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21ste jaargang No.22  Vrijdag 25 november 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Ook de Heer wacht… 

‘Gelukkig de mens die op Hem wacht’ staat er in Jes. 30: 18. 
Gelukkig ben je als je niet alleen overgeleverd bent aan het hier 
en nu. Het hier en nu van het gewelddadige onrecht en de 
verbijstering over wat maar voortduurt in Oekraïne en zoveel 
andere landen. De toenemende polarisatie ook in eigen land, 
de kloof die zich verbreedt tussen arm en rijk. Maar ook het 
hier en nu voor jou persoonlijk: als de kanker je in de greep 
houdt en de angst je naar de keel vliegt bij de gedachte dat je 
toekomst afgesneden wordt. 
Gelukkig ben je als je dan beseft dat er meer is dan het hier en 
nu, dan wat voor ogen is. Dat de toekomst aan God is en Zijn 
Koninkrijk. Een wenkend perspectief dat hopelijk als een licht 
doorbreekt in onze duisternis. Een toekomst die je helpt het vol 
te houden ook al gaat dat niet vanzelf. De komende periode 
van Advent helpen we elkaar weer om de verwachting levend 
te houden. De komst van het Kind in de kribbe dat langs de 
weg van het kruis en de opstanding tot de Koning werd die zal 
terugkomen. En nee, het valt niet altijd mee om het vuur van 
de hoop brandend te houden. Soms is Gods aangezicht en 
aanwezigheid verborgen. Soms slaat de twijfel toe.  
Toen ik dat 18e vers van Jesaja 30 las werd ik getroffen door 
het begin van dat vers. Daar staat dat niet alleen wíj wachten, 
maar dat ook de Heer wacht. En misschien staat de Heer nog 
wel ongeduldiger te wachten op het ogenblik dat Hij ons 
genadig kan zijn, dan dat wij wachten. Een mysterieus vers.  
Waar wacht de Heer dan op? Ook voor mij is die zin duister, 
ook ik kan niet in Gods agenda en beleidsplan kijken. En toch 
bemoedigt die zin mij. De Heer is er ongeduldig klaar voor. 
Bijbelteksten schieten nu door mijn hoofd. Over een vader die 
elke dag ongeduldig wacht tot zijn (verloren) zoon terugkomt in 
zijn armen. Gespannen en vol verwachting staat hij elke dag op 
de uitkijk. Ik moet ook aan 2 Petrus 3: 9 denken waar staat dat 
God niet traag is met het nakomen van zijn belofte, maar dat 
zijn wachten een geduldig wachten op óns is. Waarbij lastig 
blijft voor ons dat duizend jaar voor ons, bij God als één dag is… 
Laat Advent ons ervan doordringen dat ons wachten geen 
lijdzaam wachten moet zijn. Het credo is niet ‘Stil maar, wacht 
maar’. Het is leven, zeggen en doen, getuigen in woord en daad 
dat we vol verwachting zijn. Het wenkend perspectief van Gods 
komst, van alle dingen nieuw. 
Laat het juist aan ons te zien zijn. Laten we tegenover al het 
kwaad in deze wereld het goede er tegenover zetten.   

Vervolg zie pag. 4 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven 
 
Zo 27 nov Filippenzen 2:12-18 Advent I Inspanning 
Ma 28 nov Filippenzen 2:19-30 Meeleven 
Di 29 nov Jesaja 9:7-16 Gods woede 
Wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme  
Do 1 dec Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt  
Vr 2 dec Jesaja 10:20-27 Nog even 
Za 3 dec Jesaja 10:28-34 Nietsontziende  
 
Zo 4 dec Jesaja 11:1-10 Advent II-Telg v. Isaï 
Ma 5 dec Jesaja 11:11-16 Terugkeren  
Di 6 dec Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen 
Wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol 
Do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 
Vr 9 dec Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad 
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Zondag 27 november 1e Advent 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Hoogeveen, Lutten 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. B. Scheppink  
 Dhr. H. Veurink  
 Mw. J. Veurink 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Hervormd Centrum ‘Ommen Samen kerk’ 
09.30 uur: 10-erDienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H, Dorgelo, Lessons en Carols 
 M.m.v. Het Kamerkoor Salland  
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdames/-heren: Cantate Werkgroep 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. R. Robijn 
 Dhr. J. Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. A. de Vries, Nijverdal 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 2 dec. 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 2 dec. 19.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 4 december 2e Advent 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. M. Hekman  
 Mw. R. van Lenthe  
 Dhr. A. van der Vegt 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J. Eertink, Rijssen 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.A. Dekker, Lemele 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Gastdame/-heer: Dhr. J. Companje  
 Mw. B. Naarding 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. de Haan, Den Ham 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. E. Hogenkamp 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Marlies Veldman 
 Fam. Doldersum 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 9 dec. 18.30 uur: Dhr. K. Schaap 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 9 dec. 19.30 uur: Dhr. K. Schaap 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Kindernevendienst 
Bij de kindernevendienst van zowel de Gereformeerde kerk als 
de Hervormde gemeente is het thema van deze Adventstijd 
‘Levenslicht’. 
Tijdens het project lezen we verhalen over bijzondere vrouwen 
uit de Bijbel. Allemaal spelen ze een eigen rol in het verhaal van 
Gods volk, en allemaal worden ze in Matteüs 1 genoemd als 
‘voormoeders’ van Jezus.  
In de kerk laten we elke week op de beamer een standbeeld 
zien van de vrouw die op die zondag centraal staat. 
 
27 november Eerste Advent: ‘Kom erbij!’ (Batseba) 
Vandaag lezen we over Batseba. Zij woonde vlak bij het paleis 
van koning David. Toen de koning haar zag, werd hij verliefd. 
Later, toen koning David oud was, zorgde Batseba ervoor dat 
haar zoon Salomo koning werd. 
 
4 december Tweede Advent: ‘Waar kom je vandaan?’ (Ruth) 
Op deze zondag gaan we het hebben over Ruth. Zij ging naar 
het stadje Bethlehem, waar ze bijna niemand kende. Dat deed 
ze om voor haar schoonmoeder te zorgen. In Bethlehem 
ontmoette Ruth Boaz. Ze trouwden en kregen een kind. Dat 
was het begin van een bijzondere familie, waarin later veel 
koningen geboren zouden worden. Ook Jezus stamt uit die 
familie. 
 
27 november Lessons and Carols in Hervormde kerk 
Ter voorbereiding op de Viering van Kerst, m.m.v. het 
Kamerkoor Salland o.l.v. de dirigent Henk Ophoff. 
Deze Lessons and Carols zijn een traditie in Engeland, ontstaan 
om de reguliere kerkdienst wat ‘luchtiger’ te maken zodat 
meer mensen naar de kerk komen. 
Ds. Henry Dorgelo zal tijdens deze dienst de tekst en muziek 
nader toelichten en vertellen welke Adventsboodschap deze 
liederen in zich dragen.  
De dienst begint om 19.00 uur. Na de dienst kunt u napraten 
met de medewerkers van deze speciale dienst en wordt u een 
kop koffie of thee aangeboden. 
De toegang is gratis, maar na afloop wordt een collecte 
gehouden om de kosten te bestrijden. 
 
4 december Top 2000 Noaberdienst  
Voor veel muziekliefhebbers staat de maand december in het 
teken van de Top 2000. De stemlijsten staan weer online en in 
de laatste week van het jaar is de ontknoping op Radio 2. In 
onze kringen wordt er ook veel naar Groot Nieuws Radio 
geluisterd, welke op haar beurt de christelijke top 1008 laat 
horen. 
In de Noaberdienst staat een aantal Top 2000 artiesten 
centraal met als thema: hun strijd, inspiratie en hoop. Soms 
met clips van een top 2000 hit, maar het kan ook een andere 
song zijn of een andere uitvoering. Hierdoor kunnen we een 
breed repertoire aan liedjes en muziekstijlen laten horen en 
zien. Er mag meegezongen worden, want de teksten staan er 
vaak bij. Engels / Nederlands, voor elk wat wils. Ook zullen er 
liedjes van een aantal ‘Groot Nieuws’ artiesten gepresenteerd 
worden. Voor basisschoolkinderen is er een eigen programma. 
Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie of thee en een 
verrassend koekje. Om 10.00 uur begint de dienst en na afloop 
kan er in een gezellige setting nagepraat worden. 
 
4 december Diaconiecollecte voor Stichting Mensenkinderen 
Zelden was de nood zo hoog in het straatarme Moldavië, mede 
als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het grote aantal 
vluchtelingen. De prijzen van voedsel zijn meer dan 
verdubbeld. Het gevolg is dat het aantal arme gezinnen 
schrikbarend is toegenomen. Brandstof voor de kachel (hout, 

briketten of gas) is voor hen onbetaalbaar geworden. Mensen 
zijn bang en wanhopig, want de vrieskou in de winter is 
meedogenloos. Veel gezinnen kampen met een duivels 
dilemma: Besteden we het kleine beetje geld dat we nog 
hebben aan voedsel of aan brandhout? Sommigen hebben 
helemaal geen geld meer… 
Denkend aan de woorden van Jezus: ‘Ik verzeker jullie: alles 
wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten 
van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij 
gedaan’, wil Mensenkinderen deze kwetsbare medemensen in 
Moldavië helpen. Zonder hulp redden ze het niet. Daarom 
geven we hen brandhout, kolen of briketten. 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
27 november 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
19.00 uur: Bestrijding onkosten  
  Cantatedienst 
 
4 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk 
Uitgangen: PaKaN! / zending 
 
Zondagskind 
27 november: Marit Veneberg 
  4 december: Marith Hekman 
 
Kinderoppas 
Ommen 
27 november: Gezelien van Duren 
  Henrike Grondman 
4 december: 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 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ℡ 06 34229526. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
27 november 
Ommen en Witharen: Algemene Christelijke 
  Doeleinden en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
4 december 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
27 november: Rianne van der Bent 
  Julia Dunnewind 
4 december: Romy Dunnewind 
  Marijke van Harten 
 
Witharen 
4 december: Yvonne Meijer 
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Vervolg meditatie 
 

 
In de brief van Paulus aan Titus, die we laatst in de Pauluskring 
bespraken, viel op hoe vaak Paulus de gemeente opriep het 
goede te doen. Laten ook wij in navolging het goede doen, op 
alle mogelijke manieren.  
‘Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht, roep 
ik uw nadering uit, omdat ik U verwacht’ (Lied 512:5). Een 
roepen dat ook vraagt om te dóen.  
Dat ons ongeduldig wachten gevoed mag worden door een 
weten dat ook God ongeduldig wacht, ook al weten we niet 
waarom en waarop Hij wacht. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Zondag 20 november jl. zijn in de eredienst de namen 
genoemd van gemeenteleden welke zijn overleden in het 
kerkelijk jaar 2021-2022. Zowel in de eredienst als ook nu, 
herdenken wij hen in eerbied en wij zullen hun namen niet 
vergeten. 
 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. J. Paarhuis 
Mw. M. Paarhuis-Veurink 
Mw. S.E. de Wit-Dekker 
Mw. J. Boer-Bentum 
Mw. A.P. Aukema-Werkman 
Mw. H.C. Hurink-Pelleboer 
Mw. N.A. Berger-de Groot 
Mw. E. ter Haar-Prinsen 
Mw. G. van der Meer-Martens 
Dhr. K. Hekman 
Mw. J.G. Veneberg-Makkinga 
Mw. H. Dijkstra-Leffers 
Dhr. G. Vos 
 
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

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

Bij de diensten 
In het Adventsproject van de kindernevendienst staan vijf 
vrouwen centraal. Matteüs noemt ze aan het begin van zijn 
Evangelie. Het zijn Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria.  
De eerste vier worden in het Adventsproject ‘voormoeders’ 
genoemd. In hun verhalen krijgen wij al vast iets te zien en te 
horen over Maria en over Jezus. 
De verhalen over deze vrouwen zijn bijzondere verhalen.  
Al deze vrouwen ‘staan hun mannetje’ en ze nemen een 
uitzonderlijke plek in het geslachtsregister van Jezus in.  

Het thema van het Adventsproject is ‘Levenslicht’. Het 
levenslicht zien is synoniem voor geboren worden. Over God 
wordt vaak gesproken als het levenslicht. In het Adventsproject 
gaat het over hoop en verwachting, die geboren worden tegen 
alle verwachting in, maar ook door toedoen van bijzondere, 
moedige en gelovige vrouwen.  
Wanneer ik voor mag gaan in Ommen of Vinkenbuurt zal ik mij 
aan dit thema houden. 
 

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

Overlijden 
Woensdagmorgen 16 november is in de leeftijd van 90 jaar 
overleden, Hendrik Veldhuis. Henk woonde samen met zijn 
vrouw Hennie aan het Ommerkanaal). 
De crematie vond plaats op maandag 21 november na een 
dienst van Woord en Gebed in de aula van De Lariks. 
Wij bidden Hennie, de kinderen en allen die rouwen om het 
heengaan van Henk de nabijheid van onze Heer en Heiland toe. 
 

Lessons and Carols 
In de avonddienst van 27 november (1e Advent) zal het (festival 
of nine) lessons and carols centraal staan. Een inmiddels 104 
jaar oude Engelse traditie. In negen Bijbelgedeeltes (lessons) 
wordt verhaald over het verdwijnen van de menselijkheid, de 
belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De lezingen 
worden afgewisseld met het zingen van carols, feestelijke 
kerstliederen met een algemeen religieus karakter.  
 

Top 2000 dienst 
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het al jaren de traditie dat op 
Radio 2 de Top 2000 klinkt. Het was de laatste jaren mijn 
gewoonte om op de zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw een 
Top 2000 dienst te houden. Enkele liederen uit die Top 2000 
staan dan centraal en zij worden verbonden met de Bijbelse 
thema’s van o.a. geloof, hoop en liefde. Nu is er dit jaar geen 
zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar in Vinkenbuurt 
wilde men toch graag een Top 2000 dienst. Die houden wij nu 
op 11 december. Indien u een favoriet lied hebt (met een 
verhaal) dan mag u dat met mij delen. Uzelf of ik (anoniem) 
verhalen dan dit verhaal in de kerkdienst en vervolgens 
luisteren wij dan naar dit lied. Het zal u verbazen welke diepere 
lagen er in (sommige) liederen zitten. 
 

Dopen 
Op 18 december staat er weer een doopdienst gepland. Indien 
jullie van deze gelegenheid gebruik willen maken om je kind te 
laten dopen, dan hoor ik dat graag.  
 

Tot slot! 
Ik heb u vorig jaar een nieuw woord proberen te leren. Ik ga 
daar dit jaar in deze Adventsperiode mee door. Dat woord is 
Adventeren! Mijn spellingscontrole zegt dat dit woord niet 
bestaat en dat het adverteren moet zijn. Ja, dat woord kennen 
wij veel beter. Iedere dag worden wij er weer mee overspoeld. 
Allerlei zaken worden aangeprezen die u eigenlijk niet mag 
missen. Alles is nog beter, nog mooier en nog uitzonderlijker. 
Met Advent houden wij in de kerk geen schreeuwende 
verkooppraatjes, maar wij willen wel kwijt dat wij toeleven 
naar Hem, waar wij in ons leven niet zonder kunnen. Jezus, die 
mooier, beter en uitzonderlijker is dan al het andere.  
Een goede tijd van Adventeren toegewenst! 
Vrede en alle goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
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Zuid-Oost 
 

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

Beroep ds. E.J. Prins 
Veel mensen waren teleurgesteld toen werd meegedeeld dat 
ds. Evert Jan Prins bedankt had voor het beroep dat onze 
gemeente op hem had uitgebracht. Hij heeft de kerkenraad de 
reden voor het niet aannemen van dit beroep meegedeeld en 
dat hebben wij te respecteren. Er gaat nu gezocht worden naar 
een nieuwe predikant die we zouden kunnen beroepen. We 
wensen de beroepingscommissie Gods zegen op hun 
werkzaamheden en hopen in de toekomst een predikant te 
kunnen beroepen, die met zegen werkzaam kan zijn in onze 
gemeente, waarbij het accent ligt op onze wijk. Tot die nieuwe 
predikant er is zult u het nog even met mij moeten doen… 
 

Overleden 
Op donderdag, 10 november jl. is overleden Gerrit Jan 
Hesselink. Hij werd 84 jaar. Samen met zijn vrouw Dinie 
woonde hij aan de Marsweg in Junne. In een vorig nummer had 
ik al geschreven dat hij ernstig ziek was en dat hij weer 
thuisgekomen was. Dat is echter maar van korte duur geweest. 
Hij werd opnieuw opgenomen en na een aantal dagen mocht 
hij naar huis om te sterven. Zo is er een eind gekomen aan zijn 
actieve leven in kerk en wereld. Op woensdag 16 november 
hebben we zijn lichaam ter aarde besteld op de begraafplaats 
Laarmanshoek, na eerst een dankdienst voor zijn leven te 
hebben gehouden in de kerk, waarin we hebben stil gestaan bij 
zijn levensmotto: Omzien in dankbaarheid en vooruitzien in 
vertrouwen. In het volste vertrouwen op zijn Heer en Heiland is 
hij gestorven. We bidden Dinie zijn vrouw, zijn kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen kracht toe van God om hun leven voort 
te zetten zonder Gerrit Jan in hun midden.  
 

Zieken 
Ieder die ziek is, behandeld wordt, onderzoeken moet 
ondergaan wens ik toe dat zij hun hulp en verwachting stellen 
op de Heer hun God. 
 

Beroepingswerk  
Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft gehoord, heeft ds. E.J. Prins 
uit Daarle bedankt voor het beroep dat de Hervormde 
gemeente Ommen op hem had uitgebracht. Uiteraard vinden 
we dat jammer. Er waren mooie gesprekken met de 
beroepingscommissie, informatieve gesprekken met de 
kerkenraad en PaKaN! en een geslaagde avond met 
vertegenwoordigers uit de gemeente. Ds. Prins heeft, zoals bij 
de afkondigingen is meegedeeld, een brief geschreven aan de 
kerkenraad, waarin hij uitlegt waarom hij heeft bedankt voor 
het beroep.  
Inmiddels heeft de kerkenraad aan de beroepingscommissie 
gevraagd door te gaan met de werkzaamheden en die pakken 
we nu weer op. Als eerste stap willen we een overzicht maken 
van mogelijk geschikte predikanten. Opnieuw kunt u namen 
van predikanten indienen bij de commissie.  
Het is wellicht goed nogmaals te vermelden dat we, na de 
herstructurering, één kerkenraad hebben met een Dagelijks 
Bestuur. We zijn dus op zoek naar een predikant, die er samen 
met ds. Dorgelo is voor de gehele gemeente, met als pastoraal 
werkgebied het geografisch deel Zuid-Oost van de Hervormde 
gemeente.  
Het emailadres van de beroepingscommissie is: 

 herv-bc@pkn-ommen, maar u mag ook de naam schriftelijk 
doorgeven aan ondergetekende.  

Arie van der Snel, voorzitter beroepingscommissie 
 
 
 

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 
 

Jubilea 
Op 28 november is het 55 jaar geleden dat Hans den Outer en 
Bea Mudde elkaar het ja-woord gaven.  
Rond diezelfde tijd, ook 55 jaar geleden, maar op 8 december 
trouwden Jan Makkinga en Hilda. 
We feliciteren beide jubilerende echtparen van harte met dit 
gedenkwaardige jubileum en wensen hen Gods blijvende zegen 
toe! 
 

Doopzondag 
De eerstvolgende doopzondag is op zondag 8 januari. Het 
voorbereidende doopgesprek vindt plaats op woensdag  
28 december. Als je je kind wilt laten dopen (uit wijk 1 of uit 
wijk 2) laat het mij dan vroegtijdig weten. 
 

Asielzoekers 
Hartverwarmend waren de reacties op de oproep om iets te 
doen voor de asielzoekers, die worden opgenomen in een 
vleugel van het gemeentehuis. Het betreft hier crisisopvang en 
het gaat om mensen die anders in de openlucht in Ter Apel 
hadden moeten slapen. Vol onzekerheid met het uitzicht op 
een langdurig wachten, voordat ze hun vluchtverhaal kunnen 
vertellen. Mensen die onderdak, te eten en een gelegenheid 
om zich te kunnen douchen krijgen aangeboden. Dit lijkt 
misschien heel wat (en is het ook gelet op de omstandigheden 
waar ze vandaan komen), maar ze hebben geen inkomen, geen 
recht op onderwijs (ook de kinderen dus niet) en ontvangen 
geen kleding. Ook mogen ze niet werken. Voor hen hebben we 
een mooie kledinginzameling kunnen houden. Fijn dat er 
genoeg is ingeleverd van een goede kwaliteit (ook al begrijp ik 
niet dat een enkeling vieze of kapotte kleding inleverde…).  
Fijn dat vrijwilligers de kleding sorteerden en dat de 
asielzoekers vorige week dinsdagochtend kleding konden 
uitzoeken in de opslagruimte van SOVO. De reacties van de 
mensen maakten duidelijk dat het geen overbodige actie was! 
Daarnaast stuurden mensen allerlei tips en namen van 
contactpersonen voor vrijwilligerswerk of ontspanning. Dit 
alles heb ik doorgegeven aan de locatiemanager. Ook boden 
mensen aan iets met deze mensen te willen gaan doen 
(wandelen of dammen o.i.d.). Heel fijn waren de 8 opgaven om 
taalles te gaan geven! Inmiddels wordt van dit alles volop 
gebruik gemaakt! 
 

Asielzoekers 2 
Onverwacht kreeg de gemeente Ommen te maken met nog 
eens 48 asielzoekers. Het betreft 48 jongens van 15-17 jaar 
oud, die tot maart gehuisvest worden in hotel Paping. Deze 
jongeren zijn naar Nederland gekomen zonder ouders of 
volwassen begeleiders. Ook deze jongeren vallen onder de 
crisisopvang, met dezelfde opvang en dezelfde beperkingen als 
die in het gemeentehuis. Zij hebben dezelfde wensen als de 
mensen in het gemeentehuis: warme kleding, sociale 
contacten, een zinvolle dagbesteding en het leren van de 
Nederlandse taal. Elders in deze Kerkvensters leest u van een 
initiatief om ook voor deze jongeren iets te kunnen betekenen. 
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Nieuwe groep World Servants?  
Help het mogelijk te maken! 

Twee keer mocht ik een groep jongeren begeleiden in de 
voorbereiding en het voeren van acties voor een werkvakantie. 
De eerste groep ging naar Guatemala en afgelopen zomer ging 
een groep Ommer jongeren aan het werk in Oeganda. Beide 
keren maakte de reis veel indruk. Naar mijn mening ervaringen 
die een leven lang meegaan. De jongeren voerden veel acties 
om de door hen zelf op te brengen kosten van € 2.300 per 
persoon (voor reis, verblijf én bekostiging van de noodzakelijke 
bouwmaterialen) bijeen te brengen. Ze deden onder anderen 
mee aan het koffie schenken na de kerkdienst en assisteerden 
bij het Samen Eten. In de verslagen in Kerkvensters verhaalden 
ze ook wat dit met hun geloof deed en ook hoe ze geraakt 
werden door het geloof en het vertrouwen van de mensen 
temidden van wie ze 3 weken woonden en werkten. 
Graag gun ik een nieuwe groep jongeren deze ervaring!  
Ik hoorde dat er diverse jongeren zijn die graag als World 
Servant op werkvakantie gaan in 2024 (of 2025). Ik ben dan ook 
erg gemotiveerd om te helpen dit mogelijk te maken. Echter… 
terugblikkend besef ik dat een en ander mij voorgaande keren 
heel veel energie en bijzonder veel tijd heeft gekost. Zoveel dat 
ik aarzel om nog eens met een nieuwe groep te starten. Ik ben 
ook al betrokken bij het Jeugddiaconaat en zoals u weet zijn er 
ook nog wel een paar andere taken… Oftewel: ik durf en wil 
alleen nog een keer met een nieuwe lichting te beginnen als er 
mensen zijn die meehelpen. Niet eens zozeer in de (geestelijke 
en praktische) toerusting en de groepsvorming, als wel in het 
organiseren en uitvoeren van acties. Ik zoek mensen die in 
samenspraak met mij acties willen houden om daarmee het 
benodigde geld binnen te krijgen. Als er zich enkele tweetallen 
melden dan geeft dat al heel veel lucht! Dus jij/u kunt 
meehelpen dit voor de jongeren mogelijk te maken! We willen 
in januari de nieuwe groep vormen en in het voorjaar al enkele 
grotere acties houden. Graag hoor ik van je/u! Lekker praktisch 
en projectmatig bezig zijn voor een korte tijd! 
 

Stille vredeswandeling met Petrus in het land 
In een vorige Kerkvensters schreef Johan Schinkelshoek over de 
Stille Vredeswandeling komende vrijdag 25 november. Dit als 
vervolg op de eerder gehouden wandeling op 15 juli. Start bij 
het clubhuis van SOVO aan de Haven Oost 20 om 19.30 uur en 
einde bij de Tuin van Hoop bij de Gereformeerde kerk.  
Waarom zou je meedoen? Zelf zie ik de wandeling als een stil 
gebed en moment van bezinning op wat er gaande is in deze 
wereld (met als directe aanleiding van wat er gaande is in 
Oekraïne). En waar mensen op deze wijze bijeen komen 
gebeurt iets, zo geloof ik. Veel is (en wordt) er al gedaan voor 
Oekraïne. SOVO is erg actief en ik weet dat zeer velen 
betrokken zijn bij appels plukken, kerstpakketten samenstellen, 
kerstbakjes maken, amaryllisbollen verkopen etc. Allemaal voor 
Oekraïne. En dat is zo belangrijk! Voor mij is het daarnaast ook 
van belang om wandelend samen stil te zijn, waarbij de 
gebeden dan als vanzelf in je opkomen. De balans tussen stil 
zijn en doen. Beide zijn zeer wezenlijk en met elkaar 
verbonden. 
Fijn als veel mensen meelopen! Bijzonder is deze keer dat het 
tv-programma ‘Petrus in het land’ opnames komt maken van 
de wandeling. In december vinden her en der nog meer 
opnames plaats op andere locaties in Ommen met andere 
onderwerpen rond het thema ‘Wandelen met God ‘. In januari 
is er dan een uitzending waarin de Kerk van Ommen centraal 
staat.  

Ds. Kest Jelsma 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

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

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Pastoraat 
Als iemand die tijdelijk en voor een beperkt aantal uren het 
pastoraat waarneemt, kom ik qua pastoraat dichtbij, maar blijf 
wat de kerkelijke activiteiten van de gemeente betreft een 
beetje op afstand. Natuurlijk leg ik mijn oor wel te luisteren en 
weet dat er gedacht wordt aan een regelmatige vredestocht 
door Ommen, zoals die op 15 juli voor de eerste keer 
plaatsvond. En natuurlijk hoor ik, en met dankbaarheid, dat de 
gemeente Ommen plek maakt voor 88 (deels minderjarige) 
asielzoekers. Ik hoorde de oproep voor warme kleding. Wij een 
jas je uit, zij een jasje aan. De Stichting Ommen voor Oekraïne 
timmert ook nog steeds aan de weg en dankzij gezamenlijke 
inspanning kon u iets doen voor de mensen voor wie de 
energierekening een probleem zou kunnen worden. Dat is 
hartverwarmend... 
Gelukkig mag ik collega zijn van Kest Jelsma, die dagelijks zijn 
stappen zet in Ommen en die in Kerkvensters u en mij goed op 
de hoogte houdt van wat er allemaal speelt in Ommen en hoe 
wij als kerk daar ons steentje aan bij kunnen dragen. 
 
De beroepingscommissie is aan de slag om in de vacature van 
Hans Baart te gaan voorzien. Zo ook de beroepingscommissie 
in de Hervormde gemeente, nu ds. Prins niet de vrijmoedigheid 
voelde om Daarle voor Ommen te gaan verruilen. Wij wensen 
hen geloof en wijsheid toe. 
 
Op 8 december hopen Dick en Ria Boschman 50 jaar getrouwd 
te zijn. Wij feliciteren hen van harte.  
Bij jubilea neem ik, zoals al eerder geschreven altijd even 
contact met u op als het gaat om het vermelden ervan in 
Kerkvensters. En geef ik ook aan dat ik rond die datum, als het 
op prijs wordt gesteld, even aan kom. Als u een gesprek wilt 
laat u het mij gerust weten, dan maken we een afspraak. 

Ds. W. den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Advent 
Ondertussen is het Advent geworden. We zijn op weg naar 
Kerst. De contactpersonen hebben, als het goed is, met het oog 
op Kerst de Adventskalenders bezorgd of gezorgd dat er her en 
der iets extra’s op tafel kan komen rond de Kerstdagen. De 
spaardoosjes voor Kerk in Actie hebben ook bij velen hun 
plekje weer gekregen en we hebben een brief gemaakt voor de 
zorgcentra Oldenhaghen, ‘t Vlierhuis, Nijenhaghen en  
De Hoekstee om in overleg met de kerkenraad en het 
pastoresteam te zijner tijd met hen in gesprek te gaan over de 
invulling van de weeksluiting, de weekopeningen en 
avondmaalsvieringen. 
In ‘t Vlierhuis zijn 9 van de 35 bewoners lid van onze gemeente. 
In De Hoekstee zijn dat 11 van de 32 bewoners. De 
weeksluitingen in Oldenhaghen worden bezocht door 25 tot 35 
personen en in Nijenhaghen zijn er meestal een 20-tal 
bezoekers. 
Henk de Lange heeft zijn taak als contactpersoon binnen ons 
cluster beëindigd en zijn zus Betsie heeft zijn taak in  
Het Hoefijzer van hem overgenomen. Henk gaat verder met 
zijn werk in een sectie van wijk 2. 
 
Met een hartelijke groet voor u allen 

Ds. Wim den Braber 
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PaKaN! jongerenwerker 
 

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

Nieuwe datums 
10erClub: Op 18 november ging de 10erClub niet door! In 
plaats daarvan gaan we op 25 november samen voetbal kijken. 
Het Nederlands elftal speelt om 17.00 uur tegen Ecuador. Alle 
jongeren vanaf 12 jaar en ouder zijn welkom! We eten ook 
gezellig friet tijdens de voetbal. Dus ook als je niet van voetbal 
houdt is het gezellig! Kom je ook? We zitten in De Kern. Inloop 
vanaf 16.45 uur. 
 

Kerst4ing Tienerwerk 
Op 17 december hebben we voor alle 10ers een leuke 
kerstactiviteit. Schrijf maar vast op de kalender!  
 

Meet and Greet voor ouders/gezinnen 
Nog verder vooruit kunt u 15 januari alvast in de agenda 
noteren. We hopen dan een ‘meet and Greet’ te organiseren. 
In het verleden hebben we als PaKaN! al mooie momenten 
gehad met de ouders van 10ers. Nu willen we het wat breder 
trekken. Zowel doopouders (0-4 jaar) als ouders van 
basisschoolkinderen (4-12 jaar) als ouders van 10ers (12-17 
jaar) zijn uitgenodigd (incl. kinderen). Details volgen later, maar 
noteer 15 januari al vast! Direct na kerktijd, incl. lunch. 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
27 november JmeO bij de 10erDienst 

Bij de 10erDienst komt een aantal 
mensen van Jeugd met een Opdracht 
Nederland op bezoek. JmeO heeft 
hart voor jongeren om hen te 
stimuleren in het leren kennen van 

God en Hem bekend te maken. We beginnen zoals gewoonlijk 
om 09.30 uur in de grote zaal van het Hervormd Centrum met 
een heerlijk ontbijtje. Alle tieners mogen zelf iets lekkers voor 
op de broodjes meenemen. Om 10.00 uur beginnen we met de 
10erDienst.  
Alle jongeren (vanaf klas 1 vo) zijn van harte welkom!    
 
Activiteitenagenda 
25 november N-Joy club 19.15 @De Kern 
25 november 10-erClub 17.00 voetbal kijken@ De Kern 
27 november 10-erDienst 09.30 @Hervormd Centrum 
29 november WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen 
02 december N-Joy club 19.00-20:30 Sinterklaas @De Kern 
02 december 10-erClub 19.00 @ De Kern 
06 december WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen 
06 december Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00  
@ Lambert v.d. Berg 
07 december 16+ 20.00 @ De Kern 
09 december Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern 
09 december N-Joy club 19.15 @De Kern 
11 december AtEleven 11.00 @Hervormd Centrum 
13 december WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen 
16 december N-Joy club 19.00-20:30 Kerst @De Kern 
16 december 10-erClub 19.00 @ De Kern 
18 december 10-erDienst Kerst 09.30 @Hervormd Centrum 
19 december Catechisatie 19.00 @ De Kern 
20 december WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen 
20 december Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00  
@ Lambert v.d. Berg 

21 december 16+ 20.00 @ De Kern 
23 december Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern 
 
 

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 
13-11 Dhr. P.G. Kramer 
13-11 Dhr. W. van Ommen 
 
Vinkenbuurt 
13-11  Dhr. en mw. Hulst 
 
Witharen gebouw Irene 
23-10  Mw. D. Schuttert 
30-10 Mw. J. Bouwhuis 
02-11 Fam. Meijer 
06-11 Fam. J. Vijn 
13-11 Dhr. H. Emmink 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Kledingactie Jonge asielzoekers  
Zoals u wellicht zult weten verblijven sinds 7 november48 
alleenreizende minderjarige asielzoekers in hotel Paping. Het 
betreft hier jongens van 15-17 jaar. Zij verblijven hier tot maart 
in het kader van crisisopvang (de bed-, bad- en broodregeling). 
Dat betekent dat de gemeente of anderen niet verplicht zijn 
hen meer dan dat aan te bieden. Geen kleding, geen onderwijs 
en geen leefgeld. Uit contacten met hen die leidinggeven aan 
de opvang van deze jongeren, blijkt dat er vooral behoefte is 
aan warme kleding. Daarnaast gaven de jongeren aan dat ze 
behoefte hebben aan sociale contacten, een zinvolle 
dagbesteding en het leren van Nederlands. Afgelopen week 
kwamen wij als leden van PaKaN! bijeen samen met een 
vertegenwoordiging van het jeugdwerk van de Geref. kerk 
vrijgemaakt om ons te bezinnen op de vraag wat wij voor deze 
jongeren kunnen betekenen. Besloten is dat er in ieder geval 
een inzameling van warme kleding gehouden gaat worden. Ook 
onderzoeken we de mogelijkheden een aantal jongeren uit te 
nodigen om aanwezig te zijn bij de door ons al geplande 
activiteiten voor de eigen jeugd. Dit alles in PKN verband en in 
samenwerking met de Geref. kerk vrijgemaakt en waarbij ook 
de vraag is uitgezet naar de Rooms-Katholieke parochie en de 
Evangelische gemeente. 
Wij vragen van u of u op zaterdag 26 november schone en 
warme kleding voor de jongens tussen 15 en 17 jaar naar  
De Kern wilt brengen. Dit kan van 09.00-11.00 uur. Wij zullen 
daar de kleding in ontvangst nemen. 
LET WEL: Het gaat hier om schone, warme en hele kleding voor 
jongens in de maten S en M! 
Zaterdagmiddag brengen we de kleding naar de loods van 
SOVO aan de Haven Oost. Daar wordt de kleding gesorteerd. 
Dinsdagochtend komen de jongeren in groepjes van 5, volgens 
een door de begeleiders opgesteld schema, de kleding 
uitzoeken. We hopen op uw warme reactie en medewerking! 

Namens het Jeugd- en Jongerenwerk van de Ommer 
kerkgenootschappen, ds. Kest Jelsma  
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Stille vredeswandeling 
Vrijdagavond 25 november willen wij voor de tweede keer een 
stille vredeswandeling organiseren, net als de eerste wandeling 
op 15 juli jl. De route die we lopen zal dezelfde zijn. We starten 
om 19.30 uur aan de Haven Oost 20 en we eindigen bij de Tuin 
van Hoop bij de Gereformeerde kerk. De vorige keer liepen er 
ca. 50-60 mensen mee. Het zou mooi zijn als er ook nu weer 
veel mensen meelopen.  
De oorlog in Oekraïne is niet over en zal, helaas, nog wel even 
duren. De winter is in aantocht en wij horen momenteel 
berichten over bombardementen die vooral burgers raken 
(denk bijv. aan energie- en watervoorziening). Hierbij stilstaan 
en bidden voor een einde aan deze oorlog: dat is het doel van 
deze stille vredeswandeling. Twee weken geleden zijn wij 
gebeld door het programma ‘Petrus in het land’. Dit 
programma van KRO-NCRV zal naast andere items aandacht 
besteden aan deze stille vredeswandeling. Er worden 
vrijdagavond 25 november opnamen gemaakt welke later 
zullen worden uitgezonden. Het zou heel mooi zijn als er ook 
nu weer veel mensen meelopen.  

Johan Schinkelshoek 
 
Kerstpakkettenactie 
Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een 
kerstpakket van hun werkgever. Soms is het een nuttig pakket, 
soms ook komt het onder in de kast te liggen en denkt u: wat 
moet ik hier nu mee! Behoort u tot deze laatste groep, of 
misschien ook wel tot de eerste dan willen wij u attenderen op 
onze actie. In de Ommer samenleving zijn veel mensen die een 
extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Als diaconieën 
willen wij hen graag helpen in de vorm van een kerstpakket. 
Naast kerstpakketten is het ook mogelijk om boodschappen in 
te leveren. Het gaat hierbij om houdbare producten als: koffie, 
thee, blikken/potten soep en groenten, knakworstjes, stuk 
zeep/doucheschuim, of een mooie kaars. 
U kunt ervan op aan dat wij discreet met uw pakket omgaan.  
 
Inlevermogelijkheden:  
- Voor de Hervormde kerk op zondag 18 december in de kerk, 
en op 19-20-21-december van 09.00 uur-12.00 uur en op en  
19 december van 19.00-20.00 uur in het Hervormd Centrum.  
Jan Companje) 
- Voor de kerk in Vinkenbuurt op zondag 18 december in de 
kerk en t/m woensdagmorgen 21 december 12.00 uur 
Marsmanweg 2. 
- Voor de Gereformeerde kerk bij De Kern tot en met 
dinsdagmiddag 20 december, tijdens openingstijden  
(de beheerder is op de hoogte). 

De diaconieën 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Bericht van de beroepingscommissie  
Op 6 november 2022 is de gemeente medegedeeld dat 
ds. Evert Jan Prins van de Hervormde gemeente in Daarle, na 
rijp beraad, heeft gemeend om het op hem uitgebrachte 
beroep van onze gemeente niet aan te nemen.  
Na de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van de 
beroepingscommissie telefonisch te hebben ingelicht, heeft  
ds. Prins zijn overwegingen gedeeld in een brief aan de 
kerkenraad. Daarin komt naar voren dat hij heeft geworsteld 
met hoe hij als confessioneel predikant kan functioneren in een 
veelkleurige gemeente. Hij heeft in afhankelijkheid van God 
gemeend, dat hij niet de juiste man is om als predikant onze 
gemeente tot zegen te kunnen zijn.  
Ds. Prins sprak zijn dank uit voor het goede werk van de 
beroepingscommissie en de goede en vriendelijke ontvangst, 
kennismaking en gesprekken met onze gemeente. Tenslotte 

wenst hij ons wijsheid en zegen toe bij het werk in onze 
gemeente en het zoeken naar een nieuwe predikant.  
De kerkenraad vindt het spijtig dat ds. Evert Jan Prins het 
beroep niet heeft aangenomen. De kerkenraad is dankbaar 
voor het goede werk dat de beroepingscommissie tot nu toe 
heeft verricht en we vertrouwen op Gods leiding in het vinden 
van een predikant, die de ontstane vacature kan invullen.  
De beroepingscommissie heeft haar werkzaamheden weer 
opgepakt. Elders in Kerkvensters leest u daar meer over. 

Marinus Dunnewind, voorzitter  
 
Verhuur woning Roodborst 46 
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om de 
woning aan de Roodborst 46 te gaan verhuren.  
Heeft u belangstelling om voor een bepaalde tijd deze woning 
te huren, dan kunt u een mail sturen naar  
 herv-scriba-kerkrentmeesters@pkn-ommen, o.v.v. uw 
naam en telefoonnummer. Uw reactie moet uiterlijk  
15 december a.s. binnen zijn. 

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Marie Mijnheer, scriba 

 
Ouderenmiddag 10 november 
Deze middag voor ouderen trok veel belangstellenden. In de 
grote zaal van het Hervormd Centrum trad het vrijetijdskoor de 
‘Bargzangers’ uit Lemele op. De vele gasten werden met koffie 
of thee in de behaaglijk warme zaal ontvangen. Gedurende 
twee keer veertig minuten passeerden veel liedjes de revue. 
Schijnbaar had iedereen het naar de zin, want met de oud-
Hollandse liedjes, waarvan bijna iedereen wel de wijs en de 
tekst kent, werd enthousiast meegezongen en geklapt. En dat 
gold ook voor de liedjes in een vreemde taal. In de pauze 
ontstonden, toen opnieuw koffie of thee werd ingeschonken, 
geanimeerde gesprekken. De ruim 30 zangers en muzikanten 
o.l.v. de dirigente Mieke Bruins hadden er zichtbaar ook veel 
zin in. Ouderenmiddagen zijn laagdrempelig. We moedigen, 
opnieuw, iedereen aan om eens te komen kijken. 

De ouderencommissie. 
 
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 
30-10 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 108,70 € 122,25 € 88,10 
 
02-11 (dankdag) Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 48,90 € 81,80 € 16,65 
 
Dorcas  
€ 9,60 
 
06-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 121,50 € 133,30 € 89,69 
Ommen 172,35 (Avondmaalscollecte) 
Vinkenbuurt 28,00 26,35 
Kerk Vinkenbuurt 23,30 
Kerk Vinkenbuurt 56,40 (Werelddiaconaat) 
 
13-11 Kerk Diaconie 
Vinkenbuurt € 20,15 € 22,40 
Kerk Vinkenbuurt 18,30 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 via mw. P. de Jonge 
€ 20,00 en € 15,00 via ds. H. Dorgelo 
€ 20,00 en € 10,00 via ds. H. Tiggelaar 
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€ 10,00 via mw. A. Koezen 
 
Voor de zending 
Zendingsbussen Vinkenbuurt € 179,89  
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. P. de Jonge 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 15,00 via dhr. en mw. Van den Berg 
 
Voor de kerktelefoon 
€ 20,00 via mw. M. Reurink 
 
Voor Pand 25 
€ 250,00 verkoop aluminium 

Hartelijk dank 
 

 

Gereformeerde kerk 
 

 
7 december Uitnodiging  

Het zorgteam ouderenwerk organiseert een 
Adventsviering op deze woensdagmiddag in De 
Kern, aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 
uur. Ouderen en belangstellenden zijn van 
harte welkom, koffie en thee staan 
voor u klaar. Na afloop van de viering 
is er soep en broodjes.  

U kunt zich hiervoor opgeven tot zaterdag 3 december 
via opgavelijsten bij de uitgang van de kerk, via uw 
ouderling, diaken/contactpersoon, of bij W. Ningbers 
of dhr. G Horsman. 
 
De collecte opbrengsten van de maand oktober 
via de bank 
Collecte  € 215,00  
Giften  € 757,32  
Div doelen  € 255,00  
 
02-10-2022 Diaconie Kerk 
Ommen € 266,80 € 212,45 
W' haren  45,70  35,60 
Kerk. Geb. Ommen   171,75 
Noaberkerk   45,70 
 
09-10-2022 Diaconie  Kerk 
Ommen € 249,95 € 203,55 
W' haren  42,70 32,60 
Kerk. Geb. Ommen  140,30 
Noaberkerk  76,60 
 
16-10-2022 Diaconie Kerk 
Ommen € 323,65 € 219,10 
W' haren  39,00  23,10 
Kerk. Geb. Ommen   140,90 
Noaberkerk   30,05 
 
23-10-2022 Diaconie Kerk 
Ommen € 343,75 € 226,50 
W' haren  45,20  36,60 
Kerk. Geb. Ommen   169,70 
Noaberkerk   68,30 
 
30-10-2022 Diaconie Kerk 
Ommen € 343,69 € 255,65 
W' haren  40,00  28,70 
Kerk. Geb. Ommen   188,58 
Noaberkerk   43,80 
Taizé dienst   75,55  

Giften 
Binnengekomen in het 3e kwartaal € 1390,19  

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
26 november Wandelen op zaterdag  
De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de 
maand) gaan weer wandelen op zaterdagmorgen 26 november 
en verzamelen om 08:30 uur op de parkeerplaats bij de 
Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km 
gewandeld o.l.v. onze gids Henk Stegeman. Onderweg zoeken 
we een café, restaurant of rustpunt voor een consumptie. Heb 
je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel 
belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor 
wandelroutes: meld je aan of informeer via ℡ 0648750023, 

Herman Tip 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
1 t/m 17 december Verkoop aan huis Dina Poortier 
Tussen 10.00 en 16.00 uur houd ik een verkoop van 
kerstkleden voor tafel, voet van de kerstboom, tassen, kussens, 
schorten, pannenlappen, etc. Ook opruiming van wandkleden 
met hoge korting. Alles is handgemaakt. Een deel van de 
opbrengst is voor ‘Good Hope’, een organisatie die een 
medische post in zuidwest Oeganda ondersteunt. Graag tot 
ziens. 
 
11 december Musical ‘Over de Brug’ door ‘Onze Opdracht’  
Hoe stop je oude, vertrouwde en waardevolle woorden uit de 
Bijbel in een nieuwe en verrassende verpakking? Gospelkoor 
‘Onze Opdracht’ uit Dwingeloo kan door jarenlange ervaring 
het antwoord geven op deze vraag, want ‘Onze Opdracht’ weet 
op eigen en bijzondere manier mensen van jong tot oud te 
raken met de Bijbelse boodschap, die ook nu nog heel actueel 
is. Op 11 december om 19.00 uur komt gospelkoor ‘Onze 
Opdracht’ onder leiding van Centinus Lubberts naar de 
Gereformeerde kerk met hun musical ‘Over de Brug’, Hierin 
nemen mensen van nu, een inkijkje in het leven van David, de 
herdersjongen die koning werd. David maakte veel mee in zijn 
leven en veel gevoelens van hem worden herkend door 
mensen van nu. Het koor overbrugt in deze musical de tijd door 
zo nu en dan in gesprek te gaan met David. Wat heeft David 
beleefd, wat kunnen wij eeuwen later hiervan leren? Welke 
gevoelens herkennen wij, waarmee zijn we het eens en 
waarmee oneens?  
De rol van David wordt vertolkt door Auke Mennega, die in 
eerdere musicals achtereenvolgens in de huid kroop van Jozef, 
het Levende Water en de Spiegel.  
‘Over de Brug’ is een musical met een verrassend decor, dat 
meegaat in de tijd. De beamerbeelden, geprojecteerde teksten 
en lichteffecten versterken de boodschap in de zang van het 
ongeveer 30 leden tellende koor. De melodieën van de liederen 
komen uit het eigen repertoire, maar er komen in deze nieuwe 
musical ook verschillende melodieën van bekende 
popnummers voorbij, zoals van Frank Boeijen, ABBA, Marco 
Borsato, LA The Voices en Queen. Het combo bestaat uit piano, 
slagwerk, gitaar, dwarsfluit en keyboard.  
 
14 december Uniek concert van het Ommer Mannenkoor 
In de Gereformeerde kerk. Aanvang 19.30 uur. Uniek, want het 
strijkkwartet Che Vanno speelt op instrumenten die gemaakt 
zijn door ons koorlid Gerrit Veerman! De instrumenten heten 
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dan ook Ferryman Strings. Het strijkorkest staat onder leiding 
van Chloë Elsenaar. Verder werken mee Frank van Elburg op 
trompet en Obed Redder op buisklokken. En natuurlijk dirigent 
Gezinus Veldman, die daarnaast ook als pianist optreedt. Hij 
heeft een gevarieerd programma samengesteld met zowel 
bekende, als minder bekende liederen uit diverse werelddelen. 
Voorverkoop bij De Readshop, maar ook aan de kerk. Kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis entree. 

Andries Martens, secretaris OMK 
 
10 december Kerstsamenzang Willem Hendrik Zwart Hal 
Tijdstip: 20.00 uur, organist: Ad Huetink 
Locatie: Grensweg 17 Lemelerveld. U kunt reserveren  
℡ 0572-371838 of via de website: www.huetink-royalmusic.nl. 
 
 
 

Gebedspunten 
 

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

Laten we God danken dat we in de komende 
Adventsperiode weer mogen toeleven naar het 
Kerstfeest. Dank God dat Hij Jezus naar de aarde heeft 
gezonden, om de weg voor ons tot God vrij te maken. 
Laten we bidden voor de mensen die niet meer weten 
hoe ze financieel rond moeten komen door alle 
gestegen prijzen. Dat ze de weg naar hulp zullen 
weten te vinden en ook daadwerkelijk geholpen zullen 
worden. 
Laten we bidden voor onze broers en zussen in geloof 
die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dat God 
hen de moed en kracht geeft om het vol te houden. 
Laten we ook bidden dat omstandigheden zullen 
verbeteren.  
Laten we bidden voor de (jonge) asielzoekers die in 
Ommen worden opgevangen en voor alle 
vluchtelingen wereldwijd. Dat ze een veilige plek 
mogen vinden en mensen die zich over hen 
ontfermen.  
Laten we bidden om Gods nabijheid, kracht en 
innerlijke rust voor alle (chronisch) zieke mensen en 
voor de mensen die om hen heen staan.  
Laten we God danken voor alles om ons heen waar we 
van mogen genieten. Laten we onze zegeningen 
tellen!  
Laten we bidden om Gods zegen voor de 
ontmoetingen die worden georganiseerd rondom het 
jaarthema ‘Aan Tafel’ en God danken voor alle mooie 
en waardevolle ontmoetingen ‘Aan Tafel’ die al 
mochten plaatsvinden.  

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

Kerkelijke adressen etc. 
 

 

Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 9 december. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 29 november voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via 
e-mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien 
nodig kopij in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928 
 

IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 

Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 

Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 

Diaconie Hg  Kerk Hg              Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  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 
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Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 

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 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
 
 

Familieberichten en posters 
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