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21ste jaargang No.20  Vrijdag 28 oktober 2022 

 
 

Meditatie 
 

 
Onderscheiden waar het op aankomt... 

 
Er komt heel veel op ons af in deze tijd. Soms voelt het wel 
eens als: te veel. Wat kan ik als persoon doen aan het oplossen 
van de grote vragen die vandaag de dag op ons bordje komen? 
Het klimaat, de opwarming van de aarde, de natuur, de oorlog 
in de Oekraïne, de problematiek die aan het licht komt bij de 
toelating van de mens die bij ons veiligheid zoekt, het gebrek 
aan voldoende woningen, een overheid die discrimineert en de 
ogen sluit voor het onveilige gevoel van medeburgers, de 
energiecrisis... 
Daarnaast zie je het wij-zij-denken toenemen. We nemen 
elkaar de maat, schrijven elkaar af, sturen haatmails rond als 
iets of iemand ons niet zint. Wijzen naar elkaar, schuiven hete 
aardappels af en vinden dat een ander het maar moet 
oplossen. 
Wat staat mij te doen als gelovige in deze? Kan ik wel wat 
doen? Haalt dat wat uit? Mag ik een hint geven? Lees eens 
Filippenzen 1 vers 1-11. Daarin schrijft Paulus een zinnetje 
waar ikzelf maar niet van loskom: ik bid dat uw liefde steeds 
meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint (mag winnen), zodat u 
kunt onderscheiden waar het op aankomt. 
Liefde die zich verdiept! Als gelovige wijs ik niet, maar probeer 
ik wijzer te worden. Dat is aan inzicht te winnen. Want je kunt 
naar je hoofd grijpen, je hoofd schudden, verdrietig worden, 
boos. Een gelovige heeft lief! Probeert zich te verdiepen door 
te luisteren. Dat betekent: stil te worden, zo ruimte scheppen 
om te luisteren naar de ander en de Ander en zo luisterend en 
biddend afwegingen te maken. En zo fijngevoeligheid te 
ontwikkelen. 
Als gelovige, als gelovigen samen, als kerk moet je de taal van 
het hart spreken en niet meegaan in de harde (ver)oordelende 
taal van de wereld. Mildheid is nodig. Barmhartigheid en 
warmhartigheid. Zaai geen haat, maar liefde, geen wanhoop, 
maar hoop, geen ongenadig oordeel, maar een woord van 
genade... Zoals Lied 425 zo prachtig zegt: 

 
Om in genade uw woorden te zaaien, 
te zaaien tot diep in het donkere dal, 

door liefde gedreven, 
om wie met ons leven, 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal. 

 
Ds. W. den Braber 

 

Leesrooster 
 

 
Za 29 okt. Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 
 
Zo 30 okt. 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid  
Ma 31 okt. 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 
Di 1 nov. Psalm 84 Allerheiligen - Wonen  
Wo 2 nov. 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer  
Do 3 nov. 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer 
Vr 4 nov. 2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok  
Za 5 nov. 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen 
 
Zo 6 nov. 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende  
Ma 7 nov. 2 Koningen 8:7-15 Profetie 
Di 8 nov. 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden  
Wo 9 nov. 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei 
Do 10 nov. 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken 
Vr 11 nov. 2 Koningen 9:30-37 Gekapt 
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Zondag 30 oktober 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. P.A. Eigenhuis-de Kool,  
 Lemele  
 Volgende week H.A. 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. W. ten Kate  
 Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma  
 Volgende week H.A. 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.30 uur: 10erDienst 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. mw. M.G. de Vries, Wierden 
 Volgende week H.A. 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. T. Post 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. T. Veurink-Altena 
 Mw. H. van Dijk 
 
Witharen 
10.00 uur: Volgende week H.A. 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. K. Jelsma, Taizé-dienst 
Begeleiding: Diversen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Afgevaardigde Hg: Mw. A. van der Snel 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 4 nov. 18.30 uur: Dhr. W. Rozema 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 4 nov. 19.30 uur: Dhr. W. Rozema 
 
 
 

 
 
 
 
 

Woensdag 2 november Dankdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Prop. G. Broekman-Groenveld,  
 Gramsbergen 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. J. Companje  
 Dhr. K. van Hulst  
 Dhr. H. Veurink 
 
Vinkenbuurt 
19.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk,  
 Vroomshoop 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 

Gereformeerde kerk 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma,  
 m.m.v. CBS De Triangel  
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
Afgevaardigde Hg: Mw. J. Schaapman 
 
Ommen Samen kerk 
19.30 uur: Prop. G. Broekman-Groenveld, 
 Gramsbergen 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Afgevaardigde Hg: Dhr. J. Nijzink 
 
 
 

Zondag 6 november 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo  
 Heilig Avondmaal  
 Zittende viering doop- en  
 belijdende leden 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. G. Westerhof 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. G. Hekman  
 Mw. M. Hekman  
 Dhr. B. Scheppink 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug,  
 Hellendoorn  
 HeiligAvondmaal  
 Lopende viering doop- en  
 belijdende leden 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Alle groepen 
 
Oldenhaghen 
14.30 uur: Ds. H. Dorgelo  
 Heilig Avondmaal 
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler 
Afgevaardigde Hg: Dhr. G. Vogelzang 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. A. Bloemendal, Zwartsluis  
 Heilig Avondmaal  
 Lopende viering belijdende leden 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdame/-heer: Mw. J. Beniers  
 Dhr. A. van Dorland 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham 
 Heilig Avondmaal 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Vedders 
 Mw. H. Wermink-Lamberink 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. W. den Braber 
 Heilig Avondmaal 
Organist: Ad Huetink 
Ouderling van dienst: Dhr. P. Koning 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 11 nov. 18.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 11 nov. 19.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
2 november Collecte Dankdag ZWO-project Colombia 
Een van de doelen van Kerk in Actie is het opleiden van sociaal 
bewogen predikanten. 
Het jarenlang gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen 
mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. 
In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat 
betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is 
Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent 
praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar 
studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving en kerk. 

Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen 
met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. 
Praktische theologie: Studenten kunnen praktische cursussen 
volgen op de Baptisten-universiteit (Fundacien Universitaria 
Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan 
de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen 
gaan o.a. over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, 
vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks 
leven, pastoraat en diaconaat.  
Stagelopen bij kansarme jongeren: De studenten lopen ook 
stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar 
geven ze iedere maand zestig jongeren uit een 
achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand 
van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun 
schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de 
(drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een 
weekendkamp voor deze jongeren. 

€ 275,00: training voor 30 jeugdleiders 
€ 500,00: weekendkamp voor 30 jongeren 

Steun dit werk door een bijdrage over te maken op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 
kerk Colombia (Z015056) of doneer online. Hartelijk dank! 
U kunt zich ook abonneren op de weblogs van Jeannet 
Bierman: www.kerkinactie.nl/blogbierman. 
 
6 november KiA Najaarszending voor Zambia 
In Zambia groeit de kerk en daarmee 
ook de vraag naar predikanten, die 
gemeenten kunnen leiden in soms 
arme en moeilijke omstandigheden. 
De theologische faculteit aan de Justo 
Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch 
onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een 
waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de 
opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, 
man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, 
voedselveiligheid, klimaatverandering. 
Thijs en Marike Blok zijn als theologie docenten door Kerk in 
Actie naar deze universiteit uitgezonden.  

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
30 oktober 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
2 november 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Project ZWO Colombia  
  en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
6 november 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Najaarszending  
  Zambia en Kerk 
Aan tafel:  Project ZWO 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
30 oktober: Ivan Hekman 
6 november: Annemijn Wermink 
 
Kinderoppas 
Ommen 
30 oktober: Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
6 november: Anja Bolks 
  Indy Bolks 
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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. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
30 oktober 
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
2 november 
Ommen en Witharen: Project ZWO Colombia en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
6 november 
Ommen en Witharen: KiA Zending Najaarszending 
  Zambia en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
Kinderoppas 
Ommen 
30 oktober: Romy Dunnewind 
  Ellen Horsman 
6 november: Marloes Kassies 
  Rita Meulenkamp 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
Dhr. T. Nauta 
Mw. R.H. Roddenhof-Klein Kromhof 
Mw. M. Willems-Smit 
Mw. H. Winters-Schottert 
Mw. H. Hoekstra 
Dhr. P. van der Horst 
Dhr. J. Vijn 
Dhr. A. Dunnewind 
Dhr. P. Wouda 
Dhr. D.G. Kwast 
Mw. A. Snel-Eikenaar 
Mw. H. Jaspers-van Duren 
Mw. H. Makkinga-Horsman 
Mw. H. Makkinga-Zwiers 
Dhr. H.J. Nijhuis 
Mw. A. Ekkelkamp-van der Voort 
 
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 

Geboren 
Op 18 september werd Thieme geboren. Thieme is de zoon van 
Klaas en Kristy Hekman. Wij wensen en bidden dat zij Thieme 
voorspoedig mogen zien opgroeien onder de zegenende 
handen van onze Heer. 
 

Tot slot … 
Bij het verschijnen van dit kerkblad hoop ik, na een korte 
vakantie in de Oostenrijkse bergen, weer gezond en wel thuis 
te zijn. Vrede en alle goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

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 
 

Beroepen 
Er is door onze gemeente voor de wijk Zuid-Oost een predikant 
beroepen, ds. E.J. Prins uit Daarle. We wensen hem sterkte bij 
zijn overwegingen. Een beroep van een gemeente is altijd een  
overweging naar twee kanten: ga ik of blijf ik. We hopen en 
bidden dat hij positief op het door ons op hem uitgebrachte 
beroep zal beslissen, zodat ook onze wijk weer een vaste 
predikant zal krijgen voor 100% en de vacature weer wordt 
vervuld. We kijken verwachtingsvol uit naar zijn beslissing... 
 

Zieken 
Verder zijn er bij mij geen zieken gemeld, (althans niet die 
genoemd willen worden). We wensen iedereen die te maken 
heeft met ziekte en moeite sterkte. Blijf vertrouwen op de 
Heer, hoe moeilijk dat soms ook is.  
Deze keer zijn er geen jubilea of andere heuglijke feiten te 
vermelden. 

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 
 

Bij de kerkdiensten 
Op zondag 30 oktober is er de jaarlijkse Taizé dienst, 
voorbereid met de Taakgroep Eredienst, om 19.00 uur in de 
Gereformeerde kerk. Thema is hetzelfde als het jaarthema in 
Taizé: Dragers van eenheid. We lezen een fragment uit de 
jaarbrief van broeder Alois van Taizé. Evenals vorige keren 
zingen we veel bekende Taizé liederen. Soms via You Tube, 
soms onder/met begeleiding van gitaar, piano en fluit. 
Iedereen die dat wil kan tijdens de dienst een gebedsintentie 
opschrijven, welke later wordt voorgelezen tijdens de gebeden. 
Ook is het mogelijk om tijdens de dienst een kaarsje te 
ontsteken. Na het lezen van de gedachte van de dag en de 
Bijbellezing volgens het rooster van Taizé zijn we samen stil. Na 
de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van 
een glas wijn of druivensap. Welkom! 
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Om alvast te noteren: de eerstvolgende bijzondere 
avonddienst in de Gereformeerde kerk is op zondag  
11 december. Om 19.00 uur is de musicalgroep Onze Opdracht 
in ons midden met de musical ‘Over de brug’. Een paar jaar 
geleden was de groep ook bij ons te gast en wel met de musical 
‘Levend Water’. Een musical die grote indruk maakte. Reden 
voor ons om hen direct te boeken me de toen nog in te 
studeren musical. Een heel bijzonder dienst! 
 
Op Dankdag 2 november mag ik ’s ochtends om 09.30 uur 
voorgaan in gebouw Irene. De dienst is voorbereid met C.B.S 
Triangel uit Witharen. Een korte dienst met veel liederen, het 
op diverse manieren uiten van onze dank en een korte 
meditatie in gespreksvorm met en gericht op de kinderen. 
 

Gedoopt in wijk 2 
Vanwege omstandigheden een lastminute besluit en niet 
vermeld in de vorige Kerkvensters, maar bij deze alsnog aan u 
meegedeeld: Op 23 oktober is Jim van Lenthe gedoopt. Jim is 
de zoon van Anita en Berthil van Lenthe en het broertje van 
Sem en Miek.  
 
We feliciteren hen van harte met de doop van Jim!  
De eerstvolgende doopzondag is op 8 of 22 januari.  

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 
 

Overlijden. 
Donderdag 6 oktober kreeg ik bericht van het overlijden van 
Gert Veurink. Gert werd 57 jaar. Op de zondag daarna is er in 
de dienst kort mededeling gedaan van zijn overlijden. Hoewel 
lid van onze gemeente stelde hij geen prijs op betrokkenheid 
van ons met hem. Hij liet in zijn wereld bijna geen anderen 
meer toe. De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden op 
maandag 10 oktober. Ik schrijf dit met pijn in mijn hart. 
 

Jubileum. 
Jan en Riek Dijk-Veurink hopen 27 oktober 50 jaar getrouwd te 
zijn en vieren dat in intieme kring. Dat zij samen met hun 
kinderen en kleinkinderen dit in dankbaarheid en in vreugde 
mogen doen en dat zij samen nog een mooie tijd krijgen om de 
wereld dichtbij en veraf in gezondheid te mogen blijven 
verkennen. 
 

En... 
Ondertussen ervaar ik hoe goed het doet als je als gemeente 
mee blijft leven met mensen die een lege plek in hun midden 
hebben ervaren. Blijf betrokken op elkaar en wees daarin 
duurzaam! Verschillende gemeenteleden zijn in een traject van 
onderzoek of behandeling. Dat geeft spanning en dat kost soms 
een heleboel inspanning. Dan is het fijn als je een kleine kring 
van betrokkenen hebt die met je mee kan en mag leven.  

Ds. W. den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

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

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
Ik ervaar hoe goed het doet als je als gemeente mee blijft leven 
met mensen die een lege plek in hun midden hebben ervaren. 
Blijf betrokken op elkaar en weest daarin duurzaam! 
Verschillende gemeenteleden zijn in een traject van onderzoek 
of behandeling. Dat geeft spanning en dat kost soms een 
heleboel inspanning. Dan is het fijn als je een kleine kring van 
betrokkenen hebt die met je mee kan en mag leven.  
Wie Kerkvensters nauwgezet leest heeft deze tekst ook 
gevonden bij wijk 2... 
Duurzaam op elkaar betrokken blijven is vooral voor ouderen 
heel belangrijk. Want het gevoel van er niet meer bij te horen 
of niet meer serieus genomen te worden of gezien te worden 
als iemand die altijd wat heeft... Dat is geen goed gevoel en 
ook daarin denk ik dat we als gemeente van Jezus Christus het 
verschil kunnen maken. 
Ouderen moeten er op kunnen vertrouwen dat ze er met hun 
hele levensgeschiedenis bij horen, niet weg te denken zijn en 
ook niet weggedacht worden in de trant van: zij hebben hun 
leven gehad en dat was vroeger. 
Vertrouwen en verwachten dat was het woordpaar dat ik 
tegenkwam in het boek Samen Jong, kernwaarden van een 
kerk met alle generaties. We verwachten dat jongeren dit en 
we verwachten dat ouderen dat... En dan komt ons lijstje. En 
we zijn teleurgesteld als de ander niet aan onze verwachtingen 
voldoet. Maar als we elkaar vertrouwen geven en niet tegelijk 
ons lijstje afwerken, maar de tijd nemen om met elkaar in 
gesprek te raken dan gaan we, en dat is uit onderzoek 
gebleken, ontdekken dat ouderen en jongeren, jongeren en 
ouderen als het om geloven en om kerkzijn gaat vrijwel 
dezelfde kernwaarden onderschrijven.  
De kernwaarden zijn: 
 
Prioriteit geven aan jonge generaties (de jeugd heeft/is de  

toekomst, geef ze de ruimte) 
Jezus’ boodschap serieus nemen (het gaat ergens om en het  

moet ergens om gaan!) 
Hart voor jongeren hebben (zoals ouderen van vroeger toen ze  

jong waren dat ook wilden) 
Verantwoordelijkheid geven (wat kun jij als jongere, wat kan ik  

als oudere?) 
Een warme gemeenschap zijn (dat willen en jongeren en  

ouderen!) 
Beste buren zijn (elkaar helpen waar nodig en gevraagd, dat is  

niet leeftijdsgebonden) 
Genoeg voor deze keer.  

Met een hartelijke groet,  
Ds. W. den Braber. 

 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

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

PaKaN! 
 

 
Activiteitenagenda 
23 okt. AtEleven 11.00 uur @Hervormd Centrum 
25 okt. WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen   
28 okt. Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 uur @De Kern 
28 okt. N-Joy club 19.15 uur @De Kern 
30 okt. 10-erDienst 0930 uur @Hervormd Centrum 
01 nov. WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen   
04 nov. 10-er club 19.00 uur @ De Kern 
04 nov. Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 uur @De Kern 
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04 nov. N-Joy club 19.15 uur @De Kern 
08 nov. Catechisatie 19.00 uur @ De Kern 
08 nov. 16+ 20.00 uur @De Kern 
08 nov. WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen   
11 nov. N-Joy club 19.15 uur @De Kern 
15 nov. WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen   
15 nov. Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00 uur 

@ Lambert v.d. Berg 
18 nov. 10-er club 19.00 uur @ De Kern 
18 nov. Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 uur @De Kern 
18 nov. N-Joy club 19.15 uur @De Kern 
20 nov. AtEleven 11.00 uur @Hervormd Centrum 
22 nov. Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00 uur 

@ Lambert v.d. Berg 
22 nov. Catechisatie 19.00 uur @ De Kern 
22 nov. 16+ 20.00 uur @ De Kern 
22 nov. WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen   
25 nov. N-Joy club 19.15 uur @De Kern 
27 nov. 10-erDienst 09.30 uur @Hervormd Centrum 
29 nov. WIKI club 19.00 uur @ gebouw Irene te Witharen   
 

Catechisatie 
Helaas hebben we maar heel weinig respons ontvangen op 
onze noodoproep. Toch zijn we van mening dat catechisatie 
een belangrijke pijler is onder het 10- er werk. Daarom is er 
besloten om een aantal uren van onze jongerenwerker vrij te 
zetten en de catechisatie te gaan opstarten. Na de 
herfstvakantie gaan we van start. De eerste avond staat 
gepland op dinsdag 8 nov. in De Kern. De groep van 12-15 jaar 
is van 19.00-20.00 uur en we sluiten de avond van 20.00-20.30 
uur af met chips en cola. Tijdens de chips en cola wordt ook de 
16+ groep uitgenodigd. Zij hebben vanaf 20.30 uur hun avond. 
We hopen op deze wijze toch doorgang te vinden.  
We hopen en bidden dat we waardevolle en gezellige avonden 
met elkaar mogen hebben. 

Marieke Veneberg 
 
 
 

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 
16-10 Dhr. en mw. S. van der Weiden 

Dhr. G. Kieft 
23-10 Mw. W Huizing 

Fam. Bouwman 
 
Vinkenbuurt 
16-10  Dhr. en mw. Hirink 
23-10 Dhr. en mw. Van spijker  
 
Witharen gebouw Irene 
09-10 Mw. R. Coster 
16-10 Dhr. H. de Boer 
 
 
 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Zingen maakt blij 
Elke woensdagochtend zingt het koor ‘Zingen Maakt Blij’ van 
10.00 tot 11.30 uur in De Kern. 
Zingen hoort bij gezelligheid, samen iets doen, met elkaar 
presteren, eenzaamheid doorbreken, even ontzorgen, met 
elkaar lief en leed delen en vul maar in. Voorop staat zingen! 
En veel zingen: eenstemmig, tweestemmig, driestemmig en zo 
mogelijk vierstemmig. Veelal koraalmuziek en korte, 
eenvoudige bewerkingen. Daarbij houden we ook rekening met 
Kerst, Pasen enz. We oefenen en zingen van 10.00 tot 10.45 
uur, dan lekker koffiedrinken en vervolgens nog een half uur 
zingen van geoefend repertoire. We beginnen meestal met 
eenstemmige muziek. Iedereen kan meedoen die van zingen 
houdt! Soms maken we anderen blij als we een keer in een 
instelling zingen of ergens aan meewerken.  
De kosten zijn laag, zo’n € 10,00 per maand, alleen in de 
maanden dat we zingen, september t/m april. De koffie kost  
€ 1,75 (huidige tarieven). 
We zouden het mooi vinden om u op woensdagochtend te 
ontmoeten, zingt u mee? Hartelijk welkom! 

Namens de werkgroep, 
Klaas L. Schaap 

 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Kerkenraad 
Kennismaking ds. E.J. Prins 
Zondag 23 oktober heeft u ds. Prins kunnen beluisteren in de 
dienst en heeft u het gezin kunnen ontmoeten bij de koffie. 
Deze kopij is geschreven voor 23 oktober, maar we hopen dat 
velen van u hierbij aanwezig waren. Op verzoek van ds. Prins 
organiseren we ook een ontmoetingsavond waarbij hij, samen 
met zijn vrouw met een aantal groepen/commissies in gesprek 
kan gaan. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op dinsdag  
1 november. 
Het zijn spannende tijden voor ons als gemeente, maar ook 
voor de familie Prins. Wilt u ds. Prins bemoedigen in de drie 
weken van overdenking dan kunt hem mailen of een kaartje 
sturen.  

Commissie kennismaking ds. E.J. Prins 
 
Collectanten en gastdames/-heren gezocht 
Draagt u het werk in onze gemeente een warm hart toe en zou 
u graag een bijdrage willen leveren aan de kerkdiensten? Dan 
vragen wij of u het leuk zou vinden om onze diakenen en 
kerkrentmeesters te helpen met het collecteren tijdens en na 
afloop van de kerkdiensten. Uiteraard hoeft u dit niet alleen te 
doen, er is ook altijd minimaal één diaken en/of 
kerkrentmeester aanwezig. 
Voorafgaand aan de kerkdiensten wordt u bij de ingang 
welkom geheten door een gastdame of gastheer, één van de 
manieren waarop wij graag een gastvrije gemeente willen zijn. 
Graag zouden wij, naast collectanten, ook het aantal 
gastdames en -heren uitbreiden en daarom vragen wij of u ons 
zou willen komen versterken. 
Er wordt een rooster opgesteld per vier maanden, waarbij in 
onderling overleg geruild kan worden. Het huidige rooster 
loopt tot eind januari 2023.  
Zou u zich graag aan willen melden als collectant en/of 
gastdame/-heer of meer informatie wensen, dan verzoeken wij 
u een berichtje te sturen naar  
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl of één van onze diakenen te 
benaderen. 
Kerk zijn we samen, we heten u graag van harte welkom! 

De diaconie  
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Tikkie terug 
U zult het al wel gemerkt hebben, maar ook in de kerk hebben 
we de temperatuur wat moeten terugschroeven.  
De energiekosten stijgen enorm en dit treft helaas ook onze 
Hervormde gemeente. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 R.W. Stobbelaar 

 
10 november Ouderenmiddag in het Hervormd Centrum.  
Aanvang 14.30 uur. De Bargzangers uit Lemele komen deze 
middag voor ons optreden met een afwisselend  
programma van luister- en meezing liedjes, sfeervol en 
herkenbaar. Dit belooft weer een gezellige middag te worden.  
U bent allen van harte uitgenodigd  

De ouderen commissie  
 
Wereldgebedsdag - comitélid gezocht 
Na onze viering in maart hebben we afscheid genomen van 
Wilemien Gerritsen als lid van het comité. Willemien heeft  
11 jaar in het comité gezeten. We hebben haar bedankt voor 
haar bijdrage in ons midden. 
Wij zoeken een opvolger voor haar namens de Hervormde 
gemeente. Wereldgebedsdag is altijd op de 1ste vrijdag in 
maart. 
De vieringen rouleren in de deelnemende kerken, t.w., 
Gereformeerde kerk, Hervormde kerk, Katholieke kerk en 
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt.  
Iedere kerk heeft 2 gemeenteleden in het comité zitten. 
Omdat we aan de slag gaan met de viering voor komend jaar, 
te houden op 3 maart in Het Baken, is het prettig om vanaf het 
begin mee te draaien. 
Info : Evelien Achterberg. 
 
Van de ouderencommissie 
Op donderdag 13 oktober, de eerste ouderenmiddag van het 
seizoen 2022/2023, kon de ouderencommissie meerdere 
belangstellenden in het Hervormd Centrum verwelkomen om 
daar te kijken en te luisteren naar een film/fotopresentatie, 
welke geheel aan de Regge was gewijd. ‘De Regge kronkelt 
weer’ was het onderwerp. De prachtige beelden voorzien van 
goed gekozen muziek, evenals de soms humoristische 
verbindende tekst, waren van mw. Ella Roelfs. Het geheel gaf 
een goed beeld van de werkzaamheden aan de Regge met de 
bedoeling de rivier haar natuurlijke loop zoveel mogelijk terug 
te geven en de natuur in het stroomgebied te 
herstellen/verbeteren. Ouderenmiddagen hebben iets 
ongedwongens en zijn er ook om, onder het genot van een 
kopje koffie/thee, met elkaar in gesprek te raken. We 
moedigen 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 
09-10 Kerk  Diaconie 
Vinkenbuurt € 43,10 € 52,30 
Kerk Vinkenbuurt 39,35 
 
16-10 Kerk Diaconie 
Vinkenbuurt 15,87 19,70 
Kerk Vinkenbuurt 26,80 (voedselbank) 
 
Giften 
Kerk  
€ 7,50 via H.V.D. Z-O 
€ 20,00 via ds. H. Tiggelaar 
 

Bloemenfonds  
€ 10,00 via H.V.D. Z-O 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. J. Meijerink 
€ 15,00 via mw. J. de Ruiter 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 20,00 via mw. J. Hulst 
€   5,00 via kerkcollecte d.d. 16 oktober 
 
H.V.D. Z-O 
4x € 5,00, € 7,50, 4x € 10,00 en € 12,00 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 
  7 nov. Kerkenraad 
  7 nov. Wijkraden 1 en 2 
14 nov. Moderamen Kleine Kerkenraad 
21 nov. Kleine Kerkenraad 
23 nov. Gemeentevergadering 
28 nov. College van Kerkrentmeesters 
28 nov. Diaconie 
 
Oproep beroepingscommissie 
Zoals u onlangs heeft kunnen lezen, is de beroepingscommissie 
recent van start gegaan. Eén van de eerste stappen die wij 
zullen zetten is het verkrijgen van een overzicht van mogelijk 
geschikte predikanten. We stellen u graag in de gelegenheid 
om hieraan een bijdrage te leveren. Via deze weg wil de 
beroepingscommissie de gemeente daarom van harte 
uitnodigen om met ons mee te denken. Is er een voorganger 
die u aanbeveelt en als nieuwe predikant ziet voor onze 
gemeente? U kunt ons dit laten weten door een e-mail te 
sturen aan de secretaresse van de beroepingscommissie  
Erna Martens of uw suggestie achter te laten in een gesloten 
envelop o.v.v. beroepingscommissie in het postvakje van de 
beroepingscommissie. We ontvangen uw suggesties graag voor 
21 november. 

Alvast hartelijk dank namens de beroepingscommissie. 
Agnes Kroese (voorzitter) 

Erna Martens (secretaresse) 
 
Spaardoosjes 
In de Gereformeerde kerk worden elk jaar spaardoosjes 
uitgedeeld aan de gemeenteleden waarmee met het hele gezin 
kan worden gespaard voor een mooi doel. 
In november zullen de spaardoosjes worden omgewisseld. Het 
spaardoosje met inhoud wordt opgehaald en in ruil daarvoor 
komt er een nieuw doosje. Hebt u nog geen geld in het 
spaardoosje gestopt, maar wilt u wel geven aan het doel dan 
kunt u ook geld overmaken op IBAN NL49 RABO 0348 90 4487 
t.n.v. ZWO PKN-Ommen o.v.v. Colombia. Ook kunt u een gift in 
een envelop meegeven aan de diaken of contactpersoon die 
het doosje bij u op komt halen. 
 
Nieuw doel spaardoosjes 
In 1994 werden tijdens de genocide in Rwanda 1 miljoen 
mensen vermoord in honderd dagen tijd. Rose Gakwandi zat 
samen met haar man en kinderen verstopt in een huis in  
Butare. Zij overleefde met haar 
gezin de genocide, maar haar 
ouders niet. Rose voelde zich wees 
en besloot zich na de genocide in 
te zetten voor weeskinderen. In 
1995 richtte ze in Butare de stichting Mwana Ukundwa op, wat 
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in het Rwandees ‘geliefd kind’ betekent. Inmiddels heeft deze 
organisatie drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar 
zo’n 2400 kinderen en hun verzorgers, die te maken hebben 
met hiv, begeleid worden.  
In Rwanda zijn 230.000 van de 12 miljoen inwoners besmet 
met hiv. Daarnaast steunt de organisatie ook kinderen met een 
beperking en kinderen die in een onveilige of zeer armoedige 
situatie leven. 

Kijk voor meer info over dit doel op 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl 
/projecten/opvang-en-scholing-van-
weeskinderen/ 
Mooi om bij te kunnen dragen aan dit doel. 
Spaart u mee! 

Diaconie en ZWO-commissie 
 
Giften 
Voor de Kerk 
Via ds. K. Jelsma € 50,00 

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
29 oktober Wandelen  
De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de 
maand) gaan op deze zaterdagmorgen weer wandelen 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, dit keer een rondje 
Balkbrug - Oud Avereest. 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 
 
Amaryllisbollenverkoop 

Naast onze bestaande acties zoals de fruitpluk, 
de paasbrodenverkoop en de kerstbakjes-
verkoop gaan wij ook dit jaar weer 
amaryllisbollen verkopen. U kunt deze 

bestellen via de intekenlijsten op zondag 30 oktober en zondag 
6 november a.s. in de diverse kerkgebouwen.  
Er kunnen witte en rode amaryllissen worden besteld en ze 
kosten € 6,00 per stuk.  
Op vrijdag 18 november tussen 13.00 uur en 16.00 uur en op 
zaterdag 19 november tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunnen 
de bollen worden afgehaald in ons depot aan de Haven Oost.  
Bestellen kan ook bij:  Plonie Jelsma  of Erna Martens.  

Er komen nog steeds giften binnen voor zowel de EHBO-actie 
als voor onze eigen activiteiten. Hierdoor kunnen wij aan een 
volgend transport vanuit de diverse gezamenlijke stichtingen 
met hulpgoederen voor Dianne in Oekraïne financieel 
bijdragen. Daarvoor onze grote dank! Dit transport zal 
binnenkort vertrekken.  
Voor de actuele informatie over onze stichting en het laatste 
nieuws van onze contactpersoon Dianne vanuit Oekraïne zie 
www.sovo-ommen.nl 
 
9 november Thema-avond ‘Groen en geloven’ 
Deze woensdagavond komt oud kamerlid van de 
Christen Unie, Carla-Dik Faber naar Ommen voor 
een lezing over: ‘Het belang van zorg voor de 
schepping vanuit een Bijbels perspectief’.  
Het zal die avond gaan over de relatie tussen 
groen en geloven, tussen ecologie en theologie. 
De vraag die dan centraal staat is: ‘wat vertelt de 
Bijbel ons over Gods liefde voor Zijn schepping en wat vraagt 
dat van ons’? Carla werd als tweede Kamerlid ooit uitgeroepen 
tot Groenste Politicus. Maar deze toegewijde politica, is nog 
steeds erg betrokken op mens en natuur! Eerst dus achtenhalf 
jaar als Tweede Kamerlid, waar ze onder andere woordvoerster 
landbouw, natuur, water, milieu, klimaat, cultuur en ruimtelijk 
ordening was. Momenteel studeert ze theologie aan  
De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en ze is 
projectleider Groene Kerken. 
Iedereen van harte welkom in Het Baken, Trompstraat 2. 
Inloop vanaf 19.30 uur (met koffie). Aanvang lezing is 20.00 
uur. Toegang is gratis. 

Werkgroep Duurzaamheid GkV Ommen 
 
24 november Kerk & Israël 
Dan komt opperrabbijn Binyomin Jacobs spreken. Hij stelt, kort 
samengevat, dat de Tenach (het Oude Testament) en de 
Talmoed na meer dan 3300 jaar nog even actueel zijn als toen. 
Dat belooft dus een heel interessante avond te worden! Er zal 
ook een verkoop van Israëlproducten zijn. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is gratis, er wordt wel gecollecteerd. 
Tijd:   19.30 tot 21.30 uur, deur open om 19.00 uur 
Plaats:  De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart 
Tot dan!  

Met een hartelijk shalom van de commissie Kerk & Israël 
Gerbrig Arends, 

Gerrit Jan Vrieling 
en Johan Dul 

 
12 november Concert plus: Orgel en Trompet 
Thema/muziek: Martin Mans en Jantine Kalkman op volle 
toeren. Tijdstip: 20.00 uur 
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld 
U kunt reserveren: ℡ 0572-371838 (Huetink),  
of via 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 voor Zijn grote genade en 
bidden dat steeds meer mensen Gods genade, door 
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het verlossende werk van Jezus, zullen aannemen en 
de vrijheid van het geloof zullen beleven. 
Laten we bidden dat we niet gericht zullen zijn op wat 
er ontbreekt in ons leven, maar dat we iedere dag 
dankbaar zijn voor wat we van God hebben gekregen. 
Laten we God danken dat we op 2 november Dankdag 
mogen vieren. Dank voor alle zegeningen die we van 
Hem mochten ontvangen in het afgelopen seizoen. 
Laten we bidden om Gods zegen voor alle echtparen. 
Dat er liefde en trouw zal zijn in de relatie en relaties 
versterkt mogen worden, doordat er tijd voor elkaar 
is. 
Laten we God danken voor mensen om ons heen die 
een luisterend oor bieden en die we om hulp mogen 
vragen als dat nodig is. 
Laten we bidden dat ds. Prins Gods leiding mag 
ervaren in de te nemen beslissing m.b.t. het beroep 
van de Hervormde gemeente.  
Laten we bidden dat mensen Gods nabijheid zullen 
gaan zoeken en rust, kracht en moed mogen ervaren 
als zorgen, stress en ziekte het leven beheersen. 
Laten we God danken dat we op Zijn beloften mogen 
vertrouwen en de komst van Zijn Koninkrijk mogen 
verwachten.  

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende  
 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 november. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 1 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 
 
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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Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Koster-beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Maandag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
 Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
 Kernactief 14.00-16.00 uur 
Vrijdag: 09.00-12.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
Zondag: Voor, tijdens of na de diensten 
7 dagen 24 uur per dag via email. 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing puzzel Kerkvensters nr. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


