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Meditatie

Leesrooster

Halloween
De voetbalvereniging in Ommen organiseert een
Halloweenavond. Het attractiepark dat de kinderen tijdens
clubkamp bezochten, was helemaal in Halloweensfeer. De Aldi
adverteert met Halloweenchocolade, Halloweenchips en
Halloweensnoep. Blokker met een Halloween schminkset en
Halloween maskers. Bij Hema kun je zelfs Halloween tompouce
en een Halloween slagroomtaart krijgen. ‘Happy Halloween’,
staat erop. Halloween begint steeds populairder te worden.
Wat moeten we daar eigenlijk van vinden?
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27 okt. Openbaring 1:9-20

Visioen op zondag
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28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
1 nov.
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3 nov.

Openbaring 2:1-7
Openbaring 2:8-11
Openbaring 2:12-17
Openbaring 2:18-29
Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22

Terug naar de bron
Door de verdrukking
Goede naam
Sterkte / zwakte
Schone schijn
Weinig invloed
Lauwheid
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4 nov.
5 nov.
6 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.

Openbaring 4:1-11
Psalm 21
Marcus 11:27-33
Marcus 12:1-12
Marcus 12:13-17
Marcus 12:18-27

Open deur
Koningslied
Legitimatie
Gelijkenis begrepen
Ieder het zijne
Onderschatting

Halloween vindt zijn oorsprong in een oud Keltisch feest,
‘Samhai’. De Kelten vierden tijdens dat feest de jaarwisseling.
Ze geloofden dat het in de nieuwjaarsnacht ‘spookte’. De
‘levenden’ kregen bezoek van de ‘geesten’ van de mensen die
het jaar daarvoor waren overleden. De Kelten geloofden zelfs
dat die ‘geesten’ op zoek waren naar levende lichamen om hun
intrek in te kunnen nemen… De ‘goede’ geesten werden
uitgenodigd om het nieuwjaarsfeest mee te vieren. Dat deed je
door lekker eten voor ze klaar te zetten. Daar komt de
gewoonte vandaan de kinderen met Halloween snoep te
geven. De ‘slechte’ geesten moest je buiten de deur zien te
houden. Dat deed je door maskers op te zetten. Of jezelf als
een enge ‘geest’ voor te doen. Daar komt de gewoonte
vandaan dat kinderen met Halloween zich als griezels
verkleden.
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Halloween is van oorsprong dus een ‘heidens’ feest. De kerk
heeft alleen ooit een fout gemaakt. In 835 of 837 na Christus
besloot de toenmalige Paus ‘Allerheiligen’ te gaan vieren op de
datum van het Keltische nieuwjaarsfeest. Hij hoopte op die
manier het heidense feest een nieuwe, christelijke invulling te
geven. Tussen haakjes: bij Kerst is dat ook gebeurd. Daar is het
ook gelukt. We vieren Kerst op de datum van het oude
heidense Midwinterfeest. Dat heidense feest is vergeten. Bij
Halloween is het niet gelukt. De naam is christelijk: ‘All Hallows
Eve’, ‘Allerheiligen-avond’. Maar inhoudelijk is er niks
christelijks aan. Integendeel! De huidige rituelen van
Halloween gaan regelrecht terug op het heidense ‘Samhai’.
Conclusie: Halloween is geen onschuldig kinderfeest. Het is een
‘heidens’ feest, dat in deze tijd van ontkerkelijking weer de kop
opsteekt. Mijn kinderen doen er niet aan mee. En misschien
kunnen ze bij de voetbal beter gewoon een voetbaltoernooi
organiseren dan een Halloweenavond…
Ds. Karel Hazeleger
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Kerkdiensten
Zondag 28 oktober

Zondag 4 november

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

09.30 uur:

Ds. K. Jelsma, doopdienst
Volgende week H.A. M.m.v. T.O.G. Nijeveen
en Willem Kanis (orgel en piano)
Ouderling van dienst:
Mw. A. Kroese
Kindernevendienst:
Alle groepen
Gastdames:
Mw. J. Timmerman-Kuyvenhoven
Mw. H. Wermink-Lamberink

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

Witharen

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. mw. L.P. Cnossen,
Oosterwolde
Volgende week H.A.
Freddy Bruins
Dhr. H. Kroon
Leiding: Frieda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigden Hg:

Ommen
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames/-heer:

Ds. J. de Haan
Volgende week H.A.
Gert Diepeveen
Dhr. G. Vogelzang
Alle groepen
Dhr. W. ten Kate
Mw. A pot
Dhr. A. Schuurman

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

10.00 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Ontmoetingsdienst m.m.v. Bram en Janine
Volgende week H.A.
Ouderling van dienst:
Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:
Geen
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week H.A.
Frans Dijkstra
Mw. E. Touwen-Tempelman
Dhr. G. Tent

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Oldenhaghen
15.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Hervormd Centrum
19.00 uur:
Spreker:
Groep:
Afgevaardigde Gk:
Afgevaardigde Hg:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Voor doop- en belijdende leden
Alexander Zuidema
Mw. G.H. Companje-Wigger
Alle groepen
Dhr. G.J. Beniers
Mw. J. Beniers-Horsman
Mw. M. Hekman

Vinkenbuurt

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

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Gerrit Hilberink
Dhr. J. Heijink
Dhr. G. Vogelzang

Hervormde gemeente

Vinkenbuurt

19.00 uur:

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Klaas Schaap
Dhr. / mw. V.d. Bent
Leiding: Joycelyn

Ommen Samen kerk

Hervormde gemeente
10.00 uur:

Ds. J.T. Baart, Heilig Avondmaal
Frans Dijkstra
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Mw. J. van Eldik
Mw. T. Grootenhuis-Wessels

CrossPointdienst
Thomas Abbes uit Vriezenveen
Evidence uit Vriezenveen
Dhr. J. Schipper
Mw. W. Ekkelkamp

Ds. J.T. Baart
Heilig Avondmaal
Margriet Hierink
Mw. J. Breteler

Joy Bookcafé
Ommen Samen kerk
09.30 uur:

Weekopening,- sluiting

10er Dienst

Woensdag 7 november Dankdag

‘t Vlierhuis

Gereformeerde kerk

Maandag 29 okt. 10.30 uur: Dhr. S. Kloosterman

Ommen
Oldenhaghen
Vrijdag 2 nov. 18.30 uur:

19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

Ds. K. Jelsma

Nijenhaghen
Vrijdag 2 nov. 19.30 uur:

Ds. K. Jelsma
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Ds. K.A. Hazeleger
Frans Dijkstra
Dhr. J. Slotman
Dhr. F. Kampman

publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van
elkaars cultuur en levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden
naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en
draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen
bevolkingsgroepen. Met de opbrengst van de collecte steunt
Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van
Nienke in Brazilië. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over
via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Zomerzending.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma
De diaconieën

Witharen
09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. K.A. Hazeleger
SoW-dienst met school
Klaas Schaap
Dhr. / mw. V.d. Bent

Hervormde gemeente
Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. J. de Haan
Willemien Gerritsen
Mw. G. Timmerman

Vinkenbuurt
19.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:

7 november Diaconiecollecte dankdag voor project van Kerk
in Actie in Bangladesh
De Rohingya’s zijn een moslim-minderheid in Myanmar. Kerk in
Actie partner ‘Isa-e Church’ heeft sinds 2016 contacten met
Rohingya vluchtelingen, die tot het christendom bekeerd zijn.
Er zijn inmiddels huisgemeenten gesticht in
vluchtelingenkampen van Rohingya’s. Isa-e Church is een
kerkgemeenschap in Bangladesh, die bestaat uit christenen, die
uit de islamitische traditie komen. Sinds een jaar biedt
Isa-e Church speciale cursussen aan om Rohingya’s te laten
groeien in hun geloof. Studenten van de Bijbelschool die de
Rohingya-taal spreken geven deze cursussen iedere twee
maanden gedurende één week. Tijdens de cursus vertellen ze
veel verhalen. Veel Rohingya-vluchtelingen beheersen het
lezen en schrijven namelijk nog niet goed. Deze jonge
Rohingya-christenen uit Myanmar gaan hun nieuwe kennis zelf
weer overbrengen in hun huisgemeenten in de
vluchtelingenkampen. Ze leren belangrijke dingen uit de Bijbel
en het geeft hun kracht voor hun dagelijks leven.
De diaconieën

Ds. J. de Haan
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters

Weekopening,- sluiting
‘t Vlierhuis
Maandag 5 nov. 10.30 uur: Mw. M. Veenstra

Oldenhaghen
Vrijdag 9 nov. 18.30 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn

Nijenhaghen
Vrijdag 9 nov. 19.30 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn

Bij de diensten

Gereformeerde kerk
Collecten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

28 oktober
Ommen en Witharen:

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:
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:
4 november
Ommen en Witharen:

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

4 november 10er Dienst
Op deze zondag is er weer een 10er Dienst!
Alle tieners van 12-16 jaar zijn weer welkom in Joy Bookcafé
(Bermerstraat 15a). Het is van 09.30 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 dan!!

Kerk in Actie Hervormingsdag
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
William en Annabel

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Kerk in Actie Najaarszendingsweek en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Christien Kroon

7 november
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:

Project Bangladesh en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending

Zondagskind
Ommen
28 oktober:
4 november:

Noa Wermink
Marit Brouwer

Kinderoppas
Ommen
28 oktober:

4 november Diaconiecollecte voor project van Kerk in Actie in
Brazilië
Meer kansen voor de inheemse bevolking in Brazilië.
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen
over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN,
partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van
gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en

4 november:
Witharen
28 oktober:
4 november:
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Romy Dunnewind
Marion Getkate
Ellen Horsman
Karin Luijendijk
Jeske Koning
Hetty Landeweerd

Hervormde gemeente

Mw. H. Makkinga-Zwiers
Dhr. H.J. Nijhuis

28 oktober Ontmoetingsdienst Vinkenbuurt
Vraag het aan de blinde
Als je iets wonderlijks hoort zeg je al gauw: ‘Eerst zien en dan
geloven’. In het verhaal van Bartimeüs gaat het net andersom.
Blind vertrouwen heeft hij in Jezus, letterlijk en figuurlijk. Van
de mensen moet hij het niet hebben, hij krijgt van hen te horen
dat hij zijn mond moet houden. Maar als hij hoort dat Jezus
hem bij zich roept, springt hij op! Letterlijk een sprong in het
duister. Wat een groot vertrouwen. Eerst geloven en dan zien!
Het thema van de ontmoetingsdienst van deze zondag in
Vinkenbuurt is: ‘Vraag het aan de blinde’. Ds. Reijer de Bruijn is
de voorganger en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door
Bram en Janine. Na de dienst praten we na in het buurthuis,
onder het genot van een kopje koffie/ thee of limonade met
wat lekkers. U/jij bent van harte welkom! We hopen velen van
u te zien.
Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming

4 november
Ommen en Vinkenbuurt:
Aan tafel:
Uitgangen:
7 november
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie project ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

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

Pastoralia

Zondagskind
28 oktober:
4 november:

Scriba:

Het leven is soms moeilijk en zwaar en vol van verdriet en zorg.
Maar dan nog zijn er de lichtpuntjes, de zegeningen die we
mogen tellen. Op de Israëlzondag (14 oktober) waren, na de
kerkdienst, bij de koffie, boekjes met gedichten, vertaald uit
het Hebreeuws. Eén van deze gedichten gaat als volgt:
Al waren onze monden vol van zang
als de ruisende zee,
al waren onze lippen vol lof
als de onmetelijke ruimte,
al straalden onze ogen
als de zon en de maan,
al waren onze armen uitgespreid
als de vleugels van een arend in de lucht
al waren onze voeten licht
als die van herten,
dan nog zou dat niet voldoende zijn
om U te kunnen danken.
Met warme groet,
Gera Mateman

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Diaconie ZWO Zendingscollecte
en Kerk
Werelddiaconaat Project ZWO
Kerkelijke gebouwen / zending

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



Collecten
28 oktober
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Kerkelijk werker:


Esther Haveman
Alide Hazeleger

Kinderoppas

Wijk 2

Ommen
28 oktober:

Alice Olsman
Linda Olsman
4 november:
Marlien Hekman
Anita ‘t Jong
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Predikant:


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



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

Scriba:

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Informatie
Afgelopen keer heb ik een heel stuk geschreven over wat ik ga
doen in de komende maanden. Ook zag ik dat het complete
interview voor de krant in Kerkvensters is geplaatst. Nou, dan
weten jullie al weer heel wat meer. Het zal trouwens ook wel
vragen of opmerkingen oproepen. Schiet me daarover gerust
aan. Ik ben niet zo van de mailcultuur om te schrijven over wat
we denken en vinden: mail is voor zakelijke afspraken; voor
dingen die belangrijk voor je zijn moet je oog in oog staan. Voor
zulke gesprekken sta ik van harte open.
Zoals jullie weten ga ik me in elk geval tot midden juni 2019
aan kennismaking met de mensen van wijk 2 wijden. Erna
Martens wil wel mijn secretaresse spelen voor het maken van
afspraken: fantastisch. Contactpersonen worden tijdig
ingeseind wanneer hun sectie aan de beurt komt. Zij/hij gaat
dan op elk adres van die sectie pagina’s uit het zgn. Gods
vriendenboek overhandigen: voor elke bewoner een vel.
Vervolgens zal Erna contact gaan opnemen voor een afspraak
en tenslotte kom ik op de afgesproken dag op bezoek. Bij dat
bezoek neem ik graag de ingevulde pagina’s weer mee.
Binnenkort is het vel ook te vinden op onze site pkn-ommen.nl.
Handig om uit te printen wanneer je het bent kwijtgeraakt.

Wijkberichten
Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:
Mw. R.H. Roddenhof-Klein Kromhof
Mw. M. Willems-Smit
Dhr. P. van der Horst
Mw. E.A. Robberse-Mattern
Mw. L. Schottert-Minkjan
Dhr. A. Dunnewind
Dhr. P. Wouda
Mw. D. Jans-Timmerman
Dhr. D.G. Kwast
Mw. H. Makkinga-Horsman
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Verder staat er een kennismakingsavond gepland op
2 november. De wijkraad organiseert deze avond speciaal voor
mij: allerlei groepen en instanties die een rol spelen in onze
kerk krijgen de ruimte om zich op ludieke of serieuze manier te
presenteren. Volgens mij wordt dat niet alleen voor mij
leerzaam, maar voor iedereen erg leuk.
Rest mij nog te schrijven dat ik tot en met 28 oktober vakantie
heb (daarna heb ik nog één week over voor dit jaar).
Op 29 oktober ga ik naar een studiemiddag aan onze PThU in
Amsterdam, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek
van Meindert Dijkstra, Israël en Palestina. Een verzwegen
geschiedenis.

Wijk 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

De flessenactie

Rond de erediensten

Zondag 7 oktober waren er school-kerkdiensten in Ommen.
In die diensten werd stilgestaan bij de ellende in Sulawesi, als
gevolg van de aardbeving en tsunami. Er werd verteld,
gezongen en gebeden. Er werd ook een plannetje gesmeed
met de kinderen, om geld bij elkaar te brengen door
statiegeldflessen te gaan verzamelen. Sinds die zondag
veranderden de basisscholen in een flessendepot. Flessen
werden meegenomen door kinderen of langsgebracht door
betrokken Ommenaren. ‘Er is geen huis meer in Ommen dat
nog lege statiegeldflessen heeft’, vertelde directeur van Het
Koloriet, Marieke Bol.
Midden op haar schoolplein stonden we donderdagmorgen
met auto en aanhangwagen klaar om alles flessen mee te gaan
nemen naar de supermarkten. Maar er waren veel te veel
flessen. Gelukkig kwamen diverse gemeenteleden helpen. Een
van hen had zijn bestelbus meegenomen, een ander zijn auto.
Enkele kinderen mochten mee naar de supermarkt, want nu
moesten al die flessen nog door de automaat. Dat vonden ze
natuurlijk geweldig: even geen les!
De opbrengst mag er zijn. De Kardoen haalde het mooie bedrag
op van €109,10. Hoogengraven wist zelfs € 155,50 bij elkaar te
krijgen. Het Koloriet haalde maar liefst € 777,67 op aan flessen
en enkele giften. Bij elkaar heeft de actie dus meer dan duizend
euro opgebracht. We hopen dat het ertoe mag bijdragen, dat
de mensen in Sulawesi zich erdoor gesteund weten.
Met een hartelijke groet,
ds. Hans Baart

Voor de doopdienst van 28 oktober hebben zich aangemeld:
Anita en Berthil van Lenthe voor de doop van hun zoon Mick.
Alieke Dijk voor de doop van haar zoon Frederik Toon (Goos).
Marlies en Mathijs Veldman voor de doop van hun dochter
Hannah Jolijne (Jolijne).
Sanne en Henk Jan Schuurhuis voor de doop van hun zoon Ties.
Tineke Nijmeijer en Harmen aan het Rot voor de doop van hun
dochter Nine.
Natasja en Martin Nauta voor de doop van hun dochter Amber
Pauline (Amber).
We hopen weer op een mooie feestelijke doopdienst!

Pubquiz
Op 28 september vond de eerste Pub Quiz plaats in De Kern.
Inmiddels is de datum van de volgende Pub Quiz bekend:
vrijdag 25 januari. We hebben besloten twee keer per jaar een
Pub Quiz te houden: op de vrijdagavond van het startweekend
en op de laatste vrijdag in januari. Het maximumaantal
deelnemers per groep stellen wij op 6. Er kunnen 12 groepen
meedoen. We hopen dat veel van de groepen van vorige keer
zich weer opgeven. In ieder geval verwachten we de
Jongerenkring, die vorige keer winnaar werd, weer om de titel
te verdedigen. Uiteraard kunnen ook nieuwe groepen zich
opgeven. Als er teveel aanmeldingen zijn dan gaan de nieuwe
groepen voor. Uit de overige groepen wordt dan geloot. Je
kunt je inschrijven tot 1 december. Omdat de vrije gift de
vorige keer de kosten niet dekte vragen we deze keer een
bijdrage van € 10,00 per groep. We zijn inmiddels gestart met
het bedenken van vragen. Er zullen weer heel andere
onderwerpen en thema’s aan bod komen dan de vorige keer.
Welkom weer op dit gezellige ontmoetingsgebeuren, ook dit is
samen Kerk zijn! Aanmelding weer bij ds. Kest Jelsma.
Namens de Pub Quiz commissie.
Ds. K. Jelsma

Wijk 2 ondersteunend pastor
Predikant:


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

Wel en wee

Wijkgemeente 1

Als ondersteunend pastor mag ik soms heel dichtbij komen,
maar ik kan ook van een afstand kijken naar wat er in Ommen
gebeurt en wat mij dan opvalt: wat een activiteiten worden er
aangeboden als het gaat om kerkdiensten, ‘gewone’
kerkdiensten, 10er Diensten, Taizé-viering, doopviering met
6 dopelingen, CrossPoint, scholendiensten… Ik lees over een
Pubquiz, Worldservants, reis naar Taizé, idee om weer een
aantal dagen een klooster in te gaan, PaKaN!- activiteiten, over
168 interviews met 30-ers, Bijbelstudie, koffiemorgens,
ouderenmiddag, jongerenkring, gesprekskringen, Kliederkerk,
etc. Alle predikantsplaatsen bezet, een grote hoeveelheid
ambtsdragers en contactpersonen. Tel uw zegeningen, wees
blij met wat er allemaal gebeurt en met wie er allemaal
meedoet! En laat heel Ommen er van mee mogen genieten!!!
Ds. W. den Braber

Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Vraag het aan de blinde
Als je iets wonderlijks hoort zeg je al gauw: ‘Eerst zien en dan
geloven’. In het verhaal van Bartimeüs gaat het net andersom.
Blind vertrouwen heeft hij in Jezus, letterlijk en figuurlijk. Van
de mensen moet hij het niet hebben, hij krijgt van hen te horen
dat hij zijn mond moet houden. Maar als hij hoort dat Jezus
hem bij zich roept, springt hij op! Letterlijk een sprong in het
duister. Wat een groot vertrouwen. Eerst geloven en dan zien!
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Zondag 28 oktober zijn jong en oud weer van harte uitgenodigd
voor de ontmoetingsdienst in de Vinkenbuurt. De Bijbellezing is
uit Marc. 10: 46-52 uit ‘Bijbel in Gewone Taal’. Het thema is:
‘Vraag het aan de blinde’. De muzikale begeleiding wordt
verzorgd door Bram en Janine. We hopen met elkaar een fijne
en gezegende dienst te mogen hebben. Na de dienst praten we
na in het buurthuis, onder het genot van een kopje koffie/thee
of limonade met wat lekkers. U/jij bent van harte welkom! We
hopen velen van u te zien. In de avonddienst hoop ik het
Woord te mogen bedienen in de Hervormde kerk en ook daar
hoop ik u weer te mogen zien en begroeten.

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:



Omzien naar elkaar

Bij de kerkdiensten

Tenslotte

Een goed gesprek over Jezus en jou

Wijkgemeente 2

Dit komende seizoen hopen we in de gezamenlijke
groothuisbezoeken (Hervormd en Gereformeerd) goede
gesprekken te voeren over Jezus en jou. Ds. Kest Jelsma en ik
bieden een aantal gezamenlijke avonden aan in De Kern en in
het Hervormd Centrum. Deze zijn bedoeld voor mensen, die
wonen in wijken/secties, waar geen groothuisbezoek wordt
georganiseerd. Bij de Gezamenlijke berichten vindt u hier meer
informatie over.

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

Scriba:


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

Zondag 28 oktober is het Nationale Bijbelzondag.
Natuurlijk staat op iedere zondag in de kerk de bijbel centraal,
maar deze zondag is het bijzonder. Het gaat erom dat we ons
bewust zijn, of weer bewust worden, hoe belangrijk het is dat
de bijbel verstaanbaar is voor iedereen.
Het thema van deze bijbelzondag is ‘Met andere ogen’. De
bijbel laat je met andere ogen naar de wereld en naar jezelf
kijken.
We lezen het verhaal van Bartimeüs, een blinde man, die door
Jezus wordt genezen. Je kunt het lezen in Marcus 10: 46-52.
Bartimeüs gaat met andere ogen kijken.
Verder gaan we in de kerkdienst onze kijk en kennis op de
bijbel testen. Wat weet u, wat weet jij?

Allen worden wij zondag weer uitgenodigd voor de
kerkdiensten, niet om ons af te vragen: wat kan ik er mee of
wat levert het me op, maar om steeds weer te leren leven in
verwondering en vertrouwen.
Een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Bereikbaar:

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

Scriba:

Zover mij bekend is zijn er nu geen bijzonderheden te melden
over mensen uit ons midden die in het ziekenhuis zijn. Wel zijn
er onder ons die thuis of elders noodzakelijke verzorging of
verpleging ontvangen. We wensen hen sterkte en herstel, maar
bovenal Gods zegen en nabijheid toe.

Predikant:

Ds. J. de Haan

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

Flessenactie Sulawesi
Rond de erediensten

We zijn trots op de geslaagde flessenactie van onze Ommense
basisscholen voor Sulawesi. Dit was een mooi initiatief van de
organisatie van de Kerk- en Schooldienst.
U hebt het vast en zeker wel ergens gelezen: Het Koloriet, CDS
Hoogegraven en De Kardoen hebben samen meer dan
€ 1000,00 opgebracht voor de slachtoffers van de ramp op
Sulawesi. Het grote enthousiasme van kinderen, ouders en
andere betrokkenen was indrukwekkend. Vele Ommenaren
hebben hun lege flessen gegeven. Onze dank daarvoor!
Hartelijke groet,
Ds. C. de Haan

De komende weken ga ik alleen met Dankdag voor in de eigen
gemeente. Dit jaar valt Dankdag op 7 november. ’s Morgens
mag ik voorgaan in Witharen, ’s avonds in de Gereformeerde
kerk.
De morgendienst in Witharen is een dienst samen met de
kinderen van De Triangel. Altijd een feest, zo’n dienst met de
school! Het thema van de dienst is op dit moment nog niet
bekend. De dienst wordt in elk geval voorbereid met de school
en zal met name gericht zijn op kinderen. Maar ook
volwassenen zijn van harte welkom! Zo hopen we met jong en
ouder op een mooie en aansprekende dienst!
’s Avonds in de Gereformeerde kerk houden we een ‘gewone’
dienst. Het lijkt mij mooi om het thema van de morgendienst
’s avonds uit te werken voor de hele gemeente. Omdat het
thema van de morgendienst nog niet bekend is, is het thema
van de avonddienst dat dus ook nog niet. In elk geval zullen we
de tijd nemen om God te danken, in liederen en gebeden.

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


Onze zieken
Op dit moment zijn er bij mijn weten geen zieken die hier bij
naam genoemd moeten worden. We leven mee met de
mensen die met ziekte en zorgen geconfronteerd worden. Dat
je mag merken dat je er nooit alleen voor staat!

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

PaKaN!
Activiteitenagenda

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Oktober
28
CrossPointdienst om 19.00 uur in het Hervormd
Centrum
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November
04
Tienerdienst in Joy Bookcafé
09
CrossPoint Connect om 19.30 uur in De Kern
11
CrossPoint dienst om 19.00 uur in de Geref. kerk
(Elvisdienst)
23
CrossPoint Chill om 19.30 uur

Vinkenbuurt
14-10 Dhr. H. Reurink

Gezamenlijke berichten
21 november Informatieavond Werkvakantie Albanië 2019
Misschien heeft u de presentatie van de werkvakantie van
2018 in één van de kerken gezien. We hebben met de groep en
de gemeente in Albanië weer een mooi resultaat kunnen
neerzetten: Een kerkzaal in Maliq.
Is deelname aan de werkvakantie ook niet iets voor jou/u? Een
vraag om eens over na te denken. Ben je komende zomer
18 jaar of ouder, dan bent u/jij van harte welkom. De laatste
jaren bestaat de groep uit zowel jongeren als ouderen. Het
belangrijkste is een goede gezondheid (gezondheidszorg staat
op een laag niveau in Albanië) en de bereidheid om in
groepsverband te werken aan een nu nog onbekend project.
Enkele projecten door de jaren heen: helpen met de bouw van
de kerk in Pojan. Realiseren van appartementen in de kelder
van het meidenhuis voor begeleid wonen 18+ Korçë. Bouwen
van een woning in Pojan. De kerkzaal in Maliq. Bouwen van een
bijgebouw bejaardentehuis in Korçë.
Misschien denk je, ik heb geen ervaring met dit soort werk.
Dat is niet erg. Samen lukt het wel, je hoeft het niet alleen te
doen. Daarom hebben we deelnemers nodig om weer een
geslaagde werkvakantie te organiseren.
Op woensdag 21 november houden we een infoavond in
De Kern. Inloop 19.30 uur, start 19.45 uur. Kun je die avond
niet maar zou je wel graag informatie willen? mail dan naar
 werkvakantiealbanie@outlook.com. We zien u/je graag.
Namens werkvakantie, Ilona en Adrie

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Kubus
Pepernotenverkoop: opbrengst voor Inloophuis Ommen
Vrijwilligersorganisatie de Kubus (bestaande uit jongeren van
verschillende kerken) ondersteunt jaarlijks een goed doel en
helpt door middel van acties geld in te zamelen.
Dit jaar is het goede doel het Inloophuis in Ommen. Het geld
wat verzameld wordt tijdens de acties, wordt in de vorm van
producten / middelen gedoneerd aan het Inloophuis Ommen.
Het Inloophuis stelt zich ten doel: een huis te zijn voor
iedereen, waar van alles te doen is en waar mensen op
verschillende manieren met elkaar worden verbonden.
Wilt u het Inloophuis steunen en woont u in Ommen of daar
net buiten? Bestel dan pepernoten bij de Kubus.
Prijzen: 1 zakje voor € 2,50 en 2 zakjes voor € 4,00.
Gewicht per zakje 300 gram
Bestellingen kunt u mailen naar kubusactie@gmail.com
Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer,
hoeveelheid zakjes en of u de pepernoten komt halen of dat ze
bezorgd moeten worden.
Ophalen: Nieuwelandstraat 10, Ommen. Dit kan op:
don. 15 nov. 19.00-21.00 uur, vrij. 16 nov. 18.00-21.00 uur,
zat. 17 nov. 10.00-14.00 uur.
Bezorgen: op vrij. 16 nov. 18.00-21.00 uur en zat. 17 nov.
10.00-14.00 uur.
Op vrijdagavond en zaterdag vindt er ook huis aan huis verkoop
plaats in Ommen.

Groothuisbezoek
Een keer in de twee jaar dragen de predikanten een thema en
uitgewerkt concept aan voor het groothuisbezoek. De
bedoeling is dat dat thema in alle wijken zowel Hervormd als
Gereformeerd aan bod komt. De gespreksleiders worden door
de predikanten geïnstrueerd.
Deze keer hebben we gemeend aan te moeten sluiten bij het
thema dat ook al op Startzondag centraal stond: Een goed
gesprek over Jezus (en jou). Via verschillende werkvormen
hopen we met elkaar in gesprek te komen over ons beeld van
Jezus en wie hij voor ons is. Sommige ambtsdragers
organiseren het groothuisbezoek in hun eigen wijk bij iemand
thuis. Omdat er nogal veel vacatures zijn in onze gemeentes,
willen wij als predikanten de ambtsdragers ontlasten door een
paar centrale avonden aan te bieden, alsmede een middag. De
ambtsdragers die zelf een bijeenkomst organiseren, zullen ook
de uitnodigingen verzorgen. Wie naar een van de grotere
bijeenkomsten wil gaan, kan zich bij de predikanten (hieronder
genoemd) opgeven. Tijdens die grotere bijeenkomsten in
De Kern en Hervormd Centrum worden de aanwezigen in
kleinere groepen ingedeeld, zodat het ook werkelijk tot een
gesprek kan komen.
Op dinsdag 20 november wordt er om 20.00 uur een centrale
avond Groothuisbezoek aangeboden in De Kern.
Leiding: ds. K. Jelsma.
Op maandagmiddag 26 november kunnen we elkaar
ontmoeten om 15.00 uur in De Kern.
Leiding: ds. C. de Haan en ds. K. Jelsma.
De laatste mogelijkheid is op donderdag 29 november om
20.00 uur in het Hervormd Centrum. Leiding: ds. C. de Haan.
Alle drie de bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel Hervormd
als Gereformeerd. We hopen op vele goede gesprekken!
Welkom! En nogmaals graag van tevoren aanmelden bij de
desbetreffende predikanten.
Ds. Coby de Haan en ds. Kest Jelsma

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

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
07-10 Dhr. J. Boomgaardt
14-10 Mw. B. Noeverman-Lenters
Witharen gebouw Irene
07-10 Dhr. H. Paarhuis
14-10 Mw. T. Horsman
Hervormde gemeente
23-09 Dhr. M. Hemstede
Fam. E. Scholten
30-09 Dhr. H. Willems
mw. Willems-Stirtjan
07-10 Dhr. de Fretes
Dhr. de Vries
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Indien U geen vervoer heeft, gaan wij hiervoor zorgen:
bel en u wordt opgehaald.
De ouderen commissie van de Hervormde Diaconie

Gereformeerde kerk

Oud ijzercontainer
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Vergaderingen november
5
Kerkenraad, daarna Wijkraden 1/2/3
12
Moderamen Kleine Kerkenraad
13
Gemeentevergadering
19
Kleine Kerkenraad
26
College van Kerkrentmeesters
26
Diaconie
27
KK en AK voltallig

Collecten
07-10
Ommen

2 november Kennismakingsavond ds. Hans Baart en zijn gezin
Op deze vrijdag is de kennismakingsavond met Hans Baart. Op
deze avond zijn alle gemeenteleden van harte welkom.
Meerdere commissies en groepen stellen zich op ludieke wijze
voor. Hans zal op deze avond nog over zichzelf vertellen en u/jij
mag hem alles vragen.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee, met wat lekkers, voor
ons klaar in De Kern en om 19.45 uur begint de avond. Het lijkt
een avondvullend programma te worden, met natuurlijk een
drankje en een hapje. Om er een gezellige avond van te maken
hopen we dat u/jij er ook bij bent.
De voorbereidingscommissie,
Gerri, Mirjam en Joke

Kerk
€ 279,25

Kerk en Israël
€ 308,05

Edukans
€ 197,77

14-10
Kerk
Ommen
€ 121,36
Vinkenbuurt
36,20
Kerk Vinkenbuurt
40,30

Nepal
€ 160,40
63,70

Kerk. geb.
€ 100,85

Zendingsbussen september:

€ 382,49

Giften
Voor de kerk
€ 5,00, 2x € 10,00, € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 10,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
Voor de bloemen
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger

Vacature
Daar de huidige medewerkers met hun werk voor de
ledenadministratie stoppen, zijn we op zoek naar twee
personen die de ledenadministratie voor hun rekening willen
nemen.
Werkzaamheden die zoal door de ledenadministratie worden
verzorgd zijn:
- Het verwerken van alle mutaties zoals: verhuizingen,
geboortes, overlijden opzeggingen e.d.
- Deze gegevens evt. doorgeven aan de desbetreffende
predikant en (sectie)ouderling.
- Mutaties doorgeven voor Kerkvensters.
- Het aanmaken van (opgevraagde) lijsten, bijv. lijst 80-jarigen,
aantal leden per sectie e.d.
- Omzetten adresgegevens naar adresstickers voor bijv.
ouderenreisje, catechisatie e.d.
- Ondersteuning actie Kerkbalans.
De tijd die hiermee is gemoeid kan variëren, maar is gemiddeld
enkele uren per week. De werkzaamheden kunnen vanuit huis
worden gedaan. Ervaring met de computer is vereist en enige
kennis van Excel en Word is nodig.

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00, € 10,40 via dhr. en mw. Van den Berg

Heeft u hiervoor belangstelling, of wilt u nadere inlichtingen of
weet u iemand, dan kun u contact opnemen met Jan
Meulenkamp  geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl

Algemeen (kerkelijke) berichten

Hartelijk dank

Vorming
27 oktober Wandelen
Deze zaterdag gaan we weer wandelen van Laar (Duitsland)
naar de, ± 13 km. Wil je een keer mee wandelen graag opgeven
bij Wim en Henny Weideman
1 november Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger
Op deze donderdag hoopt de Bijbelkring David voor de tweede
keer bij elkaar te komen. We lezen 1 Samuël 16:14-23. Saul
wordt gekweld door een ‘kwade geest’. Als David muziek
maakt, laat de kwade geest de koning met rust. Wat is dat?
Welkom! We zitten in het Hervormd Centrum en beginnen om
20.00 uur.

Regionaal

Giften
30 oktober Lezing apotheker ouderen en medicijngebruik
‘Wijs met Medicijnen, tips voor oudere
geneesmiddelgebruikers’, dat is de titel
van de lezing die apotheker Annet
Bruggeman op 30 oktober a.s.om 19.45 uur geeft in De Kern in
Ommen. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van
seniorenorganisatie KBO-PCOB en apothekersorganisatie
KNMP en de Ommer Apotheek.
Hoe zorgen apothekers ervoor dat iedere patiënt zorg op maat
ontvangt? En op welke wijze kunnen ouderen zelf bijdragen
aan hun eigen veilig medicijngebruik? Over deze onderwerpen
spreekt apotheker Annet Bruggeman van de Ommer Apotheek.
Leden en niet-leden zijn van harte uitgenodigd.

Voor de kerk
€ 100,00 via een ouderling, uit dankbaarheid
Hartelijk dank

Hervormde gemeente
8 november Ouderenmiddag
Deze donderdagmiddag om 14.30 uur is in het Hervormd
Centrum een ouderenmiddag voor alle 55-plussers. Deze
middag zal in het teken staan van de slachtmaand. De slagers
Veltmaat en Helmus zullen ons het een en ander vertellen over
het slachten. Dit belooft weer een interessante middag te
worden. U wordt allen van harte uitgenodigd.
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4-11 november Landelijke Voedselactie
Dorcas Voedselactie 2018, doet u ook
weer mee?
Woensdag 7 November is het Dankdag
voor Gewas en Arbeid. Dan danken we God voor al het goede
dat hij ons in het afgelopen jaar heeft gegeven. Een moment
om stil te staan bij de zegen die wij ontvangen.
Van 4 t/m 11 november organiseert hulporganisatie Dorcas
voor de 23e keer de landelijke Voedselactie. Van het
ingezamelde voedsel worden voedselpakketten samengesteld,
die bestemd zijn voor kwetsbare mensen in Oost-Europese
gemeenschappen. De Dorcas voedselactie is een concreet
gebaar van christelijk meeleven, waar de mensen in OostEuropa vaak erg ontroerd van worden.
Net als vele andere kerken willen wij ook weer mee doen.
Een voedselpakket is in nauw overleg met de veldkantoren en
douane in verschillende landen samengesteld . Welke
producten dat zijn vindt u op het voedsellijstje dat u krijgt
uitgedeeld. Deze producten kunt u op dankdag inleveren in de
kerk.
Giften voor de transport- en distributie zijn ook van harte
welkom en kunnen in de aanwezige collecte bus worden
gedaan of worden overgemaakt op banknummer:
NL06RABO 0183 6913 69 t.n.v. Stichting Dorcas Aid Interna WG
Ommen/Lemele, o.v.v. Dorcas voedselactie 2018.
Doet u dit jaar ook weer mee?
Alvast hartelijk dank namens Dorcas Werkgroep Ommen.

Het concert van de jeugdonderdelen begint
's middags om 15.00 uur en 's avonds vanaf
19.30 uur treden het A-slagwerkensemble en
het A-orkest op. Meer informatie kunt u vinden
op onze website: www.sdgommen.nl
12 november Mantelzorgavond
De Mantelzorg Advies Raad (MAR) en de gemeente Ommen
nodigen u/jou als mantelzorger, met een introducé, van harte
uit voor een feestelijke avond. Wij zouden het heel fijn vinden
als ook de jonge mantelzorgers aanwezig zijn. Dus kom met je
vriend of vriendin naar deze avond! Wij organiseren dit als blijk
van waardering.
Locatie: Theater Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5
Tijd: ontvangst vanaf 19.15 uur in de foyer
Programma: Om 19.45 uur welkom en opening door
respectievelijk de voorzitter van de MAR Ommen en
wethouder dhr. B. (Bart) Jaspers Faijer.
De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Na afloop in de foyer
wordt een drankje en hapje aangeboden en kun je nog even
gezellig napraten.
Opgeven kan bij één van de volgende MAR leden:
Jolanda van Beesten of Netty Bouwhuis Opgave kan tot uiterlijk
maandag 5 november 2018.
17 november Inspiratiedag in Den Ham
Ruimte voor de Geest, in de traditionele kerken,
in jou en in de ander. Waarom is de Geest zo
belangrijk voor de plaatselijke kerk? Wat zijn
belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur
en denken en welke uitdagingen zijn er op dit
gebied. Hoe kunnen we de Geest meer ruimte
geven in ons eigen leven. Hoe kunnen we anderen stimuleren
om meer uit de Geest te leven. Het is een combi van onderricht
en groepsgesprekken. Er is die dag tevens ruimte om voor je te
laten bidden. De dag wordt geleid door ds. Jelle de Kok,
predikant toeruster in de PKN via het EW. Hij heeft een boek
geschreven over dit onderwerp.
Datum: zaterdag 17 november
Waar: Gereformeerde kerk PKN Ommerweg 27, Den Ham
Tijdstip: Inloop vanaf 09.00 uur, aanvang 09.30 uur, afsluiting
15.30 uur.
De collecte is voor het werk van het Evangelisch Werkverband.
Opgave voor 10 november.

3 november Concert om 20.00 uur
‘Sprankelende Orgel en Trompet klanken’ met Sander van
Marion (orgel) en Arjan en Edith Post (trompet) in de Willem
Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld.
3 november Zingend naar de zondag
In de Hessenwegkerk in Heemse zal op deze zaterdag een
zangavond worden gehouden o.b.v. organist Ellert Bos. De
avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren.
Evenals voorgaande zangavonden zullen er weer bekende
liederen uit de bundel Johannes de Heer worden gezongen. De
opbrengst van de collecte is voor Open Doors. Deze stichting
zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd.
Adres Hessenwegkerk: Hessenweg 47 in Hardenberg.
Iedereen is van harte welkom!
3 november Gospelkoor Good News presenteert nieuwe cd
Na heel wat uren in de studio van NMusic in Hardenberg
doorgebracht te hebben, hoopt Gospelkoor Good News uit
Ommen op zaterdag 3 november 2018 haar tweede cd uit te
brengen. De liederen op de cd zijn heel gevarieerd: opwekking,
black gospel, Nederlandstalig en Engelstalig. De leden van
Good News zijn trots op het resultaat. De cd heeft als titel
‘Glory to God’ meegekregen. ‘Glorie aan God! Grote dingen
doet Hij: Hij heeft de wereld lief en gaf ons zijn eniggeboren
Zoon om voor ons de weg vrij te maken naar Hem! Glorie aan
God!’
Elke maandagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur wordt er door
de leden met veel plezier gerepeteerd. De repetities vinden
plaats in kerkgebouw Het Baken in Ommen. Dirigent Bertil
Niezink staat inmiddels alweer ruim 11 jaar voor het koor.
Good News heeft ook een vaste pianiste, namelijk Adelya
Rakhimova. Zij begeleidt het koor al bijna vanaf de oprichting.
Gospelkoor Good News nodigt u van harte uit voor het
releaseconcert op zaterdag 3 november aanstaande. Het
concert begint om 20.00 uur in de Gereformeerde kerk
vrijgemaakt Het Baken te Ommen. Voor meer informatie zie
www.goodnewsommen.nl of kijk op onze facebookpagina.

Theologische Vorming voor Gemeenteleden
Een cursus die al jarenlang gegeven wordt en sinds 2003 ook in
Rijssen. Een van de kernvakken is kerkgeschiedenis. De
geschiedenis van de kerk vanaf Pinksteren, de geschiedenis van
het christelijk geloof.
Elke zondag hoor je de 12 artikelen van het geloof. Wanneer
zijn die eigenlijk ontstaan en met welk doel? Al meer dan 1850
jaar geleden als antwoord van de jonge kerk op allerlei
dwalingen. Waar staat de christelijke kerk voor? Wat gelooft zij
nu precies. Zeer boeiend die eerste eeuwen van de jonge
christelijke kerk na het overlijden van de laatste apostelen.
Het is de periode van de kerkvaders. Vaak jonge bisschoppen
die de kleine (huis)gemeenten leidden. Ik denk aan namen als
Irenaeus van Lyon, Origenes en Clemens van Alexandrië.
Zij leiden de christenen in tijden van vervolging en, ook al,
scheuringen door dwalingen binnen de christelijke kerk. Tot
200 nog geen 3 % van de bevolking in een door en door
heidense wereld. De kerk wordt groter en krijgt vrijheid van
godsdienst van Constantijn de Grote. Dan
zijn er beroemde bisschoppen als
Chrysostomus, Ambrosius en Augustinus.
Wat bijzonder dat van deze bisschoppen
veel preken bewaard zijn gebleven en ook
informatie over hun kerkdiensten en liturgie
tijdens die diensten. Helaas bij velen
onbekend. Onbekend ook de geweldige

10 november Najaarsconcerten SDG Ommen
Op deze zaterdag geeft muziekvereniging Soli Deo Gloria uit
Ommen haar najaarsconcerten in MFC De Carrousel te
Ommen.
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mensen de kracht van het gebed mogen gaan ervaren.
Laten we bidden voor de deelnemers aan de
verschillende (Youth) Alpha cursussen die op dit
moment gaande zijn in de gemeente. Dat de
deelnemers zullen ontdekken wie Jezus is, wat Hij voor
ons gedaan heeft en wat Hij in ons leven kan
betekenen.
Laten we bidden voor de leiders van het volk Israël.
Dat ze Gods leiding zullen zoeken voor Israël.
Laten we bidden voor iedereen die een geliefde moet
missen. Bid om Gods nabijheid, troost en kracht.
Laten we bidden dat we een naar buiten toe gerichte
kerk zullen zijn en ons open zullen stellen voor Gods
leiding door de Heilige Geest in ons persoonlijk leven,
zodat we Zijn liefde kunnen doorgeven.

liturgie tijdens de doopfeesten in de Paasnachtdienst. Juist die
preken zijn een rijke bron aan informatie over het geloof en
belijden van de Oude Kerk in het Romeinse Rijk. En zij bleven
bewaard in de bibliotheken van de kloosters. Calvijn liet zich
1100 jaar later enorm graag inspireren door de gave
exegetische preken van Chrysostomus. Juist de Hervorming
blikt terug naar de Kerkvaders om zich door hen te laten leiden.
Zo wandelen we door de kerkgeschiedenis heen. Van
Reformatie naar Contra Reformatie, maar ook door de Nadere
Reformatie. We besteden aandacht aan de Verlichting en aan
grote namen als Karl Bart en Dietrich Bonhoeffer. Inspirerend
en ontdekkend. Ook goed zo te groeien door over de grenzen
van eigen beleving en herinnering heen te kijken. Ook
wonderlijk dat ondanks het menselijk handelen door de
eeuwen heen, met ook verhalen van ruzies, scheuringen
(eerste scheuring al in de 2e eeuw) en dwalingen God toch door
gaat met Zijn Kerk en het evangelie nog steeds mensen
oproept tot geloof in Jezus. Hij Die opriep het evangelie door te
geven aan de hele wereld. Een boeiend verhaal met op de
cursus 3 jaar lang elke winter 10 lessen kerkgeschiedenis.
Wim Groenewegen, Docent Kerkgeschiedenis
TVG Rijssen

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.

Kerkelijke adressen etc.
Wie vult ‘Harmony’ aan?
Als groep enthousiaste zangers en zangeressen uit
Balkbrug en omgeving hebben wij een nieuw koor
opgericht. Had u het bericht al ergens gelezen? ‘Wij
houden van sfeer gezelligheid en zingen’, vertelt
Enno Themmen ‘en dat is ook tegelijkertijd wat ons
bindt. Wij zijn begin september begonnen met 5 leden. Met
trots kunnen wij nu al schrijven dat wij 9 leden en 9 aspirant
leden hebben. Uiteraard zingen wij graag met nog meer
mensen en daarom zoeken wij nog enthousiaste leden voor
ons nieuwe koor ‘Harmony’.
Onze dirigent is Bernard Slofstra, die meerdere koren dirigeert
en net als wij heel enthousiast is. De leden van het koor komen
uit Nieuwleusen, Dedemsvaart, Balkbrug, Ommen, Lemele,
Lemelerveld. En wij hopen tegen de Kerst een eerste optreden
te geven. Wordt u al enthousiast of nieuwsgierig?
Drempelvrees? Je moet toch gewoon ergens beginnen.
Ons repertoire richt zich op: kerkmuziek om mee te werken
aan kerkdiensten, Evergreens (bijvoorbeeld Harmony, Let it be,
Bridge over troubled water), en licht klassiek. Houd je van een
afwisselend repertoire? Gezelligheid? En ben je niet voor één
gat te vangen, dan zijn we op zoek naar jou!
We repeteren in Balkbrug op donderdagavond vanaf 19.45uur.
Voor verdere informatie:koorharmonybalkbrug@gmail.com.

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 9 november
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 30 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.
Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 1 november 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
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

Gebedspunten
Hieronder worden 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
Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters

Gebedspunten
Laten we bidden dat we God de gelegenheid zullen
geven om te antwoorden in de stilte tijdens ons
gebed.
Laten we bidden dat we oog en oor houden voor
elkaars verhalen. Bid dat we zullen omzien naar elkaar.
Laten we God danken dat we met alles bij Hem mogen
komen in gebed. Laten we bidden dat steeds meer

Website
PKN gemeenten Ommen:
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: 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

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel
 collectebonnen@pkn-ommen.nl

Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste Scriba: Vacant
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
1ste Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
 herv-scriba-ak@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

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
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.

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

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 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
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
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. Overzicht verschillen:
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

Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familieberichten en posters

Prijs/vel
wordt
licht
groen
wit

was
€ 20,00

wordt
€ 20,00

€ 10,00

€ 5,00

oranje

€ 20,00

€ 20,00

Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
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
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Herfstkleuren

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:

De hemel lijkt in brand te staan. Een goudgele gloed

Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten

zindert aan de horizon. Bruinen,
roden en okergelen buitelen over elkaar heen. De

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen
met de beheerder van:

Schepper heeft met zachte hand wolken met bladgoud
verguld. Een kunstwerk op hoog niveau.

Hervormd Centrum

De kleurentaal zal spoedig verdwijnen. Het beeld gaat

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
℡ 0529-456044
 hervormd-centrum
@pkn-ommen.nl

rimpelen en scheuren. Verflagen beginnen te bladderen
en het pigment verpulvert tot stof. De met klatergoud
overdekte wolken kleuren overmorgen grijs en grauw.

Gebouw Irene

Bladeren verwaaien op de wind en brengen het najaar

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
06-26214064
℡ b.g.g. 0523-851469
 witharen@pkn-ommen.nl

een laatste saluut. Woorden van licht die de toeschouwer
voor een laatste maal begroeten. In de mist van vocht en
kilte worden ze nog eenmaal gespeld.

Dit adieu is echter geen reden tot treuren. Aan de kale
takken hebben zich immers al knoppen gevormd. Iedere
knop is een stilleven van een nieuw herboren worden.
Het leven is niet in de kiem gesmoord.
Verborgen wacht het om straks te ontluiken. In ieder
afscheid woont een nieuw begin.
De wolken vol vuur vertellen steeds weer hetzelfde
verhaal van sterven en geboren worden. Opstaan uit dat
wat vervlogen lijkt. Fris en groen tooien straks de kale
bomen. Tot die tijd houden ze moedig het hoofd
omhoog. Trots met de borst naar voren. In een cadans
van eeuwen kleuren bladeren telkens weer.
uit Red@ctieService
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Jubileumconcert
Hervormd Zangkoor Ommen
o.l.v. Ron Breukelman
muzikale begeleiding: Marcel ten Brinke
m.m.v. Bazieoband
o.l.v. John Marsman

Nederlands Hervormde Kerk Ommen
10 november 2018
Aanvang: 19.30 uur
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