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21ste jaargang No. 2  Vrijdag 28 januari 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
De spiegel 

 
Ergens in het zuiden van Duitsland staat een hotel. In de lobby 
van dat hotel is een kleine deur. Daar staat op (vertaald): ‘wat 
voor ons het belangrijkst is’. Heel veel mensen openen dat 
deurtje, benieuwd naar wat het zijn zal. Wat zou men zien? De 
huisregels? De prijzen van de kamers? De mensen zijn verrast: 
ze zien zichzelf in een spiegel. De boodschap die de directie 
daarmee wil afgeven aan de gasten is duidelijk: jullie zijn voor 
ons het belangrijkst. Die boodschap moeten de gasten 
onthouden.  
God houdt ons ook een spiegel voor in Gods Woord.  
Het beeld dat we dan zien is niet zo mooi. We zien onze 
verkeerde neigingen en onze daden, onze trots en hoogmoed, 
onze eigenzinnigheid, onze betweterigheid…. U mag voor uzelf 
invullen wat u ziet wanneer u in die spiegel kijkt. 
De apostel Jakobus houdt ons ook een spiegel voor: 
‘… wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als 
iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel 
bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten 
hoe hij eruitzag’ (Jak. 1: 23-24). 
In een spiegel wordt ons alles getoond op een pijnlijk treffende 
wijze, wanneer je het wilt zien… Toch is er ook een parallel te 
trekken met die spiegel in dat hotel in Duitsland. De Bijbel laat 
ons niet alleen onze fouten en gebreken zien, de Bijbel laat ons 
ook weten dat ieder die in die spiegel wil kijken voor God 
belangrijk is. 
De tekst hierboven geeft ook aan dat we vanuit dat Woord, die 
spiegel, moeten leven. Dus niet alleen hoorders zijn, maar ook 
daders. God houdt ons zijn Woord voor opdat we mogen 
weten dat Hij ons zo liefgehad heeft dat Hij zijn eigen Zoon 
voor ons liet sterven.  
Vroeger kregen eens alle medewerkers van een bedrijf, in het 
kader van een reorganisatie, namens de ondernemingsraad 
een spiegeltje. Op de achterkant van dat spiegeltje stond een 
tekst: ‘Kijk in de spiegel, verandering begint bij uzelf!’ Het was 
om de mensen bewust te maken dat er wat veranderen moest. 
Dat het anders niet goed zou komen met het bedrijf. Zo is het 
ook met ons. Ook wij moeten veranderen. 
Veranderen in de Bijbel heeft ook nog een andere naam: 
bekeren. Bekering is nodig, iedere dag opnieuw. Dat kan alleen 
als we in de spiegel willen kijken, want die confronteert ons 
met onszelf… 

Ds. Hans Tiggelaar 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za  29 jan Lucas 4:1-13 Het Woord 
 
Zo  30 jan Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 
Ma  31 jan Lucas 4:31-44 Het Woord geneest 
Di  1 feb Psalm 9 God beschikt 
Wo  2 feb Jesaja 45:14-19 Israël als voorbeeld 
Do  3 feb Jesaja 45:20-25 Alleen bij de HEER 
Vr  4 feb Jesaja 46:1-13 god vs. God 
Za  5 feb Psalm 48 Zo is God 
 
Zo  6 feb Lucas 5:1-11 Goede vangst 
Ma  7 feb Lucas 5:12-16 Aangeraakt 
Di  8 feb Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving! 
Wo  9 feb Lucas 5:27-39 Oud en nieuw 
Do  10 feb Psalm 1 Als een boom 
Vr  11 feb Jesaja 47:1-15 De rollen zijn  
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Zondag 30 januari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. T. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. B. Naarding  
 Dhr. H. Veurink 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J. Eertink, Rijssen 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. R.H. Veldman, Balkbrug 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Gastheren: Dhr. K. van Hulst  
 Dhr. A. van Dorland 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. ds. M.G. de Vries, Wierden 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Veerman 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. M.J. Winters-Karels 
Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

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

 
 
 
 
 

Zondag 6 februari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar  
 Kerk en School 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. H. Hofmeijer  
 Dhr. J. van der Vegte 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.45 uur: 10er Dienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. B. Naarding 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, Kerk en School 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. S. Satter 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. M. van Lenthe 
 Mw. H. Grootens-Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.T. Baart 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

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

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
In de Kindernevendienst worden de lezingen uit het Johannes 
Evangelie gevolgd. In de kerk volg ik deze lezingen ook. Op 30 
januari is de lezing Johannes 2: 13-25. Het is het verhaal van de 
tempelreiniging. Jezus is boos!? Zetten we daar een 
uitroepteken bij of een vraagteken? Wij hebben daar zo onze 
mening over. Kan dit wel/mag die wel? In het lied ‘Ik wens te 
zijn als Jezus’ staat bijvoorbeeld het zinnetje: ‘Zijn woorden 
waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet’. Kortom: Mag Jezus 
boos zijn? 

Ds. H. Dorgelo 
 
30 januari - Collecte Kerk in Actie - Bangladesh  
In Bangladesh zijn overstromingen 
of soms juist droogte een 
bedreiging voor de 
voedselvoorziening. Maar een 
ingenieus kooktoestel levert voor 
vrouwen in dit Zuid-Aziatische 
land niet alleen meer inkomen op, het is ook milieuvriendelijk. 
Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en 
groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op 
houtskool en door de vrouwen wordt verwerkt tot en verkocht 
als natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. Het 
kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder. 
Sinds het gebruik van biochar oogsten ze meer aardappels van 
een betere kwaliteit. 

De diaconieën 
 
 

Hervormde gemeente 
 
30 januari Deurcollecte voor Jong Protestant Sirkelslag 
Interactief aan de slag met de Bijbel Elk jaar strijden 
jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij 
Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen 
spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met 
elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal 
en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op 
een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de 
slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen 
betrokken te houden.  

De diaconie 
 
Collecten 
30 januari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Bangladesh en Kerk 
Uitgangen: Binnenlands Diaconaat  
  Jong Protestant Sirkelslag /  
  zending 
 
6 februari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Werelddiaconaat  
  Edukans en Kerk 
Uitgangen: Project scholen / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
30 januari: Marlien Hekman 
  Anita ‘t Jong 
6 februari: 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 
Er is geen kinderoppas. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
30 januari 
Ommen en Witharen: KIA Werelddiaconaat 
  Bangladesh en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
6 februari 
Ommen en Witharen: Project scholen en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
30 januari: Anne Lotte Heijink 
  Marlies Veldman   
6 februari: Ellen Horsman 
  Marloes Kassies 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. H. Noordegraaf-Veurink 
Dhr. A. Schuttert 
Mw. L.H. Seldenrath 
Mw. G. Steen 
Mw. J. Dunnewind-Winters 
Mw. J. Stam-van Marle 
Mw. H. Schuttert-Schutte 
Dhr. K. Zanting 
Mw. E.J. Scherpenkate-Meulenbelt 
Mw. F. Smith-Lubbers 
Mw. E. Moerman-Lubbers 
Dhr. D. Bron 
Dhr. G.J. Gerrits 
Dhr. J. Boomgaardt 
Mw. J.W. Harmsen-Sonnenberg 
Mw. A.M. van der Horst-Overkleeft 
Mw. H.A. Boezelman-Schottert 
 
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 
 

Vakantie 
Van 15 t/m 22 januari was ik met vakantie. Het plan was 
aanvankelijk om thuis te blijven, maar daar is toch op het laatst 
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verandering in gekomen. Ik hoop inmiddels weer aan het werk 
te zijn. 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
Vacatures bezoekwerk 
Om alle gemeenteleden in de verzorgingscentra, 
aanleunwoningen en ook thuis met enige regelmaat te kunnen 
bezoeken zijn wij op zoek naar meer ouderlingen en pastoraal 
medewerkers met name in Pastoraal Team Noord-West. Wilt u 
meedoen in het ouderenbezoek dan kunt u zich melden bij de 
predikanten en coördinatoren, of bij iemand die u kent en dit 
werk nu al doet. Voor het deelnemen aan het bezoekwerk in 
Noord-West hoeft u niet in Noord-West te wonen.  
Het bezoekwerk kan gedaan worden door jongere en oudere 
gemeenteleden, mannen en vrouwen.  
Wordt er de komende maanden een beroep op u gedaan, 
mogen we dan vragen of u niet direct nee zegt, maar er eens 
serieus over wilt nadenken? Ook hier geldt: Vele handen 
maken licht werk of: ik ging erheen om te bemoedigen, maar 
werd zelf bemoedigd. 

Namens Pastoraal team Noord-West,  
Janny Schaapman 

 
 
 

Zuid-Oost 
 

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

Jubileum 
Op vrijdag DV 4 februari a.s. hopen dhr. H. Weteringe en 
mw. M.A. Weteringe-Bouhof te gedenken dat zij 50 jaar 
geleden in het huwelijk traden. Zij zijn dankbaar dat zij zoveel 
jaren samen hebben mogen ontvangen. Zij hopen dit met hun 
kinderen en kleinkinderen in besloten kring te vieren. Graag 
hadden ze dit grootser willen doen, maar door de 
coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. We wensen hen 
een mooie dag toe en Gods zegen voor de tijd die Hij hen nog 
samen geven zal. 
 

Overlijden  
Op zaterdag 8 januari jl. is in de leeftijd van 94 jaar overleden 
Cornelia Aagje (Corry) de Koning-Trouwborst. Corry was sinds 
21 januari 2010 weduwe van Co de Koning. Na een dankdienst 
voor haar leven op 15 januari jl. hebben we haar lichaam te 
ruste gelegd bij dat van haar man op de begraafplaats 
Laarmanshoek. Hieronder treft u een In Memoriam aan. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Gelegenheid tot dopen 
Op 27 februari hopen we de doop weer te mogen bedienen 
aan dopelingen uit wijk 2. Wie wel wil, maar zich nog niet heeft 
opgegeven: het kán nog. Het voorbereidende doopgesprek is 
op 8 februari.  
 

OZC weg ermee? Nee toch! 
Wie zich ondertussen afvraagt wat er met de OZC-dienst is 
gebeurd, die gewoonlijk halverwege januari in de 
voetbalkantine gevierd werd: nog vóór de lockdown is besloten 
om die niet door te laten gaan. We zagen de bui al vroeg 
hangen dat 200 mensen opeengepakt in een kantine nooit 
veilig een dienst kunnen vieren. 
Nu de dienst twee keer niet is doorgegaan, is er ongewild een 
breuk met de traditie gekomen. Dat geeft de vrijheid om weer 
iets nieuws te gaan proberen, als we dat willen. We horen 
graag wat jullie als gemeenteleden daarvan denken.  
Omdat we dit jaar de dienst niet alleen maar willen annuleren, 
proberen we rond Pinksteren of later deze dienst in te halen: 
meestal zit het weer dan mee, zodat we ook nog de 
mogelijkheid hebben om buiten te vieren.  
Of moeten we als hele gemeente inzetten op een 
openluchtdienst? Wie ideeën heeft of enthousiast dreigt te 
worden, moet maar even contact opnemen. 
 

Jubilea 
Op 12 februari is het 40 jaar geleden dat dhr. Van der Veen en 
mw. Bakker elkaar het jawoord gaven. Bij deze onze felicitaties 
aan het echtpaar Van der Veen-Bakker en allen om hen heen. 
 

Kring ‘Uitverkoren volk’ – laatste mogelijkheid 
Vier avonden hoop ik te kunnen aanbieden over het spannende 
boekje ‘Uitverkoren volk?’ van de gerenommeerde 
Amerikaanse oudtestamenticus Walter Brueggeman: 
1. Bijbellezen met het oog op het conflict Israël-Palestina; 
2. Uitverkoren volk; 3. Heilig land; 4. Zionisme. Brueggemann 
biedt op toegankelijke wijze informatie én een manier om met 
die informatie om te gaan, wat helpt bij het vormen van je 
mening.  
We starten op 3 februari. Verdere data: 24 februari, 17 maart 
en 7 april – steeds 20.00 uur in De Kern. Wel graag opgave.  
We zijn al met 11 personen, maar een paar kunnen er nog wel 
bij. 
 

Vriendendag Tent of Nations 
Met de reisgroep naar Jordanië, Palestijnse Gebieden en Israël 
(18 april-2 mei kan hopelijk doorgaan) zijn we van plan naar de 
vriendendag van Tent of Nations te gaan op 12 februari in 
Driebergen. Tent of Nations is een educatieve boerderij met 
het vredesproject van de familie Nassar, net buiten Bethlehem. 
Wie meer wil weten: www.tentofnations.nl. Voel je welkom 
om aan te haken of op eigen gelegenheid ernaartoe te gaan. 
 

Aanwezigheid predikant 
Voor gemeentewerk ben ik bereikbaar en beschikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hiervan vallen vanaf 
februari in verband met verplichte nascholing de meeste 
vrijdagen uit in de eerste helft van 2022 (collegedag).  
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Essay ‘Worstelen met God’ 
Zestig jaar geleden alweer verscheen een boekje, ‘A Grief 
Observed’. Achter het pseudoniem N.W. Clerk ging de 
beroemde schrijver en theoloog C.S. Lewis schuil. Het boekje 
bestaat uit aantekeningen die hij maakte, toen zijn vrouw aan 
kanker overleed. Lewis heeft het daar zwaar mee gehad, ook 
geloofsmatig: hij heeft gevochten met God om iets van vrede 
terug te vinden.  
Voor mijn scholing ‘Trauma, rouw, zingeving en welzijn’ heb ik 
een essay geschreven over de waarde van geloofsstrijd aan de 
hand van dit boekje: niet theologisch, maar 
godsdienstpsychologisch in het kader van moderne 
rouwtheorie. Wie het leuk vindt om te lezen, kan het artikel 
digitaal krijgen. Niet dat het zo goed is, maar in elk geval zie je 
waar ik me zoal mee bezighoud in mijn nascholing.  
 
Vanaf de Fuut wuif ik iedereen een hartelijke groet toe, 

Ds. Hans Baart 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Van’t Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
Op 26 januari 1962 trouwden Maarten Tempelman en Roelie 
Makkinga. En dus zijn ze nu 60 jaar getrouwd. We willen ze van 
harte feliciteren. En daarin allen betrekken die hen lief en 
dierbaar zijn. Het leven is niet ongezien aan hen voorbijgegaan. 
Soms was het moeilijk om daar de goede weg in te vinden. Als 
ouder ga je je weg en je kinderen kiezen vervolgens hun weg. 
En dan is het bijzonder dat je bij die weg elkaar hebt mogen 
vasthouden en ervaart dat God met je blijft meegaan. 
 
Op woensdag 5 januari overleed zr. Diny Veneman-Leemhuis. 
Donderdag 13 januari werd zij op de begraafplaats van 
Zuidwolde, waar zij meer dan 30 jaar woonde, bijgezet in het 
graf van haar man die haar bijna 25 jaar eerder was 
voorgegaan. Op haar verzoek leidde ik de uitvaart. U vindt een 
ter herinnering op pagina 6 in Kerkvensters.  
 
Op 7 januari overleed zr. Johanna Luttikhof-Noeverman.  
Ook haar uitvaart was op 13 januari en werd op verzoek geleid 
door Gera Mateman. 
Gera leidde n.l. ook de uitvaart van haar zus precies 3 maanden 
eerder. Ook over haar vindt u een ‘ter herinnering’. 
 
Als nieuw werkend team in het nieuwe clusterzorgcentra en 
aanleunwoningen hielden we vlak voor het uitkomen van deze 
Kerkvensters onze eerste bijeenkomst. Hoofddoel was om te 
kijken of we als team, met inzet van ieders gaven en krachten, 
onze opdracht om pastoraal betrokken te zijn bij een deel van 
de gemeente goed aan het invullen zijn. Wat gaat goed, wat 
kan beter? En doet ieder waar hij of zij het beste in is? En hoe 
gaan we om met de lege plekken die er nu zijn en hoe gaan we 
werven om continuïteit te houden in het bezoekwerk? Een 
punt van gesprek was verder het contact met het zorgteam 
ouderen van de diaconie. Gerda van Es lichtte ons in over de 
vraag die vanuit de burgerlijke gemeente is gekomen: is er 
behoefte aan een hospice in Ommen? Een vraag voortkomend 
uit wat Hessel Mulert ooit als eis gesteld heeft toen hij zijn 
vermogen naliet aan de gemeente Ommen. En als een pand uit 
dat vermogen een herbestemming moet krijgen dan wordt zijn 
testament weer even tevoorschijn gehaald en komt de vraag: 
wat gaan we met dat pand doen? Een hospice? Mooi dat de 
burgerlijke gemeente ons als kerk in deze om advies vraagt. 
Een punt van gesprek waren ook de lijsten met namen van 
gemeenteleden die in elk Kerkvensters worden gepubliceerd. 

Hoe kijken we vanuit ons cluster daar tegenaan? Ervaren de 
mensen die daarop staan en hun familie dat als zinvol? Moet 
dat elk Kerkvensters? Voorstelbaar is n.l. ook dat 
gemeenteleden die al langdurig thuis zijn of thuis verzorgd 
worden misschien ook wel een plaatsje op die lijst zouden 
moeten/willen krijgen? In een volgend Kerkvensters meer. 

W. den Braber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

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 
16-01 Mw. J. Veldhuis-Prins 

Mw. J. van Tol-van Beesten 
 Henk Veurink 
23-01 Mw. G.M. van Ommen-Middelkoop 

Dhr. H. de Lange 
 

Vinkenbuurt 
09-01 Mw. Hekman 
16-01 Dirk Jan en Bianca Zandman 
 
Witharen gebouw Irene 
02-01 Mw. R. Emmink 
09-01 Dhr. Bremmer 
 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Dankjewel! 

Er zijn veel organisaties die helpen om op 
verschillende plekken op aarde, samen met de 
lokale bevolking, te zorgen voor verbetering 
van de leefomstandigheden, te vertellen over 
de liefde van Jezus en dit ook zichtbaar te 
maken.  

Gedurende het jaar ziet u op de beamer verschillende doelen 
voorbijkomen voor zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingshulp, waaraan u op verschillende manieren kunt 
geven. Heel fijn dat er regelmatig giften binnenkomen voor 
collectes en ook zijn we dankbaar voor de vaste bijdragen en 
giften die u overmaakt op de rekening van de ZWO-Commissie!  
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Een aantal van deze giften is waarschijnlijk bedoeld voor een 
specifiek doel. Dit is voor ons niet duidelijk als het doel er niet 
bij wordt vermeld. Wilt u dat uw gift naar een specifiek doel 
gaat, dan is het fijn als u dit doel bij het overmaken erbij 
vermeldt. Staat er geen doel vermeld dan kiezen wij een mooi 
doel voor uw gift. Uw gift is welkom op het IBAN: NL49 RABO 
0348 90 4487 t.n.v. ZWO PKN-Ommen o.v.v. ‘…………’. Door 
middel van de GIVT-app kunt u geld geven voor de collectes 
van die zondag. Voor ons zendingsdoel ‘Samen in Actie voor 
Zuid-Afrika’ kan er niet worden gegeven via GIVT. We willen 
daarom graag extra aandacht vragen voor een gift aan dit doel.  

ZWO-commissie 
 
Herhaalde oproep voor belanghebbenden 
energiecompensatie van ‘Ommen geeft warmte’ 
Eerder brachten wij u via Kerkvensters en via de beamer in de 
kerk op de hoogte van het initiatief van de gezamenlijke kerken 
in Ommen om geld in te zamelen voor huishoudens die het 
moeilijk hebben nu de energieprijzen sterk stijgen. Niet alleen 
de energieprijzen, maar ook de prijzen van de dagelijkse 
boodschappen zijn de laatste tijd fors gestegen. Steeds meer 
mensen met een minimum inkomen komen hierdoor in 
financiële problemen. Als kerken in Ommen gaat ons dit zeer 
aan het hart. Daarom is de werkgroep ‘Ommen geeft warmte’ 
opgericht met daarin vertegenwoordigers uit alle kerken in 
Ommen.  
De werkgroep heeft twee doelen, te weten om enerzijds zoveel 
mogelijk geld in te zamelen en anderzijds om op een later 
tijdstip dit te verdelen onder mensen uit Ommen die dreigen in 
financiële problemen te komen. 
De inzameling van geld gaat zeer voorspoedig! Mede dankzij u 

is er inmiddels ruim € 25.000,00 
binnengekomen. Hiervoor alvast onze 
hartelijke dank. 
Uiteraard zijn donaties nog zeer 
welkom: U kunt uw bijdrage overmaken 
op bankrekeningnr. NL30 RABO 0335 
6600 61 t.n.v. Stichting Noodfonds 
Ommen onder vermelding van ‘Ommen 

geeft warmte’, of gebruik de bijgaande QR-code.   
Wat een stuk minder hard gaat op dit moment zijn de 
aanmeldingen voor een bijdrage. Daarom willen we via dit 
bericht nogmaals mensen aansporen zich te melden. Komt u of 
kent u iemand die als gevolg van de stijgende energieprijzen in 
een moeizamere financiële positie komt en gebruik wil maken 
van deze tegemoetkoming, dan kan men zich aanmelden op 
ommengeeftwarmte@gmail.com. Aanmeldingen graag voor 
31 januari 2022. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw 
gegevens om. Ook voor vragen kunt u ons op die manier 
bereiken.  

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

 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Bedankt! 
Inmiddels heb ik afscheid genomen van Ommen. Toch had ik 
heel sterk de behoefte nog één keer iets in uw kerkblad te 
schrijven. Want wat hebt u als gemeente ons een onvergetelijk 
afscheid bezorgd. Ook namens Nelleke en de kinderen wil ik u 
daar heel erg voor bedanken! 
Het begon al vóór het eigenlijke afscheid op 9 januari. Wat 
hebben we veel kaarten, telefoontjes, appjes, brieven, mails en 
zelfs cadeautjes ontvangen. Wat een lieve woorden en wat een 
mooie gebaren. Heel bijzonder! Toen kwam de dag van ons 
afscheid. Eerst kregen we in onze ‘oude’ pastorie een geweldig 
verzorgde lunch aangeboden. Vervolgens werden we met 
paard en wagen opgehaald voor de kerkdienst. Een unieke 

ervaring! En, ondanks dat er maar weinig mensen in de kerk 
konden zijn: wat kijken we goed terug op de dienst! Even was 
het heel erg schrikken, toen iemand niet goed werd – maar 
uiteindelijk lijkt ook dat mee te vallen. Gelukkig...  
Ook het programma na de dienst was geweldig. Wat werden er 
een hoop goede woorden gesproken. Wat kregen we veel 
cadeaus. En wat een grote cadeaus…  
En toen de drive-through, na afloop. Wat kwamen er veel 
mensen even langs. Wat spraken die ook weer warme 
woorden. En veel mensen hadden zelfs ook nog weer iets 
meegenomen om aan ons te geven. Heel bijzonder allemaal… 
Lieve mensen, we zijn er nog stil van. Dank u wel voor de 
warmte en de liefde waarmee u ons hebt uitgezwaaid. Dank, 
nogmaals, aan de commissie. Dank aan iedereen. Ommen had 
al een dierbaar plekje in ons hart. Dat is na alle liefde die we 
rond ons afscheid hebben ontvangen, alleen nog maar meer 
geworden. Het ga u goed! Ga met God. Ga in vrede! Goed 
goan! 

Ds. Karel Hazeleger 
 
Bericht van de kerkenraad 
Kerkdiensten 
Op het moment dat ik dit schrijf, bevinden we ons nog volop in 
de alsmaar voortdurende coronacrisis. Nagenoeg geen 
mogelijkheid om fysieke kerkdiensten bij te wonen. Wat een 
gemis! Op 25 januari is er opnieuw een persconferentie en 
daarna bezien we opnieuw hoe om te gaan met de openstelling 
van de kerk en het Hervormd Centrum. Mocht er iets 
veranderen dan zal dit via de site op internet (pkn-ommen.nl), 
via Kerkvensters, via de beamer in de kerk en door de 
ouderling van dienst worden gecommuniceerd. We hadden het 
graag anders gezien maar weten ook dat er maar Eén is die 
deze wereld bestuurt. En we mogen weten dat het dan goed 
komt. 
 
Afscheid ds. Karel Hazeleger 
Op 9 januari hebben we als gemeente afscheid genomen van 
ds. Karel Hazeleger en zijn gezin. Het was een afscheid met een 
beperkt aantal mensen. Het liefst hadden we een volle kerk 
gehad maar het coronavirus stond dat niet toe. Toch is de 
afscheidscommissie erin geslaagd om een mooi en warm 
afscheid te organiseren. De kerkenraad wil deze commissie 
bestaande uit Ferdinand Kampman, Ria Dunnewind, Jurrie en 
Betsie Kroon en Marianne Vosjan-de Greef dan ook bedanken 
voor alles wat zij gedaan hebben om dit afscheid vorm te geven 
en in goede banen te leiden. En dat is gelukt. 
Inmiddels is de familie Hazeleger vertrokken naar Westerhaar. 
Ds. Karel Hazeleger wist zich geroepen door God om daar 
naartoe te gaan. Als gemeente zijn we vooral dankbaar dat hij 
8,5 jaar als herder aan onze gemeente verbonden mocht zijn 
en zijn we dankbaar voor al het werk dat hij voor onze 
gemeente heeft gedaan. Heel fijn! We wensen ds. Karel 
Hazeleger en zijn gezin Gods zegen op hun verdere levensweg.  
 
Beroepingscommissie 
Met het vertrek van ds. Karel Hazeleger ontstaat er 
vanzelfsprekend een vacature in onze gemeente. We wisten al 
een tijd dat dit stond te gebeuren en hebben achter de 
schermen dan ook de nodige voorbereidingen getroffen om na 
zijn vertrek te kunnen starten met het zoeken naar een nieuwe 
predikant. Zo heeft u namen van predikanten kunnen 
doorgeven waarmee de beroepingscommissie aan de slag kan. 
Daarnaast heeft de kerkenraad een profiel van de te zoeken 
predikant vastgesteld en heeft zij ingestemd met de door het 
Dagelijks Bestuur voorgestelde beroepingscommissie. Op 12 
januari is deze beroepingscommissie geïnstalleerd. Deze 
commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden: 
 
Arie van der Snel (voorzitter) Iny Grootemarsink 
Marieke Veneberg  Ronald Haveman 
Gerrit Vogelzang   Anita Tijhuis 
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Rijk Stobbelaar  Frans Dijkstra (namens de 
Gereformeerde kerk) 

 
De beroepingscommissie zal regelmatig via Kerkvensters laten 
weten hoe het beroepingsproces verloopt. We bidden voor de 
beroepingscommissie om Gods zegen op de zoektocht naar de 
juiste opvolger van ds. Karel Hazeleger.  
 
Aanbeveling Ambtsdragers 
Om de kerk in stand te kunnen houden zijn financiën maar 
vooral ook ambtsdragers en overige medewerk(st)ers nodig. 
Ook dit jaar zullen er weer ambtsdragers zijn wiens termijn 
afloopt en waarvoor vervanging noodzakelijk is. Noodzakelijk 
om het werk in Gods koninkrijk voort te kunnen zetten. 
Daarom doe ik dan ook een dringend beroep op u. Ieder mens 
heeft talenten gekregen. De één is goed in schrijven terwijl de 
ander beter is in het praktisch ondersteunen van activiteiten. 
Beiden zijn nodig om het tot een succes te maken. En als we 
allemaal onze van God ontvangen talenten gebruiken, dan 
kunnen we er samen iets moois van maken. Binnen de kerk is 
er veel te doen en om een levende gemeente te zijn en te 
blijven kan niets gemist worden. Dus zeg of denk niet ‘Ik kan 
het niet’ of ‘Ik ben niet goed genoeg’. Elk talent is uniek en 
bruikbaar in Gods koninkrijk. Dat is ook de reden dat ik, 
namens de kerkenraad, een dringend beroep op u doe. Er zijn 
verschillende vacatures te vervullen. Dit geldt zowel voor 
Ommen als Vinkenbuurt. Weet u niet goed wat u mag 
verwachten als u zich opgeeft om u in te zetten voor de kerk, 
schroom dan niet om contact op te nemen met een 
gemeentelid die u er vast meer over kan vertellen. Natuurlijk 
mag u mij ook altijd bellen en/of mailen. Uit ervaring kan ik 
zeggen dat het actief deelnemen aan het kerkenwerk, energie 
geeft. En wat is nu mooier dan samen te werken aan de 
opbouw van Gods Koninkrijk. 
Er zijn ambtsdragers en ondersteuners nodig op verschillende 
vlakken. Vindt u het bijvoorbeeld leuk om mee te denken over 
beleid, hebt u een mening over de uitdagingen en de 
ontwikkelingen waar wij als kerk voor staan? Of bent u meer 
van het ondersteunen van mensen in allerlei dagelijkse 
situaties? Of bent u meer van de cijfers of het (financieel) 
ondersteunen van mensen in nood? Of geniet u meer van 
kinderen en wilt u hen helpen om te groeien in geloof? Ook bij 
PaKaN! zijn er de nodige vacatures! Samen zijn we kerk. U, jij 
en ik. Samen zijn wij het lichaam van Christus. We kunnen 
daarin niet zonder elkaar. Dus, gemeenteleden, twijfel niet 
meer en meldt u aan bij de scriba, Therésia Stobbelaar. Haar 
gegevens staan elders in dit blad. Of als u andere leden van de 
gemeente wilt aanbevelen, mag u dat ook doorgeven aan de 
scriba.  

Namens de kerkenraad,  
Marinus Dunnewind, voorzitter 

 
Verandering indeling verzorgingshuizen/aanleunwoningen 
Bij de herstructurering is de gemeente in twee geografische 
gebieden opgesplitst. De verpleeg - verzorgingshuizen en de 
aanleunwoningen werden toegevoegd aan Noord-West. Hierbij 
werd beoogd de leeftijdsopbouw van met name de oudere 
gemeenteleden van de beide gebieden gelijkwaardig te maken.  
Een uitzondering was er voor gemeenteleden die vanuit Zuid-
Oost gingen verhuizen naar zo’n huis/aanleunwoning, zij 
hielden de predikant van Zuid-Oost. Hierdoor bleven er in 
verhouding toch meer ouderen in Zuid-Oost.  
Nu is er met het vertrek van ds. Karel Hazeleger een moment 
aangebroken om deze uitzondering aan te passen. Deze 
aanpassing is samen met de drie predikanten voorbereid.  
De nieuwe richtlijn wordt: alle gemeenteleden die nu al wonen 
in een verpleeg-verzorgingshuis of aanleunwoning of die 
daarnaar gaan verhuizen, vallen onder het geografisch gebied 
Noord-West. 
Dat betekent dat echtparen die hierdoor gescheiden van elkaar 
wonen ook administratief gescheiden worden ingedeeld.  

Het gaat om de volgende centra/aanleunwoningen:  
‘t Vlierhuis   Haarsweg 105  
Oldenhaghen   Hessel Mulertstraat 22 
De Hoekstee  Hessel Mulertstraat 20  
Nijenhaghen  Patrijsstraat   
De Brug   Hessel Mulertstraat 57 t/m 119  
Het Hoefijzer  Hessel Mulertstraat 55 
Het Kaartspel  Lodderholt 12 t/m 44 
't Strookje   Groen van Prinsterenstraat 1 t/m 11 
De H.V.D. is al voorbereid en gaat op deze manier werken. Wel 
blijven een aantal bestaande contacten over de grenzen heen 
eerst nog intact. Deze zullen na verloop van tijd vanzelf minder 
worden, als een gemeentelid verhuist, of een H.V.D.-ster stopt 
met haar bezoekwerk.  
Ook het pastoraal team gaat op de nieuwe manier werken, 
waarbij sommige bestaande contacten worden overgedragen 
en andere eerst nog blijven voortbestaan.  
Voor de predikanten geldt dat zij al zo werken. Ds. Dorgelo 
heeft in zijn kennismakingsronde al gemeenteleden thuis en in 
de centra bezocht en zal de kennismaking voortzetten rondom 
verjaardagen vanaf 80 jaar. Ook ds. Tiggelaar legt contact 
rondom de verjaardagen vanaf 80 jaar. We vertrouwen erop 
dat deze aanpassing het bezoekwerk en de administratie ten 
goede komt.  
 
Geen ouderling bekend?  
Niet overal is meer een vaste Ouderling/Pastoraal Medeweker 
werkzaam. Bij behoefte aan contact of als u bijvoorbeeld een 
ziekenhuisopname wilt doorgeven, kunt u contact opnemen 
met de coördinatoren. Hun gezamenlijke e-mailadres is: 
herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl. De 
telefoonnummers staan elders in Kerkvensters.  Zij kunnen 
daar waar gewenst een ouderling voor lief en leed inschakelen 
om contact met u op te nemen.  Zo kunnen we naar elkaar 
blijven omzien.  

Namens de projectgroep Pastoraat,  
Ada van der Snel en Janny Schaapman  

 
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 
02-01 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen 82,30 71,70 54,60 
 
09-01 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen 38,95 51,80 13,30 
 
Giften 
€ 60,- (vrije gift) uit dankbaarheid 
 
Voor de kerk 
€ 6,00 via mw. Grootemarsink 
 
Voor de diaconie 
€ 10,00 via mw. De Jonge 
 
Voor de bloemen  
2x € 10,00 via mw. De Ruiter 
 
Voor de bloemen Hervormde kerk Vinkenbuurt 
€ 20,00 via de fam. Heusinkveld 
 
Verjaardagsbusje 
€ 255,41 via mw. Hekman 

Hartelijk dank 
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Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 
  7 februari Moderamen Kleine Kerkenraad 
  7 februari Kerkenraad 
14 februari Kleine Kerkenraad 
 
28 februari College van Kerkrentmeesters 
28 februari Diaconie 
 
Collecten 
05-12 Diaconie Kerk  
Ommen € 114,85 € 165,45  
Witharen  34,90  28,75  
Kerk. Geb.    80,80  
Gebouw Irene   27,70  
 
12-12 Diaconie Kerk  
Ommen € 93,75 € 84,35  
Witharen  24,10  21,30  
Kerk. Geb.    28,40  
Gebouw Irene   21,20  
 
19-12 Diaconie Kerk  
Ommen € 26,00 € 34,70  
Witharen  0,00  0,00  
Kerk. Geb.    4,70  
Gebouw Irene   0,00  
 
Gelden binnengekomen in december via bank en app 
Collecte diaconie  € 981,00   
Giften diaconie  € 671,34   
GIVT APP algemeen  € 1.070,16   
Zending   € 100,00   
Voor bloemen   € 50,00   
Voor kerk   € 70,00   
Acd   € 15,00   
Kinderen in de knel  € 140,00   

Hartelijk dank 
 
 
 

Vorming 
 

 
Alpha cursus 
 
In januari 2022 willen we graag weer starten met 
een volwassen Alpha. We willen de gelegenheid 
geven om op de maandagavond de Alpha te 
volgen. De kennismakingsavond houden we op 
maandag 31 januari en die begint om 19.30 uur. 
De Alpha cursus is voor iedereen die graag meer wil weten over 
het christelijk geloof of voor diegenen die hun geloof willen 
verdiepen. De Alpha avonden beginnen om 18.30 uur met een 
maaltijd. Dan volgt er een inleidend praatje of filmpje en 
daarna gaan we in kleine groepjes door praten met elkaar. De 
avond zal om 22.00 uur worden afgesloten. 
De thema’s die we bespreken zijn; Wie is Jezus? Waarom stierf 
Jezus? Hoe kun je geloven? Bidden, waarom en hoe? 
Bijbellezen, waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Hoe kan ik het 
kwade weerstaan? Waarom en hoe zou ik het anderen 
vertellen? Geneest God ook nu nog? Hoe zit het met de kerk? 
Hoe nu verder? 
In het weekend behandelen we 3 hoofdstukken over de Heilige 
Geest; Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? en 
Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? 

Voor meer informatie en/of opgave 
mag u mailen of bellen; Ina Schokker 
Zie ook www.alpha-cursus.nl 
 
 

Alpha voorjaar 2020 - Ommen 
Ik dacht er al een tijdje over na om een Alpha cursus te volgen - 
las ook vaak de oproepjes in de media - maar om de één of 
andere reden kwam het er steeds niet van. Maar na een 
persoonlijk gesprek met oud-Alpha cursisten heb ik me laten 
overhalen. Ik had namelijk wel behoefte aan gesprekken met 
anderen over de essentie van het geloof en christen-zijn en 
hoopte hierbij op een groep mensen die op een positieve 
manier hierin staan en waarmee ik onbevangen kon 
doorpraten over van alles en nog wat. Had ook wel behoefte 
aan een refresh of boost in mijn geloofsleven. Wat mij betreft 
moest het vooral niet gaan over allerlei rand/bijzaken en 
religie. Ik kan wel zeggen dat dat meer dan geslaagd is en ben 
erg blij dat ik de stap heb gezet. Ik maakte kennis met een 
groep enthousiaste - voor mij onbekende - mensen. Maar door 
de opzet van Alpha - eerst eten en gezelligheid en daarna tijd 
voor verdieping - en de open/onbevangen sfeer ontstond er al 
heel snel een goede onderlinge band. Alpha heeft de 
beschikking over eigentijds en heel toegankelijk filmmateriaal 
en zet je dan ook echt aan het nadenken. Kritische vragen 
worden hierbij niet geschuwd. Het bleef echter niet bij het 
christen zijn met je hoofd, ook het christen zijn met je hart 
werd benadrukt. En dan ook met name het werk van de Heilige 
Geest. Voor mij was dat toch wel een soort van eye-opener 
ondanks het feit dat ik al vele jaren en vele malen preken 
hierover had gehoord. Ik zou echt iedereen willen aanraden om 
ook een keer een Alpha cursus te gaan volgen. Mocht je hier 
meer over willen weten neem dan contact op met Alpha of 
vraag mij gewoon een keer dan vertel ik je graag meer 
hierover. Gewoon doen! 

Jan Vogelzang, Ommen 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
5 februari Populaire Soundtracks 
U kunt dan luisteren naar het prachtige orgelspel van Arjan 
Breukhoven. Hij neemt u mee op een reis langs bekende en 
populaire Soundtracks. Vanaf 15.00 uur. 
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld 
Voor evt. vragen kunt u bellen naar de Fam. Huetink 
 
 
 

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 het Licht van Christus zullen 
weerkaatsen naar de mensen om ons heen.  
Laten we bidden dat we in ons leven steeds opnieuw 
de liefde van God en de kracht van het gebed mogen 
ervaren. 
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Laten we bidden voor de ouderen, maar ook voor de 
jongeren bij wie corona een grote negatieve invloed 
heeft op hun psychisch welbevinden. Bid om nieuwe 
moed, hoop en kracht van God om het leven aan te 
kunnen. 
Laten we God danken voor het vele werk dat ds. 
Hazeleger en zijn vrouw hebben gedaan voor de Herv. 
gemeente. Laten we Gods zegen en leiding vragen 
voor de zoektocht naar een nieuwe predikant voor de 
gemeente. 
Laten we bidden dat mensen die op zoek zijn naar 
zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen 
aanmelden voor de Alpha cursus. 
Laten we God danken voor de vaak verrassende 
manier waarop we Zijn antwoord mogen ervaren als 
we onze problemen en zorgen aan Hem voorleggen. 
Laten we bidden om Gods leiding en zegen bij de 
invulling en verbouwing van het nieuwe Pand 25. Dat 
alles voorspoedig mag verlopen en het pand tot zegen 
voor de gemeente en Ommen zal mogen worden. 

 
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 11 februari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 1 februari 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 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 
 

Diaconie Hg  Kerk Hg              Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

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

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
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Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook 
terecht in onze gebouwen voor uw: 
 
  Vergadering  Bruiloft 
  Verjaardag  Receptie 
  Jubileum  Oefenruimte 
  Diverse koffietafels en buffetten 
 
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen 
met de beheerder van: 
 
Hervormd Centrum 
Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen 
℡ 0529-456044 
 hervormd-centrum 
                              @pkn-ommen.nl 

 

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

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: 
7 dagen 24 uur per dag via email. 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind             
 
 
 

Familieberichten en posters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


