wijkraad 1: Hennie Meulenkamp-Wermink, 
Namens wijkraad 2: Herman van Dijk, 

 
Hieronder lees je wat Erik en Tamara motiveert om zich in te 
zetten 

Wij zijn Tamara en Eric Post. 
Afgelopen jaar zijn wij bevestigd als 
ouderling voor wijk 1. We hebben ‘ja’ 
gezegd omdat we geloven dat God 
ook ons als Zijn handen en voeten wil 
gebruiken op aarde. Ook in Zijn kerk 
zijn mensen nodig die aan de ene kant 

praktisch meebeslissen via de kerkenraad en anderzijds contact 
onderhouden met de gemeente via contactpersonen. In onze 
secties wordt het meeste bezoekwerk door onze 
contactpersonen gedaan. Wij hebben ervoor gekozen om ook 
nog pastoraal ingezet te kunnen worden. Wij merken dat 
vooral de oudere mensen in onze secties het fijn vinden nog 
extra bezoek te krijgen. Voor anderen is een korte 
kennismaking aan de voordeur al voldoende. We bouwen van 
harte mee aan een gemeenschap waar jong en oud zich thuis 
mag voelen en waar in liefde naar elkaar wordt omgekeken en 
zo wordt gebouwd aan Gods Koninkrijk op aarde. 
 
5 april Uitnodiging gemeentevergadering  
Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee.  
 
Agenda  
a. Verslag gemeentevergadering 17 november (gepubliceerd  
 in Kerkvensters 14 januari) 
b. Jaarrekeningen CvK (Kerk / Kern), Diaconie, ZWO en  
 Kerkvensters 
c. Financieel gezond en overgaan tot beleggingen (toelichting  
 vanuit CvK) 
d. Informeren over stand van zaken van actuele zaken:  
 Gebruik van NBV ’21,  
 informeren m.b.t. haalbaarheidsonderzoek Hospice. 
e. Koersplan 2020-2025 - Waar zijn we als kerk nu mee bezig? 
f. Wat betekent avondmaal voor jou? (o.l.v. ds. Hans Baart) 
g. Rondvraag 
 
De jaarrekeningen liggen vanaf 28 maart ter inzage in De Kern 
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
•Onlangs was Ina Bremmer-van de Veen 12,5 jaar in dienst als 
koster. We hebben haar hiervoor een attentie aangeboden. 
•Op de valreep nog een envelop voor de VVB in de bus van  
€ 1.500,00 wat de totaalstand nu op € 362.931,48 brengt.  
Hartelijk dank hiervoor. 

Namens het CvK, Jan Meulenkamp. 
 
De Noaberkerk en het Noaber-cakeblik 
Samen - geloven - geven - ontmoeten  
U hebt er vast al wel over gelezen, het gezien of ervan 
gehoord… De Noaberkerk in Witharen is van start gegaan! 
Als Noaberkerk in Witharen willen we mensen uit Witharen en 
omstreken ontmoeten en met hen in gesprek gaan. We willen 
een betrokken gemeenschap zijn met aandacht en zorg voor 

elkaar. Om dit in praktische zin ook een beetje vorm te geven 
hebben we het Noaber-cakeblik in het leven geroepen. Dit 
cakeblik is inmiddels aan zijn reis door Witharen begonnen.  
Hoe dat in zijn werk gaat? 
Je ontvangt het gevulde cakeblik van iemand uit Witharen (of 
omstreken). Nadat je genoten hebt van de inhoud van het 
cakeblik mag je het opnieuw vullen en doorgeven aan iemand 
anders. Wij hopen dat het blik op deze manier de hele 
buurtschap doorreist en er vele leuke ontmoetingen door 
zullen ontstaan. Nieuwsgierig geworden?  
Kijk dan op de facebookpagina van de noaberkerk op de PKN 
site of kom gewoon een keertje kijken in een van onze 
Noaberdiensten. U/jij bent van harte welkom. 
 
Binnen gekomen op de diaconie rekening februari 
Collecte diaconie  € 448,00  
Giften diaconie  € 188,84  
Diverse doelen   € 265,00  
Kerk    €   20,00  
 
Collecten 
06-02 Diaconie Kerk 
Ommen € 298,90 € 172,60 
Witharen 34,95 35,95 
Kerk. geb.  106,70 
Gebouw Irene  36,65 
13-02 Diaconie Kerk 
Ommen € 344,05 € 222,30 
Witharen 31,65 30,65 
Kerk. geb.  195,85 
Gebouw Irene  71,00 
 
20-02 Diaconie Kerk 
Ommen € 195,50 € 141,45 
Witharen 60,85 47,55 
Kerk. geb.  126,40 
Gebouw Irene  21,00 
 
27-02 Diaconie Kerk 
Ommen € 159,72 € 154,80 
Witharen 60,85 47,55 
Kerk. geb.  124,45 
Gebouw Irene  51,10 
 
Giften 
Voor de bloemengroet 
€ 10,00 bestemd voor de Noaberkerk 

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
26 maart Wandelen op zaterdag  
We verzamelen op zaterdagmorgen 26 maart a.s. om 08:30 uur 
op de Markt (bij P Voormars) en zijn benieuwd, welke route 
onze gids Henk Stegeman weer heeft uitgestippeld… 
We wandelen ongeveer 10 km en genieten onderweg ergens 
van een kopje koffie of thee of een ander drankje met 
eventueel een hapje. Als je al in onze wandelmailgroep staat, 
ontvang je langs die weg ook nog een uitnodiging, ben je 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 eventueel belangstelling of 
vragen: meld je aan of informeer bij Hieke From,  
Henk Stegeman of Herman Tip. 
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Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
2 april Voorjaars Samenzang om 20.00 uur 
met Ad Huetink (orgel) in de Willem Hendrik Zwart Hal, 
Grensweg 17, Lemelerveld. Reserveren is verplicht en kan heel 
eenvoudig: ℡0572-371838 / adhuetink@gmail.com 
Volledige programma vindt u op: www.huetink-royalmusic.nl.   
 
2 april Live verzoekconcert met samenzang 
Kandelaarkerk, Weidebuurt 9, Heemse. De opbrengst van dit 
Verzoekconcert zal 50/50 ten goede komen aan onze Kerk en 
Oekraïne.  
Verzoeken voor het concert van 2 april ontvangen we graag tot 
uiterlijk zondag 27 maart a.s. via gkvheemse.nl/verzoekconcert. 
Ook kunnen daar sponsor-verzoeken worden achtergelaten, 
meer dan welkom!  
Het thema zal (net als het verzoekconcert van 20 maart 2021, 
terug te luisteren via gkvheemse.nl/verzoekconcert)  
De kerkzaal is open vanaf 19.15 uur, vol=vol, om 20.00 uur 
begint het Verzoekconcert.  

Brent Hulzebosch, Erik Meems, Iris Meems, Gerti Meerholz, 
Annamiek Moes, Klaasjan Pullen, Berjan Schroer 

PS op woensdag 6 april wordt dit verzoekconcert uitgezonden 
via gkvheemse.nl en het YouTube kanaal van GKV Heemse 
 
Paasbrodenactie voor Oekraïne 
Net als voorgaande jaren staan de leden van Stichting Ommen 
Voor Oekraïne in de hal van De Kern, gebouw Irene en in de 
Hervormde gemeente liggen de bestellijsten voor de 
paasbroden actie. De broden kosten € 6,50 per stuk.  
Op 3 en 10 april kunt u bij de in- en uitgangen van de 
Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente en gebouw 
Irene uw bestellingen noteren op de daarvoor bestemde 
intekenlijsten. De broden kunnen opgehaald worden op  

vrijdag 15 april tussen 13.00 en 16.00 uur en  
zaterdag 16 april tussen 09.00 en 12.00 uur  

in het depot aan de Haven Oost 20.  
Bent u niet in de gelegenheid uw bestelling in de kerk te doen, 
bij onderstaande personen kan dat telefonisch of per mail 
graag voor 10 april.  
Johan Hofmeijer ℡ 06-24971383,  
 johanhofmeijer54@gmail.com 
Erna Martens ℡ 06-12613437,  erna.martens@outlook.com 
 
De opbrengst van de verkoop is deze keer bestemd voor de 
opvang van vluchtelingen. Ook zal er binnenkort een tweede 
transport met goederen en voedsel naar Hongarije gaan. Waar 
Dianne, onze contactpersoon, zorgt voor de coördinatie en 
verspreiding van de spullen.  
 
 
 

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 bidden dat we de hoop op Gods Koninkrijk 
nooit zullen verliezen. Bid dat een ieder Gods 
nabijheid en liefde mag ervaren door de kracht van de 
Heilige Geest. 
Laten we bidden voor alle mensen die gebukt gaan 
onder de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat een 
ieder Gods nabijheid, bescherming en kracht zal 
mogen ervaren.  
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de acties 
die de Stichting Ommen voor Oekraïne (SOVO) 
onderneemt om hulpgoederen te sturen naar 
Oekraïne en de landen die veel vluchtelingen 
opvangen. Laten we God danken voor de mensen die 
zich daarvoor vrijwillig inzetten en voor hen die 
vrijgevig goederen aanleveren. 
Laten we bidden voor het gezin van de contactpersoon 
van de stichting SOVO (fam. Bernyk-v.d. Lingen), nu ze 
niet meer bij elkaar zijn. Laten we bidden om kracht 
van God om het werk vol te kunnen houden en laten 
we bidden om vrede, zodat dit gezin (en vele gezinnen 
met hen) weer herenigd kan worden.   
Laten we bidden voor mensen die het leven niet meer 
zien zitten. Dat ze de juiste hulp zullen krijgen, Gods 
nabijheid zullen mogen ervaren en kracht van God 
zullen ontvangen om het leven weer aan te kunnen. 
Laten we bidden voor de deelnemers aan de Alpha 
cursus die momenteel wordt gehouden. Dat God hun 
hart opent voor Hem en ze Zijn leiding en kracht 
mogen gaan ervaren door de Heilige Geest die in hen 
werkt. 
Laten we bidden dat er voldoende ouderlingen, 
diakenen en contactpersonen mogen worden 
gevonden om al het kerkenwerk te kunnen laten 
doorgaan. 
Laten we God danken dat Hij ook met een kleine 
bijdrage van onze talenten of onze tijd, grote dingen 
kan doen. 

 
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 8 april. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 29 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  
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 
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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   ℡ 456044  
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 

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

Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed  
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Maandag:  09.00-13.00 uur en 19.00-22.00 uur 
Dinsdag:  09.00-13.00 uur en 19.00-22.00 uur 
Woensdag: 19.00-22.00 uur 
Donderdag: 13.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur 
Zaterdag:  09.30-11.00 uur 
Zondag:  Voor, tijdens of na de diensten 
7 dagen 24 uur per dag via email. 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


