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Meditatie 
 

 
‘Mag ik dan bij jou’ 

‘Want als ik bij jou mag, 
mag jij altijd bij mij. 

Kom wanneer je wilt, 
ik hou een kamer voor je vrij’. 

Het lied ‘Mag ik dan bij jou’ werd door Claudia de Breij in 2009 
geschreven en fungeerde als openingslied van haar theater-
voorstelling ‘Hete Vrede’. De tijd van de Hete Vrede is dan de 
tijd die kwam na de Koude Oorlog. Het is de tijd waarin wij nu 
leven. Zoals Claudia aan haar opa en oma vroeg of zij in de  
2e Wereldoorlog ‘goed’ of ‘fout’ waren geweest, zullen haar 
kleinkinderen vragen: ‘Oma was je ‘goed’ of ‘fout’ in de tijd van 
de Hete Vrede. Bijzonder is dat je deze vraag alleen maar 
verwacht in oorlogstijd, maar in de voorstelling wordt ze 
gesteld in vredestijd. En wat is dan ‘goed’ en wat is dan ‘fout’? 
Het lied gaat ook over de vraag of nog zoiets is als 
wederkerigheid. Door de oorlog in de Oekraïne wordt deze 
vraag met extra nadruk gesteld. De onthutsende conclusie is 
misschien wel dat er tussen ‘goed en fout’ een groot grijs 
gebied is en dat die wederkerigheid lang niet altijd 
vanzelfsprekend is. 
Dit jaar vierden wij dat wij 77 jaar geleden bevrijd werden. Wij 
werden bevrijd! Wij konden het dus niet alleen. Wij hadden 
daarbij hulp nodig. Die hulp kwam er, gelukkig! Velen gaven 
hun leven voor onze vrijheid. Kostbaar was die hulp, 
onbetaalbaar! Dan lijkt de conclusie voor wederkerigheid en 
het er zijn voor die ander, voor de hand te liggen. Maar 77 jaar 
later is dat nog altijd niet vanzelfsprekend. Het tegendeel lijkt 
vanzelfsprekender! Hoezo, vrijheid verplicht? Verplichting en 
vrijheid zijn toch met elkaar in tegenspraak! Wij laten ons toch 
tot niets verplichten, onze vrijheid is ons veel waard! Met het 
‘onze’ wordt dan bijna altijd het ‘mijn’ bedoeld. Mijn vrijheid is 
mij heilig! Dat vrijheid en vrede iets is van het ons, van het 
collectief, wordt niet gezien. In onze tijd lijkt er niets groter te 
zijn dan het mijn, niets dat het eigenbelang overstijgt. Ik zou 
dat het ‘fout’ zijn van onze tijd willen noemen. 
‘Aan tafel’ is ons nieuwe jaarthema. God, de gastheer, nodigt 
zijn kinderen aan tafel. Wij hoorden al uit de verhalen van 
Lucas dat veel mensen vooral met zichzelf bezig zijn rondom de 
tafel. De tafel wordt een plek om jezelf te laten zien en niet een 
plek om de ander (ook de Ander) te ontmoeten. Aan tafel 
heerst dan niet de vrede van het huisgezin van God, maar de 
concurrentiestrijd om de voornaamste plaatsen. 

Zie verder pag. 3 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za 1 okt. Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je  
 
Zo 2 okt. Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één 
Ma 3 okt. Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 
Di 4 okt. Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 
Wo 5 okt. Lucas 18:9-17 Zeg niet… 
do 6 okt. Lucas 18:18-30 Rijkdom 
Vr 7 okt. 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning 
Za 8 okt. 1 Koningen 21:17-29 Genadig God 
 
Zo 9 okt. 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 
Ma 10 okt. 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige  
Di 11 okt. 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 
Wo 12 okt. 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen 
Do 13 okt. Psalm 113 Lof zij de HEER 
Vr 14 okt. 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen  
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Zondag 2 oktober 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. W. Schuurman  
 Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk Hervormd Centrum 
09.30 uur: 10erDienst 

 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastheren: Dhr. K. van Hulst  
 Dhr. A. Schuurman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. A. de Vries, Nijverdal 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp-Wermink 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. R. Robijn 
 Dhr. J. Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma, doopdienst 

Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 7 okt. 18.30 uur: Dhr. K. Schaap 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 7 okt. 19.30 uur: Dhr. K. Schaap 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 9 oktober 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G. de Kok, Hulshorst 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. J. Dankelman  
 Mw. R. van Lenthe  
 Mw. D. Willems 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar 

Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Gastdames/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. Dorland 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo  

 Jonge Gezinnendienst 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes 
Kinderkerkdienst: Geen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. M. Veldman 
 Dhr. / mw. Doldersum 
Afgevaardigde Hg: Dhr. A. Veurink 
(Jeugddienst) 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 

Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 14 okt. 18.30 uur: Mw. G. Mateman 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 14 okt. 19.30 uur: Mw. G. Mateman 

 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 

2 oktober Collecte Kerk en Israël  

Deze zondag, Israëlzondag, is de diaconiecollecte bestemd voor 
Kerk en Israël. De relatie met het volk Israël is voor de 
Protestantse kerk een essentieel onderdeel van de eigen 
identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met 
Israël, vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse 
wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is 
gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk 
en Israël gericht. 
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die 
betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-
zijn vandaag en stimuleert aandacht voor de joodse 
achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de 
gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt 
mensen in plaatselijke gemeenten hierover in gesprek. 
Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël 
en het internetproject ‘De Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, 
gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog 
tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te 
houden. Van harte aanbevolen. Meer informatie op 
www.protestantsekerk.nl/collecte en 
www.protestantsekerk.nl/Israëlzondag 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
2 oktober 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Kerk en Israël en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
9 oktober 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
2 oktober: Levi Veneberg 
9 oktober: Lise van der Vegt 
 
Kinderoppas 
Ommen 

2 oktober: Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
9 oktober: Gezelien van Duren 
  Henrike Grondman 
 
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 
2 oktober 

Ommen en Witharen: Kerk en Israël en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 
9 oktober 

Ommen en Witharen: Algemene Christelijke 
  Doeleinden en Kerk 
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Witharen uitgang: Noaberkerk / zending 
 

Kinderoppas 
Ommen 

2 oktober: Anne Lotte Heijink 
  Monique Welink 
9 oktober: Karin Doldersum 
  Marlies Veldman 
 
Witharen 

9 oktober: Yvonne Meijer 
 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
Kortom, wordt het niet weer eens tijd voor die oude gewoonte 
om elkaar bij het aan tafel gaan de ‘Vrede van Christus’ toe te 
wensen? Maar wat is dat de ‘Vrede van Christus’? Immers er 
kan vrede zijn en toch kan het zo zijn dat je met veel dingen 
geen vrede hebt. Je kunt vrij zijn en toch het gevoel hebben 
door en in van alles en nog wat opgesloten te zitten. 
In veel kerken beginnen wij de kerkdienst met de vredesgroet. 
De voorganger wenst ons namens God Sjaloom toe. Vertaald 
betekent dat: Vrede. Maar de vrede die hier bedoeld wordt is 
meer dan de afwezigheid van oorlog. Het is de vrede die je 
hebt met jezelf, met wie en met wat je bent en het is ook de 
vrede die je hebt met de mensen om je heen. Deze vrede is 
niet vanzelfsprekend. Wij leven in een wereld waarin veel deze 
vrede bedreigt. Allereerst ben jij het zelf, jij die met het eigen 
ik, met je ego, jezelf in de weg staat. Jij die niet de vrede vindt 
met en in jezelf. Vervolgens is er de wereld, vol ziekte, dood, 
onrecht en geweld. Voor jou en voor onze vrijheid en vrede 
moet er gevochten worden, maar wij kunnen het niet alleen. 
Ook al hebben wij er moeite mee om het toe te geven, wij 
hebben daarbij hulp nodig. Die hulp is er, gelukkig! Kostbaar is 
die hulp, onbetaalbaar! In de kerk hebben wij daar een 
vermoeden van. Voorafgaande aan de vredesgroet spreekt de 
voorganger daarom uit: ‘Onze hulp (is) in de naam van de 
Heer’. De naam van onze God is eigenlijk onuitspreekbaar. En 
tegelijk is die naam: Ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, 
of ik zal er zijn (verschillende vertalingen van dezelfde naam). 
Wij vullen dan nog aan: ‘Die Hemel en Aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk 
begonnen in jou en mij’. Iedere kerkdienst zeggen wij dus 
tegen elkaar dat wij God nodig hebben om in onszelf en in onze 
wereld de vrede te vinden en te bewaren. Gelijk daarna wordt 
ons deze vrede door God toegewenst en aangereikt. Dit heeft 
alles te maken met wederkerigheid en het er voor elkaar zijn! 
‘Ja’, zegt God, ‘jij mag altijd bij mij, maar mag Ik dan bij jou. 
Hou jij een kamer voor mij vrij’?  

Ds. Henry Dorgelo 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 

Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. J. Schepers-Hengelaar 
Dhr. J. ter Horst 
Mw. F. v.d. Linde-Lammerink 
Mw. C.P. Wielemaker 
Mw. H.J. Marsman-Kleinlugtebeld 
Mw. G.D. Marsman-Gerrits 
Dhr. H. Hilbink 
Mw. J. van Lenthe-Goos 
Mw. A. Timmerman-van Dorsten 
Dhr. J. Volkerink 
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Mw. G. Kuipers 
Mw. T. Lammerink-Kuipers 
Dhr. H. de Boer 
Mw. H. Stegeman-Ekkelkamp 
Mw. J. Hansman-Tempelman 
Mw. S. Siemeling-Kroezen 
Dhr. M. Sijtsma 
Dhr. M. Tempelman 
Dhr. K.W. Timmerman 
Mw. H. Paarhuis-Nijzink 
Mw. T. Boomgaardt-Oenema 
Dhr. J. van Gerresheim 
Mw. J.H. Menderink-Gort 
Dhr. H. Poelarends 
 
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 
Op 9 oktober is er een PaKaN!-Jonge Gezinnen dienst in de 
Gereformeerde kerk, waarin ik mag voorgaan. Medewerking 
wordt er opnieuw verleend door het kinderkoor.  
De voorbereidingscommissie heeft weer haar uiterste best 
gedaan om er iets bijzonders en iets moois van te maken. Het is 
de bedoeling dat de kinderen de gehele dienst in de kerk 
blijven. Tegelijkertijd is er in de Hervormde kerk een 
‘traditionele’ dienst. 
 

Omzien naar elkaar 
Alle zieken thuis of elders bidden wij de nabijheid van onze 
Heer en Heiland toe. 
 

Overleden 
Op woensdag 21 september is in de leeftijd van 87 jaar 
overleden, Johanna Kelder-Stoeten. Jo woonde de laatste jaren 
in ‘t Vlierhuis. De familie koos voor een besloten 
uitvaartplechtigheid die gehouden werd op maandag  
26 september in Lemelerveld. Aansluiten werd ze ook hier 
begraven. 
Wij bidden Rudy, de kleinkinderen, familie en allen die om het 
heengaan van Jo rouwen de nabij van de Trooster toe. 
 

Gespreksgroep 
Op 5 oktober willen wij met een gespreksgroep starten. Wij 
komen bij elkaar van 09.30 - 11.30 uur. Wij willen dan in 
verschillende bijeenkomsten samen met elkaar in gesprek gaan 
over ‘de ziel’. Dit doen wij aan de hand van het boekje van 
Martine Oldhoff: ‘Kijk op de Ziel’. In de Bijbel, in liederen en 
elders wordt vaak gesproken over de ziel als het ‘eigene’ van 
de mens. Maar wat is dat nu, de ziel? Daar willen wij met 
elkaar verder over nadenken. 
Indien u mee wilt doen laat dit dan even aan mij weten.  
U hoort dan ook waar wij samen komen.  
 

Tot slot… 
Wij zijn aan een nieuw kerkseizoen begonnen. Ik hoop dat wij 
elkaar vaak aan tafel en elders zullen mogen ontmoeten. Dat 
we met elkaar iets van de ‘Vrede van Christus’ (zie 
overdenking) zullen mogen ervaren. Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 

Uitnodiging gemeenteavond Vinkenbuurt 
Dinsdag 4 oktober is er een gemeenteavond in het Buurthuis in 
Vinkenbuurt. We ontmoeten elkaar, staan stil bij zaken 
aangaande kerk Vinkenbuurt en gaan bezig met het jaarthema 
‘aan tafel’. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, om 20.00 uur 
beginnen we. Alle betrokkenen bij de kerk Vinkenbuurt zijn van 
harte welkom. We hopen u allemaal te ontmoeten: weet u 
welkom. Tot ziens op 4 oktober!  

Met vriendelijke groet, 
ambtsdragers Vinkenbuurt 

 
 
 

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 
 

Weer terug 
Ook voor ons zit voor dit jaar de vakantie er weer op. Na een 
aantal weken door Frankrijk te hebben gezworven zijn we weer 
op de basis teruggekeerd. We hadden het goed, het weer was 
in Zuid- Frankrijk aangenaam, zo tussen de 25 en 30 ̊C. Op het 
moment dat u dit leest ben ik weer druk aan het werk en al 
bijna weer vergeten dat ik vakantie heb gehad. Dank aan 
collega Henry die de wijk Zuid-Oost heeft waargenomen, al heb 
ik begrepen dat hij het niet zo druk gehad heeft in onze wijk. 
 

Jubilea 
Op 20 september jl. waren Jannes en Hannie Punter-Padberg 
50 jaar getrouwd. Zij zijn dankbaar dat ze dit mee mochten 
maken en hebben dit in kleine kring gevierd. We wensen hen 
Gods zegen voor de tijd die Hij hun nog samen schenken zal.  
 
Op 13 oktober a.s. hopen E. Grootemarsink en  
K.E. Grootemarsink-Hekman ook te gedenken dat zij 50 jaar 
geleden in het huwelijk traden. Ook zij zijn God dankbaar dat ze 
dit feit mogen gedenken, zeker na alles wat zij in de afgelopen 
tijd in de familie hebben meegemaakt. Zij zullen dit in beperkte 
kring vieren. Ook hen wensen we Gods zegen op hun verdere 
levensweg. 
 

Zieken 
Er hebben mij geen nieuwe berichten bereikt van mensen die 
ernstig ziek zijn. We wensen ieder die ziek is toe dat zij zich 
geborgen mogen weten in Gods hand, hoe de ziekte ook zal 
verlopen.  

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 
 

Doopzondag kinderen wijk 1 en wijk 2 
Nog even ter herinnering: de eerstvolgende doopdienst in 
Ommen is op zondag 23 oktober. Dit geldt zowel voor de 
kinderen uit wijk 1 als uit wijk 2. Het voorbereidende 
doopgesprek is op woensdag 5 oktober om 20.00 uur in  
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De Kern. Graag van tevoren even contact met mij opnemen als 
je je kind wilt laten dopen. 
 

Musical 
Het zingt al rond: de musical! Onder anderen op startzondag 
heeft u er over kunnen horen en zien in de kerkdienst. Elders in 
deze Kerkvensters kunt u er over lezen! De inloopavond is op 
donderdag 6 oktober. 
 

Doop Witharen 
Op 2 oktober wordt Fabian Alex Runhart in Witharen gedoopt. 
Fabian is de zoon van Veralie en Michel Runhart en het 
broertje van Mirthe. We hopen op een feestelijke dienst! 
 

Noaberkerk 
Regelmatig vindt u informatie over de diensten van de 
Noaberkerk in Witharen. Fijn dat de diensten daar telkens weer 
op een verrassende manier worden ingevuld door de 
verschillende subgroepen. Fijn om te horen dat ook veel 
jongeren en mensen die niet zo gewend zij naar de kerk te gaan 
de weg naar de Noaberkerk hebben gevonden.  
De voorgeschiedenis, aanleiding en aanloop naar deze vorm 
van kerkzijn waren niet iets om vrolijk van te worden. Maar dit 
alles ligt achter ons en er mag vreugde zijn over dat wat 
uiteindelijk tot een zegen mocht worden! Nieuwsgierig? 
Uiteraard is iedereen welkom! 
 

Werkgroep Rondom Pasen 
Zoals u weet is er een werkgroep bestaande uit mensen van de 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Rooms-katholieke 
parochie, de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk 
met de naam Werkgroep Rondom Pasen. De werkgroep 
verzorgt de diensten op Aswoensdag, de maandag in de Stille 
Week, de (avondmaals) dienst op Witte Donderdag, de 
bijzondere dienst op Goede Vrijdag, de dienst op Stille Zaterdag 
en de Paasjubel op Laarmanshoek op de paasochtend.  
De diensten worden voorbereid met één van de Ommer 
voorgangers en telkens met een paar leden van de werkgroep. 
Deze werkgroep zit dringend verlegen om nieuwe leden! Voel 
je je geroepen neem dan contact op met ondergetekende. 
 

Overdracht Stolpersteine 
Geen specifiek kerkelijk nieuws en toch ook weer wel, want het 
nieuws betreft de Stichting Herdenking Joods Ommen waarvan 
het bestuur bestaat uit gemeentelid Wim Neevel, voorzitter 
van de kerkenraad Gerko Warner en ondergetekende. Eerder al 
maakten Kees Wolfert en Dieks Horsman, die afgelopen jaar 
overleden, deel uit van het bestuur. Er waren de afgelopen 
jaren diverse wapenfeiten: de herdenking met een grote stille 
tocht in aanwezigheid van Opperrabijn Bin Jacobs in 2012 
vanwege het feit dat het toen 70 jaar geleden was dat de 
Joodse stadgenoten werden weggevoerd, het laten plaatsen 
van 27 Stolpersteine, het maken van een dvd met interviews 
van ooggetuigen, het uitgeven van een brochure bij de 
Stolpersteine, het organiseren van een reis naar Auschwitz en 
het plaatsen van een herinneringsbord bij het voormalige 
werkkamp in Arriën. Waar we nog mee bezig zijn, in overleg 
met de gemeente Ommen, is het plaatsen van een 
gedenkteken bij de plaats waar de synagoge heeft gestaan. En 
verder zullen we op maandag 3 oktober om 13.45 uur op de 
hoek van de Gasthuisstraat en de Van Raaltestraat, daar waar 
de Stolpersteine ter herinnering aan de familie De Lange liggen, 
het beheer/onderheid/schoonmaken van de Stolpersteine aan 
leerlingen van de Havo/VWO-3 leerlingen van het 
Vechtdalcollege overdragen. Jaarlijks zullen zij op Holocaust 
Memorial Day, 27 januari, de Stolpersteine schoonmaken. Na 
enkele inleidende woorden worden er op 3 oktober aan  
10 afgevaardigde leerlingen symbolisch de schoonmaak-
middelen overhandigd. Een en ander gebeurt in aanwezigheid 
van burgemeester Hans Vroomen, die tot slot nog een kort 
woord zal spreken. Al met al duurt de bijeenkomst zo’n  

20 minuten. 
 

Energiearmoede en inflatie 
Velen, ook in Ommen, worden getroffen door de 
energiearmoede die ook nog eens gepaard gaat met een 
torenhoge inflatie. Ik denk aan ouderen die de kachel niet meer 
aan durven te doen uit angst de rekening niet te kunnen 
betalen. Maar niet alleen ouderen, het kan iedereen treffen. 
Laten we alert blijven zowel ten aanzien van gemeenteleden 
als niet-gemeenteleden. Samen kunnen we kijken wat er 
gedaan moet en kan worden in schrijnende situaties. 
 

Vluchtelingen 
Inmiddels zal er meer bekend zijn over het voornemen van de 
gemeente Ommen vluchtelingen te huisvesten in een 
leegstaande vleugel van het gemeentehuis. Het gaat om een 
periode van 3 maanden en betreft mensen die anders in de 
buitenlucht zouden moeten slapen in Ter Apel. Ik ben blij en 
ook trots dat de gemeente Ommen haar verantwoordelijkheid 
in deze neemt. De burgemeester vroeg of wij als kerken iets 
zouden willen betekenen in de opvang van deze vluchtelingen. 
Ik heb hem geantwoord dat ik het volste vertrouwen in de 
leden van onze kerken en daarbuiten heb dat zij, waar de 
gemeente een beroep op hen doet, er gehoor aan zullen 
geven. Op het moment van dat gesprek was nog niet duidelijk 
waaruit die hulp zou kunnen bestaan. Ook moest op dat 
moment nog onderzocht worden of het gemeentehuis qua 
veiligheid etc. daar geschikt voor is. Op het moment dat ik dit 
schrijf is dit alles dus nog niet duidelijk. Mocht er een oproep 
komen dan zal dat o.a. via de afkondigingen in de kerkdienst 
bekend gemaakt worden. Al eerder (2013?) hebben we als 
gezamenlijke kerken van Ommen veel mogen en kunnen doen 
voor de mensen die ondergebracht waren op de 
Besthmenerberg. En uiteraard kunnen en willen wij dat weer 
doen als er een beroep op ons wordt gedaan. Ook dan wordt 
het wat mij betreft een initiatief van een interkerkelijke 
werkgroep, waarbij ook alle andere Ommenaren welkom zijn. 
 

Afwezig 
In oktober ben ik afwezig. Collega ds. Wim den Braber neemt 
dan voor mij waar. 
 

Pub Quiz 
Avondje uit? Welkom om aan te moedigen of gewoon te kijken 
hoe 15 verschillende teams het tegen elkaar gaan opnemen op 
vrijdagavond 30 september in De Kern! Naast de spannende 
strijd staat de ontmoeting centraal. Met een hapje en een 
drankje! Zin om mee te doen met een team van 6 personen? 
Grijp dan de kans om op vrijdagavond 27 januari de arena in  
De Kern te betreden. 

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 
 

Wijk 2 
Ik schrijf dit stukje op maandag 19 september. U krijgt 
Kerkvensters wellicht rond 27 september. De kerkenraad heeft 
mij gevraagd vanaf 23 september tijdelijk het pastoraat in  
wijk 2 te gaan doen. Dat houdt in dat ik dat in overleg met de 
wijkkerkenraad van wijk 2 doe in geval van ziekte, overlijden of 
andere bijzondere persoonlijke situaties, waar u graag een 
predikant bij wil. Ik ben van plan om eerst langs te gaan bij hen 
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die in de afgelopen 12 tot 14 maanden te maken hebben gehad 
met een overlijden.  
Nabestaanden, die eerder te maken hebben gekregen met een 
overlijden merken soms dat de gevoelens van pijn en heimwee, 
groter worden in plaats van kleiner. Dan wil ik er ook voor u 
zijn. 
Daarnaast besteed ik aandacht aan de 80+ groep en aan hen 
die ik via de sectieouderlingen of contactpersonen heb 
doorgekregen of doorkrijg.  
Als er nog ruimte in tijd is om ook even om de hoek te kijken 
als er een jubileum is dat mij bekend is, dan doe ik dat ook. 
Mochten er trouwplannen zijn en wij vanuit de kerk daarbij een 
rol kunnen spelen, zoek dan contact met mij.  
Afspraak is dat eventuele doopaanvragen tijdens de vacante 
periode via Kest Jelsma gaan lopen, aangezien ik maar beperkt 
voorga in Ommen. 
In principe vervangen Kest en ik elkaar tijdens afwezigheid. 
Kerkenraadsvergaderingen etc. staan niet op mijn lijstje.  
Dat betekent dat alle tijd die ik beschikbaar heb- maximaal 12 
uur per week- daaraan besteed gaat worden. Ik doe dat naast 
de 10 uur die ik per week beschikbaar ben voor het clusters 
zorgcentra en aanleunwoningen. In principe ben ik dinsdag en 
donderdag vaak in Ommen te vinden, maar als het nodig is ben 
ik daar flexibel in. 
Wilt u contact? U mag mij ook altijd persoonlijk benaderen. 
Mocht de nood aan de man of vrouw zijn, binnen een half uur 
kan ik bij u zijn als ik thuis ben. 

Ds. W. den Braber 
 

Contactpersoon 
Vanaf 1 oktober is Gerda Winters-Schooten de nieuwe 
contactpersoon in sectie 5D. Heel fijn dat je dit wilt doen! 
 

Gezellige avond 
Op vrijdag 9 september jl. heeft er een gezellige avond 
plaatsgevonden in De Kern. Hierbij waren de raad en 
contactpersonen van wijk 2 en het team clusterpastoraat 
zorgcentra en aanleunwoningen aanwezig. We kijken terug op 
een leuke avond met goede gesprekken, lekkere hapjes en 
harde lachsalvo’s tijdens een letterspel en Hints. Iedereen 
bedankt voor zijn of haar bijdrage! 

Jolenta Weidenaar-Vijfvinkel, scriba 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Verhalen vertellen... 
Ik had een meester die dat kon als geen ander. De bijbel werd 
daardoor een boek dat ging leven voor mij. Het boek Richteren. 
Hij heeft mij de ogen geopend voor de waarde van dat boek!  
Ik praat over 59 jaar geleden. Maar al luisterend naar 
levensverhalen ben ik zoveel andere waardevolle verhalen op 
het spoor gekomen. Wat een verhaal als Mozes in een biezen 
kistje met je kan doen, of een opmerking van de apostel Paulus 
die zegt: ik deel u een groot Geheimenis mee, of hoe iemand  
1 Corinthe 13 vers 13 op zijn arm liet tatoeëren om die 
woorden nooit te vergeten en daar de namen van zijn vrouw 
en kinderen om heen liet zetten. Over God praten met zijn 
kinderen vond hij moeilijk, maar zo liet hij het zien deze 
stratenmaker. Zo plaveide hij de weg naar God. 
Wat hebben de verhalen uit de bijbel met ons gedaan? Hebt u 
met uw kinderen of kleinkinderen of met uw omgeving wel 
eens gedeeld welk Bijbelverhaal u aangesproken heeft of u 
misschien nog steeds wat doet? En hebt u uw kinderen of 
kleinkinderen of uw vrienden wel eens gevraagd: door welk 
verhaal word jij nu geraakt? Misschien zeggen ze dan: ik heb 

geen Bijbelverhaal, maar ik heb wel een boek, of een tv-serie 
waarin ik mezelf herken...Laat ze dat dan vertellen. 
Kleinkinderen zijn vaak eerder geneigd dat aan grootouders te 
vertellen dan aan ouders! U kunt het ook omdraaien. Vraag 
hen eerst eens wat hen raakt en vertel hen dan wat u raakt. 
Wellicht kweekt u dan een sfeer waarin u kunt vragen naar 
waarom zo’n verhaal of tv-serie of boek die ander nu zo raakt 
en wat hij of zij daar dan mee kan of mee doet en kunt u dan 
aangeven waarom u zo geraakt bent en wat u er mee doet. 
Alles begint met oprecht luisteren en vragen. Zo vind je elkaar. 
Zo verbind je oud met jong en jong met oud. 

Ds. W. den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes 

  tabbes@pkn-ommen.nl 
 

Start 
Yes! We kunnen weer van start gaan! Afgelopen zondag was 
het startzondag. Hét startpunt van een nieuw seizoen 
jeugdwerk! Voor de vakantie zijn we druk bezig geweest met 
waar ons hart ligt en wat we komend seizoen wel en niet gaan 
oppakken. Vol energie zaten we bij elkaar. Met een aantal 
nieuwe mensen die meer mogelijk maakt dan we vooraf 
gedacht hadden. Na een rustige vakantie hebben we samen de 
draad weer opgepakt. Helaas bleek dat binnen PaKaN! toch  
4 personen eruit moesten stappen. Dat was wel even een baal 
momentje. Dit betekent dat er een streep door een deel van de 
plannen gaat. Maar we willen niet te veel de focus leggen op 
wat niet kan, maar vooral op wat wel kan! Doen wat we wel 
kunnen en daar energie in stoppen en uithalen. 
We zijn dus blij dat de kinderclubs weer van start gaan! 
Dankbaar voor een prachtig groot kinderkoor, fijn dat er 
kinderoppas is en kindernevendienst in beide kerken.  
Ook zijn we blij dat we weer van start kunnen gaan met de 
10erClub. Om alvast te noteren in de agenda: 7 oktober, 4 en 
18 november, 2 en 16 december. We hopen dan weer 10er 
Club te hebben samen! Alle jongeren van 12-15 jaar zijn van 
harte uitgenodigd. Het wordt weer gezellig!  
Ook de 10erDienst is al weer van start gegaan. Hopelijk 
ontmoeten we uw 10ers daar ook weer. Vooralsnog komen we 
samen op: 2 en 30 oktober, 27 november (zie meer info over 
komende 10erDienst hier onder). 
Op startzondag is ook het Jeugddiaconaat van start gaan. Mooi 
om samen niet alleen over geloof te praten, maar ook het 
geloof handen en voeten te geven. Een nieuwe jeugddiaken of 
iemand die hier structureel aan mee wil helpen en denken is 
nog wel een noodzaak voor 2e helft van het seizoen.  
De catechese is op dit moment nog onzeker. Deze week is er 
nog een PaKaN!-vergadering, daar zal meer duidelijk worden 
(maar deze kopij moet eerder ingeleverd worden). Wel kan, 
zoals nu lijkt, catechese in Witharen/Vinkenbuurt van start 
gaan. 
Ook voor de 16+ jeugd is het nog een zoektocht. Gekeken 
wordt of er een Youth Alpha gestart kan worden. Andere 
mogelijkheden zijn we nog aan het onderzoeken.  
Ook zijn we dankbaar dat we @Eleven weer opgepakt hebben. 
Deelnemers zijn onderdeel geworden van de organisatie. Iets 
wat het oorspronkelijke plan was en nu vorm krijgt. Mooi om 
samen te ontdekken hoe we samen op een andere manier kerk 
kunnen zijn.  
Ook zijn er nog leuke activiteiten, waarvan we hopen dat we ze 
op poten krijgen. Wel zijn we realistisch en bereid om dingen 
los te laten als we niet voldoende mensen krijgen.  
Als jongerenwerker ben ik vooral de aanjager achter veel 
dingen. Sommige dingen draaien zelfstandig en kan ik 
aanhaken. Sommige dingen mag ik aansturen en uitzetten. De 
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eerste weken na de vakantie bestond vooral uit plannen, 
gesprekken voeren, beleid uitzetten en veel taken achter de 
schermen. Hopelijk komt er ook wat meer praktijk de komende 
maanden. Al voorzie ik wel veel taken achter de schermen om 
alles in goede banen te leiden. Dit is niet altijd even zichtbaar 
voor een gemeente. Tot het moment dat het niet gebeurt. 
Komende tijd kijken we ook weer opnieuw naar mijn rol en 
taken. Wat vraagt onze huidige situatie van mij en hoe kan ik 
dat zo goed mogelijk invullen in de uren die ik heb ontvangen. 
Met elkaar maken we er het beste van en hopelijk samen met u 
en jou! Bidt u nog voor ons en voor onze jongeren? Dat is wel 
onmisbaar! 
 

Noodoproep 
Hebt u/heb jij catechisatie als waarde vol ervaren als je nu 
terugkijkt? Vindt u/vind jij het belangrijk dat onze jongeren 
catechisatie krijgen? Zoals al eerder beschreven, hebben we 
momenteel een tekort aan mensen. We zijn ons daarom ook 
bewust dat we niet alles kunnen doen wat we graag zouden 
willen. Concreet betekent dit dat we op dit moment NIET 
kunnen starten met catechisatie in Ommen. Als PaKaN! vinden 
we dit jammer. De tweewekelijkse bijeenkomst is een 
belangrijke pijler onder het 10erWerk. Als dit langer gaat 
duren, zijn we bang dat dit grotere gevolgen gaat krijgen. 
Zowel in het groepsproces als in een stuk geloofs-onderwijs. 
Mochten we de catechisatie toch willen starten zijn we het 
volgende nodig uit de gemeente: 2 personen  

Taak: begeleiden van een groepje in het 
verwerkingsmoment. Op dit moment verzorgt Henry de 
inleiding. Daarna willen we in twee groepen uiteen gaan voor 
gesprek en verwerking. Naast het zijn van een mentor van een 
groepje hebben we voor één van de twee mensen een extra 
administratieve taak, wat inhoudt dat je jongeren uitnodigt, 
communicatie naar ouders onderhoudt en samen met PaKaN! 
de namenlijst bijhoudt. Af en toe wat praktische dingen regelt 
of wat materialen koopt als een les daar om vraagt.  

‘Kosten’: 1x in de 2 weken, maandag avond +/- 1,5 
uur. (19.00-20.30 uur) en wat voorbereiding in eigen tijd.  
Wilt u/wil jij dat er catechese wordt gegeven aan onze 
jongeren? Kom dan helpen en meld je nu aan! Aanmelden of 
meer info bij mij. 

Thomas Abbes 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
World Servants bij de 10erDienst 

Tijdens de 10erDienst op zondag 2 oktober gaat 
Alice Hemstede ons van alles vertellen en laten 
zien van haar werkvakantie met World Servants 
naar Oeganda. Wat heeft ze daar gedaan? En 
hoe heeft ze het gevonden om daar naartoe te 
gaan voor een werkvakantie? 

We beginnen zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de grote zaal 
van het Hervormd Centrum met een heerlijk ontbijtje. Wij 
zorgen voor de broodjes en drinken en je mag zelf iets lekkers 
voor op je brood meenemen. Om 10.00 uur beginnen we met 
de 10erDienst. Alle tieners (vanaf klas 1 vo) van harte welkom! 
Graag even aanmelden via de groepsapp (voor wie al vaker is 
geweest), of door een appje te sturen naar Thomas Abbes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
18-09 Mw. J. Emmink-Kelder 

Mw. G. Hammer-Sluijer 
25-09 Dhr. T. van Heun  

Dhr. M. Hekman 
 
Vinkenbuurt 
11-09 Dhr. en mw. Witpaard-Prins 
18-09 Dhr. en mw. Kamphuis-Andeweg 
25-09 Dhr. G. Meesters 
 
Gereformeerde kerk 
28-08 Mw. D Wolfert-Bokhorst 
04-09 Mw. M. Lennips-Jaspers 
11-09 Zorgcentrum Oldenhagen 
18-09 Mw. G. Tip-Loman 
 
Witharen gebouw Irene 
11-09 Mw. A. Petter 
18-09 Mw. M. Wermink 
 

Gezamenlijke berichten 
 
13 oktober Ambtsdragersconferentie  

Aan alle ambtsdragers van de PKN en PG gemeenten, 
Hervormde gemeenten en Gereformeerde kerken in de ringen 
Hardenberg en Ommen, pastoraal werkers en 
geïnteresseerden. Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor 
een Ambtsdragersconferentie op donderdag 13 oktober D.V. in 
De Kern.  
Het thema is Trouw en de spreker is ds. Hans Baart. 
Koffie is klaar om 19.30 uur en wij beginnen om 19.45 uur. 
Om alvast over na te denken: 
 
Trouw 
Welke verhalen uit de bijbel ken je over trouw en/of ontrouw? 
Wat vind je daarvan? Waarom doet ontrouw soms zoveel pijn? 
Is trouw een bijbels gebod? En zo ja, wat houdt dat dan in voor 
je leven? 
Trouw verbinden we heel gauw aan relaties. Maar zijn er ook 
andere vormen van trouw en ontrouw? Bijv. trouw aan je 
partij, aan je bedrijf, aan je vaste winkel, aan gewoontes. 
Wat betekent dat voor jou? 
Wij hopen u allen te kunnen ontmoeten in goede gezondheid. 
Opgave graag voor 6 oktober i.v.m. de koffie en het aantal 
stoelen.  

Namens het comité van voorbereiding, 
Mw. Gineke Peltjes 

 
Musical Johannes de Doper 

Rond maart/april 2023 gaan we deze musical uitvoeren in 
Ommen! Inmiddels hebben we al een mooi aantal 
aanmeldingen binnen. Naast acteurs/zangers zoeken we ook 
mensen die zich willen ontfermen over de kleding en de 
attributen (boekrol, krijtbord, zeepkist, handwerkje etc.)  
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Je kunt je daarvoor opgeven bij Geke Dijk, 
Je kunt je ook nog steeds opgeven voor de infoavond op 
donderdag 6 oktober in De Kern van 20.00 uur tot 21.30 uur.  
Je zit nergens aan vast, maar kunt meedoen met een scène of 
lied, vragen stellen of gewoon even de sfeer proeven.  
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Meld je graag even aan 
op  musicalommen@gmail.com.  
De musical gaat over Johannes de Doper, gezien vanuit zijn 
volgelingen. We maken zijn aanvaringen mee met de 
Schriftgeleerden en met Herodes. We denken na over wat 
Johannes zal bedoelen als hij zegt: ‘Na mij komt iemand die 
groter is dan ik; ik ben het zelfs niet waard de riem van zijn 
sandaal los te maken’. 
Wat als dit verhaal zich nu, anno 2022 zou afspelen? Zou jij het 
geloven? Of zou jij deze profeet als volslagen gek aanzien? 
Hopelijk tot 6 oktober!  

De musical-voorbereidingsgroep. 
 
Zingen maakt blij 

Elke woensdagochtend zingt het koor ‘Zingen Maakt Blij’ van 
10.00 uur 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 uur tot 10.45 uur, dan lekker 
koffiedrinken en vervolgens nog een half uur zingen van 
geoefend repertoire. We beginnen meestal met eenstemmige 
muziek. Iedereen die van zingen houdt kan meedoen! 
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, in de periode september t/m april. 
Voor de koffie neemt u € 1,75 mee (huidige tarieven). 
We zouden het mooi vinden om u op woensdagochtend te 
ontmoeten, zingt u mee? Hartelijk welkom! 

Namens de werkgroep, 
Klaas L. Schaap 

 
Oproep! Gezocht enthousiastelingen voor de Interkerkelijke 

Werkgroep Rondom Pasen  

Wij zijn de werkgroep Rondom Pasen en zijn opzoek naar 
enthousiaste nieuwe leden. Ieder jaar organiseren wij een 
aantal diensten in de Stille Week voorafgaande aan Pasen.  
Dit doen wij met leden uit de verschillende kerken in Ommen 
(Katholieke, Gereformeerde en Hervormd kerk en 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt). Iedereen is welkom en zien 
wij als een aanvulling op de werkgroep!  
Heb je interesse en word je nu al enthousiast? Op 11 oktober 
om 20.00 uur vergaderen wij weer voor het eerst om het 
seizoen 2023 voor te bereiden. Aanmelden of voor meer 
informatie Alieke Dijk (voorzitter werkgroep). 
 
Kerk en Klimaat 

Kerk en klimaat, het is een thema dat steeds meer de aandacht 
trekt. Op 12 november 2021 schreven de scriba van PKN René 
de Reuver, bisschop Gerard de Korte en ds. Karin van den 
Broeke, teamleider Kerk in Actie een brief aan de regering die 
als volgt begon. ‘Nu de COP26 afgerond is, willen we als 
vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke kerk Nederland 
en de Protestantse kerk in Nederland de Nederlandse overheid 
aanmoedigen zich ambitieus te verhouden tot de gemaakte 
afspraken, en te doen wat in haar macht ligt om de opwarming 
van de aarde zo veel mogelijk te beperken’. Iedereen die 
geïnteresseerd is, kan deze brief nalezen op 
https://protestantsekerk.nl/nieuws/scriba-en-bisschop-sturen-
open-brief-aan-regering-naar-aanleiding-van-de-klimaattop  

Deze brief sloot uitstekend aan bij een initiatief dat ds. Hans 
Baart eerder had genomen. Met een aantal gelovigen was hij 
gaan praten over de vraag wat het thema Groene Kerk voor de 
Gereformeerde kerk in Ommen betekent. Uit de gesprekken 
kwam naar voren dat het niet alleen over klimaat gaat maar 
ook over (zwerf)afval, zuinig omgaan met grondstoffen, de 
natuur, stikstof en veel andere onderwerpen. Alles hangt met 
elkaar samen. Het gaat over onze levensstijl, over hoe we ons 
verhouden tot de Schepping. Dit heeft geresulteerd in een 
visiedocument wat de Kerkenraad in mei jl. heeft vastgesteld. 
In die vergadering is ook de werkgroep Kerk en Klimaat officieel 
ingesteld. De werkgroep heeft vier subwerkgroepen; techniek 
en innovatieve ontwikkeling, natuur, christelijke identiteit en 
de duurzame huishouding.  
In de zomermaanden hebben wij gewerkt aan enkele ontwerp-
actieplannen. Deze plannen willen we graag met jullie delen en 
bespreken. Daarom nodig ik jullie allemaal uit voor een 
bijeenkomst op dinsdag 13 oktober as vanaf 20.00 uur in de 
Kern. Ik hoop op een geanimeerd gesprek waarbij we in dialoog 
gaan over de voorgestelde activiteiten en nieuwe ideeën 
ophalen. Ook hopen we natuurlijk een aantal mensen zo 
enthousiast te maken dat ze deel willen gaan nemen aan onze 
activiteiten.  
Tot 13 oktober,  

Herman van Dijk, voorzitter werkgroep kerk en klimaat.  
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
13 oktober Ouderenmiddag  

Deze donderdag beginnen de Ouderenmiddagen weer in het 
Hervormd Centrum. Aanvang 14.30 uur  
Mw. Ella Roelfs zal deze middag voor ons verzorgen met een 
lezing als titel: ‘De Regge kronkelt weer’. U ziet dan hoe deze 
rivier er na een lange en grondige renovatie uitziet. De lezing 
wordt opgeluisterd met een film. Bent u nieuwsgierig hoe het 
onze Regge is vergaan, kom dan vooral kijken en luisteren en 
zien hoe mooi de natuur in het Vechtdal is. Het belooft weer 
een mooie middag te worden. Hopelijk tot ziens  

De Ouderencommissie. 
 
Gevraagd: nieuwe kinderoppassers 

Op dit moment is er weer een aantal mensen dat gaat stoppen 
met het oppassen. We hebben geen nieuwe aanwas. 
Het zou jammer zijn als het zou moeten stoppen. 
Wij zoeken nieuwe oppassers die het leuk vinden om te 
helpen. Je bent ongeveer 1x in de 1,5/2 maanden aan de beurt. 
Je wordt met 2 personen ingepland. Belangstellenden kunnen 
zich melden bij: herv-kinderoppas@pkn-ommen.nl 

Henrike Grondman 
 
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 
11-09 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 101,66 € 105,11 € 84,25 
Vinkenbuurt 26,15 26,15  
Kerk Vinkenbuurt 23,45 
 
 Werelddiaconaat 

Ommen 185,70 
Vinkenbuurt 71,80 
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18-09 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 145,91 € 158,75 € 102,90 
Vinkenbuurt 37,90 36,85 
Kerk Vinkenbuurt 38,65 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 via mw. M. Reurink 
 
Voor de diaconie 
€ 20,00 via mw. B. Kroon 
 
Voor de bloemen  
2 x € 10,00 via mw. H. Willems 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 

  3 oktober Moderamen Kleine Kerkenraad 
10 oktober Kleine Kerkenraad 
24 oktober College van Kerkrentmeesters 
24 oktober Diaconie 
 
19 oktober Ouderenmiddag 

Op deze woensdagmiddag organiseert het zorgteam 
ouderenwerk weer een gezellige middag in De Kern, aanvang 
14.30 uur. Verdere mededelingen volgen nog. 
 
Collecten 
03-07 Diaconie  Kerk 

Ommen € 408,40 € 194,10 
Witharen 64,80 50,75 
Kerk. geb. Ommen  176,55 
Noaberkerk  83,45 
 
10-07 Diaconie Kerk 

Ommen € 331,65 € 293,87 
Witharen 33,30 31,50 
Kerk. geb. Ommen  245,92 
Noaberkerk  31,80 
 
17-07 Diaconie Kerk 

Ommen € 282,36 € 175,60 
Kerk. geb. Ommen  212,24 
 
24-07 Diaconie Kerk 

Ommen € 288,23 € 238,05 
Kerk. geb. Ommen  173,85 
 
31-07 Diaconie Kerk 

Ommen € 311,15 € 238,45 
Kerk. geb. Ommen  € 191,45 
 
Overzicht juli via bank en givt app. 

Collecte  € 260,00 
Giften   € 693,84 
Kerk    € 25,00 
Doelen   € 120,00 
 
07-08 Diaconie Kerk 

Ommen € 250,00 € 209,50 
Witharen 85,85 78,10 
Kerk. geb. Ommen  164,10 
Noaberkerk  73,05 
 
 
 

14-08 Diaconie Kerk 

Ommen € 334,00 € 222,35 
Witharen 59,60 48,95 
Kerk. geb. Ommen  227,40 
Noaberkerk  65,05  
 
21-08 Diaconie Kerk 

Ommen € 218,71 € 219,21 
Witharen 21,90 22,40 
Kerk. geb. Ommen  120,55 
Noaberkerk  26,60  
28-08 Diaconie Kerk 

Ommen € 238,47 € 180,95 
Witharen 46,75 65,10 
Kerk. geb. Ommen  139,55 
Noaberkerk  55,35  
 
Overzicht augustus via bank en givt app. 

Collecte  € 430,00 
Giften  € 153,84 
Div doelen    € 25,00 

Hartelijk dank 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

 
Oproep! 

Woonvorm De Esrand, Wilgenstraat 2, vraagt namens 2 van 
hun bewoners of er mensen zijn die naar de Nederland Zingt-
dag gaan op 22 oktober a.s. met wie zij mee mogen reizen 
(trein of auto). 
Ziet u een mogelijkheid, wilt u dan contact opnemen met: 
Josianne Braakman, Woonvorm De Esrand, ℡ 0529-451810 
 
1 oktober Gratis proefles EC-Bijbelcursus in Ommen? 

Tijdens de cursus lees je in vier 
jaar de hele Bijbel door, met 
achtergrondinformatie over o.a. 
geschiedkundige context, de 
schrijvers (en ontvangers) en de hoofdboodschap van de 
Bijbelboeken. Tijdens klassikale, of als je dat wenst digitale, 
lessen leer je hierover nog meer en ga je samen met 
cursusgenoten in gesprek over de inhoud van een Bijbelboek 
en de betekenis ervan voor nu. Je krijgt elke maand twee 
lessen: een over het Oude en een over het Nieuwe Testament. 
Op een zaterdagmorgen en -middag of twee doordeweekse 
avonden. 
Benieuwd naar de lessen, maar heb je de landelijke open dag 
gemist? Geen probleem. Je bent zaterdag 1 oktober alsnog van 
harte welkom op de leslocatie in Ommen. Je kunt dan 
vrijblijvend (één van) de eerste twee lessen van het jaar volgen, 
over Genesis 12 t/m 50 en Matteüs 1 t/m 16. 
Info en aanmelden: Joël Kikkert of  
www.evangelisch-college.nl/bijbelcursus.  
 
15 oktober om 20.00 uur ‘Jong Talent’  

U kunt dan luisteren naar de jonge 
talentvolle organist Luuk Schuurman 
uit Dalfsen in de Willem Hendrik Zwart 
Hal.Reserveren is gewenst:  
℡ 0572-371838 (Huetink), 
 
 

29 oktober Najaarsconcert  

Het Sallands Bachkoor voert dit 
najaar een Psalmenconcert uit. 
Psalmen van Mendelssohn wel te verstaan, Psalm 95, 114, 115 
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en het bekende 42. NaSka (Nationaal Symfonisch Kamerorkest) 
verzorgt de begeleiding samen met, zoals u gewend bent, 
uitstekende solisten. Alles onder de bezielende leiding van 
Leendert Runia. 
U bent van harte welkom om 20.00 uur in de Gereformeerde 
kerk Ommen. 
Kaarten (inclusief tekstboekje en consumptie) zijn verkrijgbaar 
via https://www.ticketkantoor.nl/shop/sallandsbach 
 
 
 

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 vanuit dankbaarheid voor 
Gods genade voor ons, niet snel zullen oordelen, maar 
ook genadig zullen zijn naar de mensen om ons heen. 
Laten we bidden om Gods leiding en wijsheid in de 
zoektocht naar nieuwe predikanten voor zowel de 
Hervormde als Gereformeerde kerk. 
Laten we bidden voor alle zieken. Voor herstel en 
Gods kracht, rust en nabijheid voor hen en de mensen 
die om hen heen staan. 
Laten we God danken voor Zijn bijzonder mooie 
schepping waarvan we mogen genieten. Laten we 
bidden dat eenieder zijn verantwoordelijkheid zal 
nemen om zorgvuldig met de aarde om te gaan. 
Laten we bidden voor alle mensen die op de vlucht 
zijn, die honger hebben of in oorlogsgebieden leven. 
Dat er mensen zullen zijn die naar hen omzien en dat 
ze Gods nabijheid en hulp mogen ervaren. 
Laten we God danken voor al het goede werk dat de 
vrijwilligers van goede doelen zoals SOVO, Dorcas en 
de Voedselbank doen. Laten we bidden dat God 
voldoende mensen en middelen zal geven om het 
belangrijke werk van deze stichtingen uit te voeren.  
Laten we God danken voor de activiteiten die worden 
aangeboden in de gemeente. Laten we bidden dat 
mensen van alle leeftijden hun weg weten te vinden 
naar de activiteiten die voor hen worden 
georganiseerd.  

 
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 14 oktober. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 4 oktober voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail bij: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   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. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.  
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  
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  
 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 
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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 
 

Hervormd Centrum 

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 

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

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen  
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: Jezus roept hier mensen samen 

 
Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het Heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus´ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
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ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 
Het lied te beluisteren via: 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/jezus-roept-hier-
mensen-samen/ 
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Jezus zei: Als je een geloof had als een klein mosterdzaadje zou je tegen die grote boom zeggen: plant jezelf in de zee (Lucas 17, 6) 
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Jonge gezinnendienst 
9 oktober, 09.30 uur / Gereformeerde kerk 

m.m.v. kinderkoor ‘Een Vrolijk Geluid’ 
 

 


