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Meditatie

Leesrooster

Dertigers IN? de kerk
Een grote vraag voor veel kerken is: Waar zijn de dertigers?
Waarom zien we hen zo weinig in de kerk? Waarom haken ze
af? Daarom zijn we vier jaar geleden in de Hervormde
gemeente Ommen een bezoekproject gestart: Dertigers IN? de
kerk. Met een steeds wisselende groep interviewers hebben
we vrijwel alle dertigers (25-40 jaar) in de Hervormde
gemeente bezocht. Dit was een grote uitdaging en vergde ook
veel uithoudingsvermogen. Gelukkig konden we steeds weer
interviewers vinden die bereid waren mensen op te zoeken en
gesprekken aan te gaan. Voor dit bezoekproject hebben we
gebruik gemaakt van een format uit het boek van Peter
Hendriks: Geloof ligt op straat (2001).
Deze titel is bewaarheid geworden. Ook in Ommen blijkt het
geloof niet alleen in de kerk te vinden, maar ook op straat.
Het bezoekproject heeft geleid tot waardevolle ontmoetingen,
met soms pareltjes van gesprekken. Het werd door de dertigers
gewaardeerd dat de kerk met hen het gesprek aanging en dat
de kerk belangstelling had voor waar zij mee bezig waren. In de
gesprekken konden zij aangeven wat en wie voor hen
belangrijk was en wat het geloof voor hen betekende.
Uit de interviews bleek dat er veel meer geloof is dan wij
(kerkmensen) vermoeden. Het bleek dat dertigers in hun gezin
en privéleven op zoek zijn naar inspiratie, naar zin en
betekenis. Zij vinden het belangrijk dat de kerk inspeelt op
actuele thema’s in de samenleving. Zij waarderen christelijke
normen en waarden en zoeken hoe zij die vorm kunnen geven.
Ongeveer 40% van de mensen die bezocht zijn hebben
meegedaan aan de gesprekken. 168 interviews zijn er
gehouden. Dat is een hoge score.
In die gesprekken bleek dat veel dertigers weinig of niets
hebben met het instituut kerk, met het kerkgebouw, met het
traditionele kerk-zijn van kerkdiensten en pastoraat. Toch
blijken zij de kerk niet af te schrijven. Zij noemden een aantal
rollen die de kerk voor hen zou kunnen vervullen:
De kerk als ontmoetingsplaats voor leeftijdsgenoten. Dit was
voor de meesten een belangrijk punt.
Een kerkdienst met meer eigentijdse muziek en een duidelijke
boodschap
De kerk als plek waar je je geaccepteerd weet
De kerk, waar je steun vindt in je persoonlijke levensvragen, als
jij in nood zit.
De kerk die je helpt in de geloofsopvoeding van je kind.
De kerk als plaats van inspiratie
Vervolg pag. 3

Za

29 sept. Marcus 9:42-50

Amputatie

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

30 sept.
1 okt.
2 okt.
3 okt.
4 okt.
5 okt.
6 okt.

Rechters 10:6-18
Rechters 11:1-11
Rechters 11:12-27
Rechters 11:28-40
Psalm 35:1-10
Psalm 35:11-28
Marcus 10:1-16

Redding is niet
(Over)gehaald
Met open vizier
Aan de Heer de keuze van
Doe mij recht, Heer!
Lijden onder leedvermaak
Kinderzegen

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

7 okt.
8 okt.
9 okt.
10 okt.
11 okt.
12 okt.

Marcus 10:17-31
Rechters 12:1-7
Rechters 12:8-15
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27
Deut. 14:1-21

Door het oog van een
Sjibbolet
Vruchtbare rechters
Hartelijke groeten
Eervolle vermeldingen
Heilig dieet

Inhoudsopgave
Kerkdiensten
Bij de diensten
Vervolg meditatie
Wijkberichten
Wijk 1 waarneming
Wijk 2
Wijk 2 waarneming
Wijk 3
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN! jongerenwerker
PaKaN!
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Vorming
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters

1

2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
9
9
10

Kerkdiensten
Zondag 30 september Startzondag

Zondag 7 oktober

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastheren:

Ds. K. Jelsma
Lydia Volkerink
Dhr. H. van Bruggen
Alle groepen
Dhr. J. Slotman
Dhr. G. Tent

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames:

Witharen

Ds. J.T. Baart, Kerk en School
Frans Dijkstra
Mw. M. van Ittersum-de Boer
Alle groepen
Mw. M. van Lenthe
Mw. R. Troost-Timmerman

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. J.T. Baart
Klaas Schaap
Onbekend
Leiding: Frieda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Hervormde gemeente

Ds. G. Rohaan, Bergentheim
Kerk en School
Lydia Volkerink
Mw. R. Hoekman
Leiding: Joycelyn

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames/-heer:

Ds. K.A. Hazeleger
Gert Diepeveen
Dhr. D. de Boer
Alle groepen
Mw. J. Dankelman
Dhr. G. Kösters
Dhr. J. Kroon

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames/-heren:

Ds. J. de Haan, Kerk en School
Alexander Zuidema
Dhr. G.Vogelzang
Alle groepen
Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland
Mw. R. van Lenthe
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst/
Tienerdienst:

Ds. J. de Haan
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst/
Tienerdienst:

Alle groepen

Ommen Samen kerk
15.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Yvonne & Friends
Mw. C. Meesters
Alle groepen

Ommen Samen kerk
Ds. K. Jelsma
Riekus Hamberg
Mw. G. Timmerman
Onbekend

19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

Ds. J. de Haan
Willemien Gerritsen
Dhr. G.J. Voort
Mw. L. v.d. Linde-Weenink

Joy Bookcafé
Ommen Samen kerk
09.30 uur:

Weekopening,- sluiting

10er Dienst

Weekopening,- sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 1 okt. 10.30 uur: Dhr. E. Odink

Maandag 8 okt. 10.30 uur: Mw. M. Veenstra

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 5 okt. 18.30 uur:

Groep Pelgrim

Vrijdag 12 okt. 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 5 okt. 19.30 uur:

Ds. H. de Hullu

Nijenhaghen
Groep Pelgrim

Vrijdag 12 okt. 19.30 uur:
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Ds. H. de Hullu

Hervormde gemeente

Bij de diensten

Collecten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen
Kerkgangers die geen vervoer naar de
kerk kunnen krijgen en toch graag de
diensten willen bijwonen en mensen
die gebruik willen maken van vervoer
naar verpleeg- of verzorgingshuizen,
kunnen contact opnemen met:

30 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

7 oktober
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie Kerk en Israël en Kerk
Project Edukans / zending

Zondagskind
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Dhr. G. Dunnewind
 geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
 herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

30 september:
7 oktober:

Kinderoppas
Ommen
30 september:

7 oktober 10er Dienst
Ken je dat? Zit je in de kerk, maar vind je het allemaal maar
lastig om te begrijpen? En als je eerlijk bent vind je het ook niet
altijd even leuk… Dan zijn de 10er Diensten écht wat voor jou
(ook als je de kerkdiensten wel leuk vindt en begrijpt)!
Vanaf 7 oktober starten we deze 10er Diensten, 1x per maand
zijn alle tieners van 12-16 jaar welkom in Joy Bookcafé. Het
begint om 09.30 uur tot ongeveer 11.00 uur. Elke 10er Dienst
starten we gezellig met een gezamenlijk ontbijt. Wij zorgen
voor broodjes en wat drinken. Aan jullie vragen we om iets
lekkers voor op of naast het brood mee te nemen (beleg, fruit,
ei, o.i.d.). Na het ontbijt gaan we verder met de dienst die
geheel is afgestemd op jullie! Begrijpelijke taal en
aansprekende werkvormen om samen een leuke tijd met
elkaar te hebben! Tot 7 oktober!

7 oktober:

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie
Alle uitkomsten uit de gesprekken zijn in een rapportage
verwerkt. De stuurgroep van het bezoekproject gaat deze
rapportage dit najaar aanbieden aan de Algemene Kerkenraad.
Daar gaan we bespreken welke gevolgen dit heeft voor het
beleid van de kerk. Hebt u of jij belangstelling voor deze
rapportage, dan kunt u deze inzien.
Ds. Coby de Haan

Collecten

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

1/3e Jeugdwerk en 2/3e Eigen
Jeugdwerk en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne

7 oktober
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Kerk en School en Kerk
Kerkelijke gebouwen / Edukans
Gebouw Irene / Edukans
ouderling van dienst

Wijkberichten
Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:
Mw. H.J. v. Eerbeek-Brinkhuis
Mw. C.G. Dekker-Schultheiss
Mw. W.E. de Jong-de Leeuw
Mw. F. v.d. Linde-Lammerink
Mw. C.P. Wielemaker
Mw. G.A. Horsman-Spijkers
Mw. G.D. Marsman-Gerrits
Mw. H.J. Marsman-Kleinlugtebeld
Dhr. H.J. Schutte
Mw. J. van Lenthe-Goos
Mw. B.J. Meijerink-Rigterink
Mw. A. Timmerman-van Dorsten
Dhr. H. de Boer
Dhr. G.J. Bril
Mw. L. Kouwen-Veldhuis
Mw. J. Hansman-Tempelman
Mw. S. Siemeling-Kroezen
Dhr. W. Verboom
Mw. A. Oenema-Dijkstra
Dhr. M. Tempelman
Dhr. G. Zandman
Mw. H. Bakker-Peters
Mw. H. Paarhuis-Nijzink

Zondagskind
Ommen
30 september:
7 oktober:

Maaike Veurink
Kerk en Schooldienst

Kinderoppas
Ommen
30 september:
7 oktober:
Witharen
30 september:
7 oktober:

Lieuwke Kampman
Nicole Visser
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.

Gereformeerde kerk
30 september
Ommen en Witharen:

Loïs Hazeleger
Kerk en Schooldienst

Sandra Kamphuis
Marloes Kassies
Monique Welink
Jessica Landeweerd
Aniek Welink
Jeannet Kelder
Frieda Slotman
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Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

toch wel heel fijn als je merkt dat je inzet wordt gewaardeerd.
Zeg eens tegen elkaar; Fijn dat je zo actief bent!

Als waarnemer pastoraat wijk 2
Deze keer staan er dus twee dominees bij deze wijk. Hans Baart
die sinds 23 september aan de Gereformeerde kerk van
Ommen is verbonden en ik, die tot 15 juni 2019 officieel en
met plezier mee doe in het kader van het pastoraat. Voorlopig
houd ik Hans pastoraal wat uit de wind, zodat hij alle
gelegenheid krijgt om zijn eigen weg in onze gemeente te
vinden. Dus is er iets: bel of mail mij of schiet mij tot 10.30 uur
aan op dinsdagmorgen in de ontmoetingsruimte van De Kern
als ik daar koffie drink.
Mijn vrouw en ik hebben onze vakantie een beetje
opgeschoven en gaan in oktober er even tussen uit. U kunt dan
bij Hans Baart terecht. Daarna neem ik het pastorale stokje
weer van hem over.
Ds. W. den Braber

Wijk 1 waarneming
Kerkelijk werker:


Mw. G. Mateman
gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba:

Dhr. F. Jansen
geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl



Wijknieuws
Er zijn er meer die, naar lichaam of geest zorg nodig hebben.
Niet iedereen wil genoemd worden. Maar vooral daar, waar
het langdurig of blijvend is, is het soms moeilijk moed te
houden. Maar waar wij misschien de moed verliezen en waar
het soms lijkt alsof God zo ver is, daar blijft Hij ons vasthouden.
Psalm 121 zegt het zo:
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Wijk 3
Predikant:

Overlijden

Bereikbaar:

Op 18 september is overleden Egberdina Dijk-Breukelman,
Dina. Zij werd geboren op 7 september 1923. Na een paar
moeilijke weken is zij rustig gestorven. Tot aan het moment dat
zij op bed kwam te liggen en het niet meer ging, was zij helder
en betrokken en had ze het goed in Oldenhaghen. Boven de
rouwbrief hebben de kinderen gezet: ‘Want Gij alleen, o Here,
doet mij veilig wonen’.(Psalm 4: 9b). De dankdienst voor haar
leven was op maandag, 24 september in de Gereformeerde
kerk. In het volgende Kerkvenster komt een uitgebreider in
memoriam.
Met warme groet,
Gera Mateman

Ds. K. Jelsma
kestjelsma
 dsjelsma@pkn-ommen.nl
ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba:


Dhr. G. Lennips
geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Geboren
Op 2 september is Amber Pauline Nauta geboren. Amber is de
dochter van Natasja en Martin Nauta. We feliciteren hen van
harte met hun dochter!
Op 5 september is Cathou Lorai Dunnewind geboren. Op het
kaartje staat ‘Met een lach en een traan verwelkomen we ons
vierde kindje’. De traan betreft broertje Loran bij wie het leven
geen kans kreeg. Cathou is de dochter van Jojanneke ten Brinke
en Pascal Dunnewind en het zusje van Kyron, Cyrill en Loran.
We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun dochter
en zusje!

Wijk 2

Huwelijksjubileum
Predikant:


Ds. J.T. Baart
dsbaart@pkn-ommen.nl



Mw. H. Muis
geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Scriba:

Op 7 oktober is het 25 jaar geleden dat Jenny en Dick Aalderink
zijn getrouwd. ‘We zijn dankbaar en blij dit samen met onze
kinderen Nienke en Jarno te mogen beleven’ schrijven ze in het
kaartje. We feliciteren hen van harte met dit feestelijke feit en
wensen hen in hun verdere huwelijk Gods blijvende zegen toe.

Afwezig
In oktober ben ik afwezig. In dringende gevallen kunt u een
beroep doen op de collega’s Gera Mateman en Wim den
Braber.

Wijk 2 waarneming
Predikant:

Belijdeniscatechisatie

Ds. W. den Braber

Wie het komende jaar overweegt belijdenis te doen (zowel uit
de Hervormde gemeente als uit de Gereformeerde kerk) kan
zich bij mij melden. In principe willen we met één groep
draaien. Dat betekent dat we (liever) niet de gelegenheid
bieden om in de loop van het jaar nog een individueel traject te
volgen of later in het jaar nog met een tweede groep te
beginnen. Aanmelding voor 1 oktober bij ondergetekende.

Eetgroep
Petje af voor de medewerkers van de ‘Eetgroep’, die afgelopen
week weer een maaltijd voor 80 personen op mochten zetten.
Ik mocht een kijkje in de prachtige keuken van De Kern nemen
en hoorde en zag daar een enthousiaste ploeg aan het werk,
die bezig waren met de voorbereidingen voor het eten en
daarmee ook de toon zetten voor een prachtig stukje contact
en een stuk gezelligheid. Ik werd er warm van.
Het is heel goed dat u als gemeente elkaar in de gaven en inzet,
die ieder heeft, weet te waarderen. Heel veel vrijwilligerswerk,
en dat is kerkenraadswerk ook, wordt als vanzelfsprekend
beschouwd. En daar zit een kern van waarheid in, maar het is

Vrijdag 28 september Pubquiz
10 teams zullen het tegen elkaar opnemen tijdens de eerste
Pubquiz in De Kern. We beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf
19.30 uur De strijd zal tegen 21.30 uur beslist zijn. Wie wil
kijken: van harte welkom! Na de wedstrijd is er gezellig na
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beginnen de morgendiensten in de Hervormde kerk Ommen
weer om 10.00 uur!
We hopen op een mooie Startzondag met goede kerkdiensten,
die enthousiast maken voor een nieuw kerkelijk seizoen!

borrelen, waarbij iedereen van harte welkom is om elkaar
onder het genot van hapje en drankje te ontmoeten. We
vragen die avond een vrijwillige bijdrage voor de consumpties.
Het belooft een spannend en gezellig spektakel te worden!

World Servants

Onze zieken

De evaluatie van het project van de World Servants in
Guatemala heeft er toe geleid dat we besloten hebben in
januari 2019 met een nieuwe groep te starten. Deze jongeren
zullen dan in de zomer van 2020 naar een nader te bepalen
ontwikkelingsland gaan voor een werkvakantie van 3 weken.
De aanmelding staat open voor jongeren van 16 tot 28 jaar.
Heb je belangstelling, ook al weet je nog niet zeker of je mee
zult gaan, meld je dan bij mij. In de loop van dit jaar (eind
november) komt er een informatieavond. Ook je eventuele
vriend of vriendin (die belangstelling heeft en/of lid van een
andere kerk is) is welkom om mee te gaan!
De World Servants zullen in samenwerking met de ZWO
commissie verslag doen met beeld en geluid van hun
ervaringen op 13 november. Start om 20.30 uur. Voorafgaand
is er een gemeenteavond. Iedereen die belangstelling heeft is
van harte welkom. Hervormd, Gereformeerd of wat dan ook.
Ds. Kest Jelsma

Er zijn meer gemeenteleden die een moeilijke tijd achter de rug
hebben, of op dit moment meemaken. Zonder dat we namen
noemen: we wensen ook hen de hulp van God toe om alles vol
te houden.

Tenslotte
Na Startzondag begint alles in de kerk weer. Van harte welkom
om mee te doen aan één van de vele activiteiten die zullen
worden aangeboden! Verschillende activiteiten staan in het
kader van ‘Een goed gesprek’. Ik hoop dat er dit seizoen veel
goede gesprekken gevoerd zullen worden. Persoonlijke
gesprekken die echt ergens over gaan. Die je eigen leven en dat
van je gesprekspartner verrijken. Is das niet de gemeente van
Christus op z’n best?
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3
Wijkgemeente 1
Predikant:
Predikant:
Bereikbaar:

Ds. R.R.J. de Bruijn
 dsdebruijn@pkn-ommen.nl
maandag t/m donderdag

Bereikbaar:

Ds. J. de Haan
@CobydeHaan1
 dsdehaan@pkn-ommen.nl
ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba:
Scriba:


Mw. H. Veurink-Schonewille
herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl



Rond de erediensten
Omzien naar elkaar

Kerkdienst 30 september
Op deze startzondag ga ik in de ochtenddienst voor in de kerk
Vinkenbuurt. Het thema is: Een goed gesprek. We horen over
een goed gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen over de vraag:
Wie is Jezus? We kijken naar een Youtube-filmpje: Wie is Jezus
voor jou? En we gaan ook zelf in tweetallen in de kerk over
deze vraag, naar ik hoop, een goed gesprek houden. De vraag
wie is Jezus voor jou heeft ook een tegenvraag: wie ben ik voor
Jezus?
Al met al stof genoeg voor een boeiende startdienst. We zullen
deze startzondag en ook het komende kerkelijke seizoen een
goed gesprek gaan voeren rond verschillende thema’s.
Na de dienst is er een mooi programma georganiseerd door de
startcommissie! Ik hoop dat velen hieraan mee gaan doen,
zodat we op deze startzondag echt gezamenlijk, met nieuwe
inspiratie, dit nieuwe seizoen kunnen starten.

Voor zover mij bekend is ligt er op dit moment verder niemand
in het ziekenhuis.
Uw voorbede wordt ook gevraagd voor hen die lange tijd thuis
of elders ziek zijn en voor wie geen verbetering is.

Overleden
Op 13 september overleed Klaas Hekman op de leeftijd van 91
jaar. De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op
woensdag 19 september in de Hervormde kerk te Ommen.
Vanaf deze plaats condoleren wij zijn vrouw Riek, de kinderen
en (achter)kleinkinderen en verdere familie. Hieronder volgt
een In memoriam.
Een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Kerk en Schooldienst 7 oktober
In de Kerk- en Schooldienst zijn de kinderen en hun docenten
van de basisscholen Kardoen en Hoogegraven te gast in de
Hervormde kerk Ommen. Zij zullen een belangrijke bijdrage
leveren aan deze dienst. Het thema is Vriendschap.
Met een sketch, met een bijbelverhaal ‘de vier vrienden van de
verlamde man’, met liedjes en gesprekken gaan we twee
belangrijke aspecten van vriendschap verkennen:
1. Nieuwe vrienden maken. Mag die ander er ook bij horen?
2. Hoe trouw ben je in je vriendschap?
Laat je verrassen. Welkom!

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

Ds. K.A. Hazeleger
 dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag

Scriba:


Mw. G. Westerhof, tijdelijk
herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Dhr. J. van den Beukel
herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rondom de erediensten
30 september is het Startzondag. In alle vier de kerken van
PKN-Ommen hebben we hetzelfde thema en volgen we
dezelfde liturgie. Het thema is: Een goed gesprek. Hiermee
sluiten we aan bij de landelijke kerk. Uit de Bijbel lezen we
Marcus 8:27-33. Zelf mag ik de dienst leiden in de Hervormde
kerk in Ommen. Overigens: met ingang van Startzondag

Avonddienst 7 oktober
Op deze Israëlzondag zal ik in de avonddienst preken over de
ruzie tussen Abram en Lot over de verdeling van het beloofde
land (Genesis 13: 1-18).
Op Israëlzondag staat de relatie van het kerk met Israël
centraal. De PKN spreekt van een onopgeefbare
5

verbondenheid met het volk Israël. Maar deze verbondenheid
staat ter discussie, mede als gevolg van de nederzettingenpolitiek van de staat Israël. Met welk Israël zijn wij als kerk
eigenlijk verbonden? Hoe verbonden zijn we met de Palestijnse
christenen, die in het nauw gedreven worden door de
Israëlische politiek? Stof tot nadenken dus.

Plaatselijk kerknieuws
Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


Bloemengroet

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

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:

Hallo allemaal,
De vakantie zit er weer op en de motor draait al weer op volle
toeren. Het jeugdwerk start overal weer op. De eerste
vergaderingen, planningen afmaken enz. Er wordt veel
opgestart in Ommen. In de vorige Kerkvensters hebt u al het
een en ander kunnen lezen. We zijn blij met alle ideeën die
vorig seizoen zijn uitgewerkt. Nu mogen we alles gaan uitrollen
en zijn enorm benieuwd hoe alles gaat lopen.
Mocht u het niet mee gekregen hebben, van af dit seizoen
starten we met:
10er Diensten in Joy Bookcafé 1x per maand voor jongeren van
12-16 jaar
10er Club in De Kern 1x per 2 weken voor jongeren van 1e en 2e
klas
Follow Me (vernieuwde catechisatie) 1x in de 1 dagen voor
jongeren van 12-16 jaar
Follow Me Witharen/Vinkenbuurt 1x per 2 weken door Gera
Mateman (2 groepen)
We hopen op een mooi seizoen en gaan er vanuit dat ouders
hun kinderen stimuleren om onderdeel te zijn van dit (nieuwe)
jeugdwerk.
Naast dit nieuwe starten ook de andere jeugdwerkactiviteiten
zoals de WikiClub en Njoy.

Hervormde gemeente
09-09 Echtpaar Van 't Zand
Mw. G. Tijhuis-Bouwhuis
Mw. G. Bouwman-Leemhuis
16-09 Dhr. en mw. Heuver
Arjan van Lenthe
Vinkenbuurt
09-09 Matthijs Hierink
16-09 Mw. J.H. Troost-Sirach

Bedankt
Na 13,5 week ben ik, Peter Schuttert, weer thuis in Arriën daar
ben ik heel blij mee. Ik wil iedereen bedanken die mij bezocht
heeft of mij blij maakte met een kaartje toen ik tijdelijk in
Dedemsvaart verbleef, heel veel dank daarvoor
Tot ziens Peter Schuttert

Gezamenlijke berichten
11 oktober Ambtsdragers conferentie
Aan alle ambtsdragers van de PKN gemeenten, Hervormde
gemeenten en Gereformeerde kerken in de classis Hardenberg
en Ommen.
Hierbij nodigen wij u uit voor: Ambtsdragers conferentie die
D.V. zal worden gehouden op donderdag 11 oktober in ‘de
Esch’ te Hardenberg (Hessenweg 47a)
Aanvang 20.00 uur. Koffie vanaf 19.45 uur.
Spreker voor deze avond is: drs. F.S.L. Koopmans, medewerker
De Hoop GGZ, onderzoeker bij het Kennisinstituut Christelijke
GGZ. Thema: ‘Depressiviteit: oorzaken, behandeling en de taak
van de kerk’. Samen willen wij deze avond nadenken over
depressies. Een ervaringsdeskundige zal vertellen over zijn
depressie. Ook willen wij onderling van gedachten wisselen.
De agenda is aanwezig in de zaal. Ook andere belangstellenden
zijn van harte welkom.
Er zal deze avond een boekentafel zijn. Wilt u zich telefonisch
en het liefst per email opgeven bij het onderstaande adres voor
8 oktober.
Namens het comité van voorbereiding,
Mw. Gineke Peltjes

We hopen dat alle jongeren God, elkaar en zichzelf (beter)
leren kennen! Bid u mee voor een gezegend jeugdwerk?
Ik heb er zelf heel veel zin in. Fijn om na een goede vakantie,
waarin we echt tot rust zijn gekomen, nu weer van start te
mogen gaan. Benieuwd wat het komende seizoen te brengen
heeft en wat God gaat doen komende tijd.
Groeten uit Vriezenveen,
Thomas Abbes, jongerenwerk PaKaN!

PaKaN!
Activiteitenagenda
Oktober
05-07 Clubkamp N-Joy
07
Tienerdienst
28
CrossPointdienst in het Hervormd Centrum

11 oktober Ouderenmiddag
Op deze donderdagmiddag om 14.30 uur beginnen de
ouderenmiddagen weer in het Hervormd Centrum . Deze
middag is voor alle 55 plussers. Dhr. Ferdinand Kampman zal
ons dia's laten zien over Ommen. Het wordt vast weer een
gezellige middag. U wordt allen van harte uitgenodigd.
Als u geen vervoer heeft, gaan wij hiervoor zorgen.
Bel en u wordt opgehaald .
De ouderencommissie van de Hervormde Diaconie:
Dhr. Gerrit-Jan Hesselink, dhr. Henk Veurink,
mw. Riek Schuttert, mw. Neel van Eldik,
mw. Dinie Grondman, mw. Janny Timmer

November
04
Tienerdienst
11
CrossPointdienst in de Geref. kerk
Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos
2 oktober Filmgroep 16+, ds. Coby de Haan
Deze dinsdag starten we met de filmgroep 16+.
Wees welkom in zaal 11 in De Kern om 19.30 uur.
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21 oktober Kliederkerk
Deze zondagmiddag is er weer een Kliederkerk.
We gaan samen ‘kliederen’, dus creatief bezig zijn!, spelletjes
doen, meedoen in een bijbelverhaal, zingen en bidden en tot
slot hebben we een gezamenlijke High Tea. Het is voor ouders
met jonge kinderen. Ook grootouders met kleinkinderen zijn
welkom. Het thema is: Wie nodig jij uit?
Het is de vraag in een verhaal dat Jezus vertelt over iemand die
een feestmaaltijd organiseert. Jong en oud gaan hiermee aan
de slag. Wat dat is verklappen we natuurlijk niet.
Ter bestrijding van de onkosten staat er een doos voor een
vrijwillige bijdrage. Het is in het Hervormd Centrum aan de
Prinses Julianastraat van 15.00-17.00 uur.
Heb je vragen, wil je je aanmelden of helpen? Dat kan via
 kliederkerkommen@gmail.com.
De organisatie is in handen van: Marianne Kremer,
Anita ’t Jong en ds. Coby de Haan.

Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Gereformeerde kerk

Giften

Vergaderingen oktober
1 oktober
Moderamen Kleine Kerkenraad
8 oktober
Kleine Kerkenraad
15 oktober
College van Kerkrentmeesters
29 oktober
Diaconie

Voor de kerk
€ 10,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
€ 10,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 12,00 via bezoekmedew. mw. K.E. Grootemarsink-Hekman
€ 20,00 via ds. R.R.J. de Bruijn
€ 20,00 via ds. J. de Haan
€ 50,00 via H.V.D. wijk 1

Collecten
09-09
Kerk
Ommen
€ 186,82
Vinkenbuurt
35,20
Kerk Vinkenbuurt
36,30

12-08
Ommen
Kerk. geb.

Diaconie
€ 352,61

Kerk
€ 336,20
203,05

19-08
Ommen
Kerk. geb.

Diaconie
€ 366,01

Kerk
313,05
192,00

Diaconie
€ 1.168,95
103,37

Kerk
€ 301,19
91,96
199,30
71,40

16-09
Kerk
Diaconie
Ommen
€ 199,27
€ 238,03
Vinkenbuurt
29,45
34,25
Kerk Vinkenbuurt
30,45
Zendingsbussen Vinkenbuurt € 147,65

Kerk. geb.
€ 177,95

Voor de Jonge Kerk
€ 10,00 via bezoekmedew. mw. K.E. Grootemarsink-Hekman
Voor de diaconie
€ 10,00 via ouderling mw. G.Timmerman-Timmerman
€ 20,00 via ds. R.R.J. de Bruijn
Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. H. Willems-Boezelman
€ 10,00 via pastoraal ouderling mw. D.W. Strijker-Veerbeek
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger

Collecten
Diaconie
€ 384,25
54,10

Kerk. geb.
€ 135,50

Werelddiaconaat
Ommen
€ 313,90
Vinkenbuurt
€81,50

10 oktober Ouderenavond
Op deze woensdagavond houden wij onze ouderenavond in
Oldenhaghen. Dus nu eens een keer op een avond in plaats van
op de middag.
Aanvang: 19.30 uur (let op de gewijzigde aanvangstijd).
Medewerking wordt verleend door Koor zonder naam uit
Dedemsvaart. Het belooft een gezellige avond te worden.
Iedereen is van harte welkom.
De Diaconie, Ouderencommissie
05-08
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 149,70
35,90

Kerk
€ 331,75
55,05
231,81
35,45

Voor H.V.D. wijk 2
€ 3,50, 9x € 5,00, 13x € 10,00 en € 50,00
Hartelijk dank

Vorming
Opgave voor 1 oktober Kloostergroep

Hervormde gemeente

In mei verbleven we
met een groep van 10
personen in het
klooster van de
Franciscanen in Megen. In de jaren daarvoor waren we in de
abdij Sion in Diepenveen, Koningshoeven in Tilburg, EgmondBinnen, Chevetogne, Oosterbeek en Oosterhout. De bedoeling
is dat we in het voorjaar van 2019 weer iets proberen te
reserveren in een klooster. We zullen veel in stilte aanwezig
zijn, zoveel mogelijk vieringen mee maken en een ontmoeting
hebben met de gastenpater. Ook zal er een wandeling in het
programma worden opgenomen. We bereiden het bezoek
altijd voor met het bekijken en bespreken van een aflevering
die over ‘ons’ klooster gaat uit de KRO Kloosterserie. Er kunnen
maximaal 10 mensen mee.
Kosten: verblijfskosten en een bijdrage in de reiskosten.
Opgave voor: 1 oktober bij ds. Kest Jelsma,
 dsjelsma@pkn-ommen.nl, ℡ 851041

Oud ijzercontainer
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij

1 oktober Vrouwengespreksgroep, ds. Coby de Haan
Rond de keuken tafel. Deze maandag zijn we welkom bij Jeske
de Koning in Witharen. We beginnen om 20.00 uur.

26-08
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Giften
Voor de bloemen
€ 15,00 via Sylvia Stokvisch
Hartelijk dank
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lievelingsinstrument, de harp met harpiste Suzanne Zijderveld
(1990) De bijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling
Zwolle/Overijssel van het Genootschap Nederland-Israël en
vindt van 19.30 tot 22.00 uur plaats in de Synagoge aan de
Samuel Hirschstraat 8. Voor niet-leden betalen zijn er kosten
aan verbonden.

Jeske leidt deze avond.
3 oktober Gesprekskring tussen Traditie en Modern geloof,
ds. Coby de Haan
Mijn voorstel is om delen te lezen uit ‘Heb je hem weer’ van
Janneke Stegeman. 24 preken voor sceptici en andere
gelovigen. Wees welkom deze woensdag om 10.00 uur in
De Kern.

4, 11 en 18 oktober Luisteren naar Gods stem
‘Hoe merk ik meer van God in mijn
leven en hoe kan ik Zijn stem leren
verstaan?’ Ongetwijfeld vragen die
meer christenen stellen. Eigenlijk is
dan ook de vraag hoe we de krachtige
werking van de Heilige Geest meer
kunnen toelaten in ons leven.
Op deze donderdagen organiseert de regiowerkgroep
Twente/Salland van het Evangelisch Werkverband een cursus
‘Luisteren naar Gods stem’ in het dorpshuis ’t Haarschut,
Dorpsstraat 17, 7694 AA Kloosterhaar.
Deze avonden worden gehouden aan de hand van het boekje:
‘Groeien in een vertrouwelijke omgang met God’. De avonden
beginnen om 19.30 (inloop met koffie 19.15) en eindigen om
21.30 uur.
Regiowerkgroep Twente/Salland Evangelisch Werkverband
Jenny van Beek-Burger

4 oktober Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger
Graag herinner ik u aan de Bijbelkring over David, die start op
deze donderdag, 20.00 uur, Hervormd Centrum. We lezen deze
eerste avond 1 Samuël 16:1-13, over de zalving van David tot
koning. Waarom nou juist hij? Welkom, iedereen!
4 oktober Jongerenkring, ds. Kest Jelsma
Ook dit jaar zullen we verder gaan met
de gespreks- en ontmoetingsgroep voor
jongeren. De Jongerenkring komt één
keer in de maand bijeen. De meeste
jongeren zijn tussen de 25 en 40 jaar oud. Doel is jongeren van
je leeftijd te ontmoeten en samen in gesprek zijn over geloofs-,
levens- en maatschappelijke vragen in de breedste zin. Soms
zijn we in gesprek over een documentaire of film, andere keren
n.a.v. een boek, artikel, bijbelgedeelte of gastspreker. Ook
trekken we er samen op uit om te wandelen of te fietsen.
Afgelopen jaar waren de onderwerpen o.a.: Begraven of
cremeren? Levensbeëindiging van het ‘voltooide’ leven.
Gesprek n.a.v. de documentaire ‘Houdt God van vrouwen?’
Kijken en bespreken van een aflevering van Netflix van de
verfilming van de bijbel. Komend seizoen zullen ds. Karel
Hazeleger en ds. Coby de Haan ook weer een avond voor hun
rekening nemen.
De eerste bijeenkomst is op 4 oktober om 19.30 uur in De Kern.
We zullen dan samen eten van wat (in tweetallen) thuis is
bereid en praten over wat ter tafel komt. Verdere data zijn:
1 november, 29 november, 20 december, 17 januari,
14 februari, 14 maart en 4 april. Steeds op een
donderdagavond om 19.30 uur in zaal 11 (kelder) in De Kern.
Nieuwe leden zeer welkom! Meld je je even bij mij aan?

11 oktober Kerk & Israël
Als ik dit schrijf dan moeten de najaarsfeesten van Israël
(eigenlijk de ‘hoogtijdagen van de God van Israël’ die ook onze
God is!) nog beginnen. Maar als u dit leest zijn ze alweer
voorbij.
Drie feesten kort na elkaar in één maand! Maar ze zijn dan ook
met elkaar verbonden en wijzen profetisch vooruit naar de
voltooiing van Gods heilsplan voor zijn schepping.
Eerst de dag van het schallen van de bazuinen. Daarna volgen
10 ontzagwekkende dagen. Dagen van verootmoediging voor
God waarin mensen de kans krijgen om na te denken over hun
zonden en die zoveel als mogelijk is goed te maken – met God
maar vooral ook met de ander die je benadeeld hebt. En
daarna de Grote Verzoendag, God is de Rechter die vergeeft
door het bloed van de Here Jezus en die ons uitnodigt voor zijn
heerlijke toekomst: 4 dagen later vieren Joden het
Loofhuttenfeest. Drie feesten die profetisch vooruit wijzen en
iets openbaren van de toekomst van de hele wereld en van al
Gods kinderen! Zeer de moeite waard om bij stil te staan en zo
mogelijk mee te vieren.
Maar inmiddels is in de kerk het winterwerk weer begonnen en
dat betekent dat ook Kerk & Israël weer van start gaat. We
hebben dit jaar maar liefst 7 lezingen voor u, bijna één per
maand! Te beginnen op donderdagavond 11 oktober. Dan zal
de heer Ype Kroodsma ons komen vertellen over zijn
ervaringen in Jeruzalem. Als vrijwilliger verleent hij daar al vele
jaren hulp aan diverse groepen. Het belooft dus weer een
interessante maar ook inspirerende avond te worden. We
hopen natuurlijk dat u weer allemaal komt, en neem iemand
mee! De toegang is gratis en ook de koffie en thee en
limonade. Alleen bij de uitgang is een geheel vrijblijvende
collecte.
Wanneer:
donderdag 11 oktober vanaf 19.30 uur
(deuren open vanaf 19.00 uur)
Wie:
dhr. Ype Kroodsma
Waar:
de Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart
Info:
Gerbrig Arends, Gerrit Jan Vrieling of
Johan en Liesbeth Dul.

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
3 oktober ’Zingen maakt blij’
Dat ervaren de zangers van dit koor die iedere
woensdagmorgen bij het zingen in De Kern van 10.00 uur tot
11.30 uur, met daarin een gezellige koffiepauze. Meerdere
keren verleende ons koor medewerking bij bijzondere
gelegenheden: Kerstwijdingen, de jaarlijkse Zangersdag van de
PCOB in Ommen, bij weeksluitingen in Oldenhaghen.
Ook in dit seizoen hopen we dit opnieuw te doen.
Iedereen die graag zingt is van harte welkom bij ons koor, ook
op onze open repetitie woensdag 3 oktober om 10.00 uur.
Dieks Horsman
3 oktober Lezing en recital in Synagoge van Zwolle
Op deze woensdag geeft Midden-Oostenexpert drs. Els van
Diggele in de Synagoge van Zwolle een lezing over ‘70 Jaar
Joodse identiteit van de staat Israël’. Wat houdt de joodse
identiteit van het land in? In deze lezing wordt uiteengezet hoe
diverse groepen in Israël met elkaar worstelen om de identiteit
van hun land. Els van Diggele is historica, journaliste en
onafhankelijk onderzoekster van Israël en de Palestijnse
gebieden. De lezing wordt vanwege het 70-jarig bestaan van
Israël afgewisseld met een recital van Israëlische en Jiddische
melodieën op de moderne versie van Koning Davids

13 oktober concert ‘Herfst Romantiek’
om 20.00 uur met Wim Magré (orgel), Wilbert
Magré (piano) en Erica Vogel (dwarsfluit en zang):
in de Willem Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld,
Grensweg 17.
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19 oktober De Christenvrouw
De Christenvrouw afd. Ommen e.o. hoopt op deze
vrijdagochtend weer bijeen te komen in het Hervormd
Centrum. Spreker op deze morgen is ds. K.A. Hazeleger uit
Ommen. Het onderwerp is ‘Begraven of cremeren’.
De bijeenkomst begint om 09.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
Info: G.M. van Ommen-Middelkoop

Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 4 oktober van 18.45 - 19.30 uur
Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928

Gebedspunten

IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

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?

: NL21 RABO 0348 9043 12
: NL24 INGB 0000 8631 79
: NL78 RABO 0348 9003 76
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL03 RABO 0348 9003 68

Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL98 FVLB 0699 7422 85
Coll. van Kerkrentm.
: NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon
: NL46 RABO 0348 9043 47

Gebedspunten
Laten we God danken voor alles wat Hij ons geeft in
ons dagelijks leven. Dank bovenal voor de liefde die Hij
ons geeft.
Laten we Gods zegen vragen voor alle activiteiten die
plaatsvinden op de Startzondag. Dat het een goede en
positieve start van het nieuwe seizoen zal zijn.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor alle
tieneractiviteiten die gestart worden in de gemeente.
Bid dat de tieners hierdoor een levende relatie met
God en met elkaar zullen krijgen.
Laten we bidden dat een leven dicht bij Jezus ons
eerste prioriteit zal zijn in het leven.
Laten we God danken voor de vele vrijwilligers die
actief zijn in de gemeente. Laten we bidden om Gods
zegen voor het werk dat wordt verricht.
Laten we Gods zegen vragen voor alle kinderen en
leiding van de N-joy clubs die van 5 t/m 7 oktober een
weekend met elkaar weggaan. Dat het een gezellig en
opbouwend weekend mag worden.
Laten we bidden voor de deelnemers en leiding bij de
(Youth) Alpha cursussen die binnenkort hopen te
starten. Dat de deelnemers mogen ontdekken hoe het
geloof in God actueel kan worden in hun leven
Laten we bidden voor iedereen die een geliefde moet
missen. Bid om Gods nabijheid, troost en kracht.

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters
Website
PKN gemeenten Ommen:

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
: NL56 FVLB 0635 8050 06
www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste Scriba: Vacant
 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 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@pkn-ommen.nl

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

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma, di en do:
09.00 - 16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Wo en vr:
09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Donderdag:
Kernactief van 13.30-16.30 uur
Zaterdag:
09.30 - 11.00 uur
Zaterdag:
koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur
Zondag:
voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 12 oktober.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 2 oktober voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via email bij:
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.

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
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Verkoop Collectebonnen.
Veranderingen
Er komt een verandering in de huidige vormgeving en kleuren
van de collectebonnen!
Reden: de huidige bonnen zijn vrij klein. Voor de gevers in de
collectes lastig, maar ook voor de diakenen bij het sorteren van
de collecte opbrengsten! Ook een beter kleurenonderscheid
tussen de Gereformeerde en Hervormde collectebonnen speelt
een rol. De waarden blijven gelijk !
De veranderingen.
de bonnen zijn groter van 2cm x 2cm naar 2cm x 4cm,
het Logo van de Geref. kerk staat erop,

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.

Familieberichten en posters
Waarde
Bon nr.
A van
€ 1,00
B van
€ 0,20
C van
€ 0,50

Bonnen per
vel
was wordt
19
19
48

24

38

38

Kleur
was
donker
groen
donker
rood
oranje

Prijs/vel
wordt
licht
groen
wit

was
€ 20,00

wordt
€ 20,00

€ 10,00

€ 5,00

oranje

€ 20,00

€ 20,00
Jij bent een neppe Bron: Bonnefooi, overstapdienst
bij Marcus 8, 27-38
Dominee Joke pakt haar koffertje uit haar fietstas en loopt naar
de Maartenskerk. Ze grabbelt in haar broekzak naar de sleutels
van de kerkdeur. Als zij ze net gevonden heeft, zwaait de zware
deur al open. Koster Willemsen kijkt haar lachend aan.
‘Goedemorgen Joke. Je komt precies op tijd, de koffie staat al
klaar en de vrouw van de bakker heeft lekkere koeken
meegebracht.’ Joke wrijft over haar buik. ‘Heerlijk!’ lacht ze.
‘Maar ik moet langzamerhand wel op gaan passen, straks pas ik
niet meer door de deur. Vorige week kreeg ik appeltaart van de
groenteboer, de week ervoor cake van de postbode. Bij alle
bezoeken die ik bij de mensen van onze gemeente breng krijg
ik taartjes en grote koeken.’ ‘Ach, zo’n vaart zal het wel niet
lopen,’ zegt koster Willemsen. ‘Je bent toch op je fiets
vandaag?’ ‘Ja, dat komt omdat de auto gemaakt moet worden,
hij staat in de garage. De monteur zal morgen wel bellen.’ Joke
loopt naar de kapstok en hangt haar jas op. Met haar koffertje
loopt ze naar de kerkenraadskamer, waar ze haar toga uit het
koffertje haalt en aantrekt. Haar preek legt ze klaar op de tafel
naast de deur. ‘Wie ben jij?’ klinkt opeens een stemmetje
onder de tafel vandaan. Verbaasd kijkt Joke onder de tafel en
ziet een jongen zitten. ‘Dag jongeman, ik ben dominee Joke en
wie ben jij?’ ‘Dat is mijn ondeugende kleinzoon Gian,’ zegt
koster Willemsen die net met de koffie en koek komt aanlopen.
‘Hij is verstoppertje aan het spelen met de dochter van de
organist. Zeg de dominee eens goedendag,’ maant hij. ‘Nee,
want zij is geen echte dominee,’ zegt Gian terwijl hij vanonder
de tafel tevoorschijn kruipt. ‘Zij is een neppe!’ Joke schiet in de
lach. ‘Niet lachen,’ zegt Gian. ‘Anders roep ik de politie.’ ‘Oei!
Nu wordt het menens,’ zegt Joke ernstig. ‘Vertel eens Gian,
waarom denk je dat ik geen echte dominee ben? Ik heb toch
een toga aan?’ ‘Die trok je net pas aan,’ verdedigt Gian zich.
‘Die heb je vast gestolen. Een echte dominee woont in de
kerk.’‘Aha! Nu snap ik het!’ roept Joke lachend. ‘Jij denkt dat ik
hier altijd ben, dat ik in de kerk thuishoor!’ ‘Ja, natuurlijk!’
roept Gian. ‘Dat is toch zo?’ ‘Een beetje wel,’ zegt Joke. ‘Ik werk
als dominee in de kerk en voel me er thuis, maar ik woon in
een gewoon huis. Net als je opa, hij werkt ook hier in de kerk,
maar woont in zijn eigen huis.’ Gian kijkt Joke verbaasd aan.
‘Echt waar? Ben jij dan ook een gewone mevrouw?’ ‘Ja,’ lacht
Joke weer. ‘Ik ben een gewone vrouw, net als de juffrouw van
school en de zuster in het ziekenhuis.’‘O!’ zegt Gian. ‘ Ik dacht
altijd dat een dominee in de kerk woont en de bakker in de
bakkerij. Nu begrijp ik waarom ik je bed niet kon vinden. Ik heb
overal gezocht!’

Wanneer de voorraad aan huidige bonnen verkocht is, gaat de
verkoop verder met de nieuwe bonnen. Dit zal voor wat betreft
de bonnen A en C, naar verwachting in januari 2019 zijn,
afhankelijk van de verkoop van de huidige voorraad bonnen!
Voor de bonnen B, zal de verkoop , naar verwachting, in
oktober 2018 van start gaan. Contactpersoon dhr. J.A. Tempel
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen: 2 okt.,
6 nov. en 4 dec., van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van
het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 163 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
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
1ste Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl
Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. A.A. Makkinga
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. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl
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Activiteiten
Overzicht
2018
VR. 5 OKTOBER
CrossPoint Connect

ZO. 28 OKTOBER
CrossPoint Church

VR. 9 NOVEMBER
CrossPoint Connect

ZO. 11 NOVEMBER
CrossPoint Church
Elvis dienst

VR 23 NOVEMBER
CrossPoint Chill

ZO. 16 DECEMBER
CrossPoint Church
Top 2000 dienst
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Zondag 14 oktober 2018 Aanvang: 19.00 uur
In de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat in
Ommen
Samenzang van bekende liederen
Voorganger: ds. Karel Hazeleger
Organist: dhr. Frans Dijkstra
Muzikale medewerking: Het Ommer Mannenkoor
onder leiding van Gezinus Veldman

