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Meditatie

Leesrooster
Catechese voor iedereen…

Za

24 nov. Rechters 19:10b-30

Sodom in Israël

Om de twee weken geef ik op dinsdagavond catechisatie in
Witharen. Een groep van 15 bewegelijke, vaak goedlachse
jonge mensen van 12 t/m 16 jaar. Ik volg in grote lijnen het
programma Follow Me wat in Ommen gehanteerd wordt, maar
daarin hanteer ik mijn eigen manier en daarin zijn de vragen
belangrijk en de antwoorden zijn nooit goed of fout. Het gaat
mij er om de catechisanten na te laten denken over hun/het
leven, God en geloof.
Voor u/jou, om over na te denken, een paar van de vragen
waarover we hebben gepraat in de afgelopen catechisatieuren:
-In deze wereld hebben mensen soms een voorbeeld. Heb jij
ook een voorbeeld?
-Als je je voorbeeld zou ontmoeten, wat zou je dan vragen?
-Waarom zou Jezus een voorbeeld zijn voor mensen en wat
vind jij zelf van Jezus?
Mensen denken verschillend over God: Hij is: almachtig, Vader,
Schepper, alwetend, liefdevol, herder, rechter, oordelend,
Moeder, dichtbij, ver weg, in de hemel, om ons heen, trouw,
machteloos, sterk, helpend, Jezus, Heilige Geest…. enz.
-God is machteloos… Er zijn mensen die zo over God denken.
Waarom zou dat zijn?
-Sommige mensen zijn bang voor God als rechter. Enig idee
waarom?
-Zou je God (of Jezus) willen zien en wat zou je hem vragen als
hij hier naast ons op een stoel zat?
Wie is God voor jou, voor u, voor mij, voor ons? En waarom is
God wel of niet belangrijk? Dat is eigenlijk de kern van de
vragen.
Waarom zijn de vragen nooit goed of fout? Omdat het
belangrijk is dat de catechisanten niet het ‘goede’ antwoord
geven (of denken dat het het ‘goede’ antwoord is), maar ik
denk dat het belangrijk is dat ze er over gaan nadenken. Niet
alleen nu, maar gaande door het leven. Want we hebben het er
ook over gehad dat ze, toen ze jong waren, andere idolen
hadden dan nu. En dat ze, toen ze jong waren, andere ideeën
hadden over geloof en God. Een mens verandert gedurende
het leven en in die verandering gebeuren er ook dingen in het
denken en geloven.
Wij veranderen. Maar ten diepste verandert God niet. In zijn
trouw, zijn liefde, zijn ontferming, zijn nabijheid blijft hij
dezelfde. We kunnen van hem op aan.
Met warme groet,
Gera Mateman
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Rechters 20:1-11
Rechters 20:12-28
Rechters 20:29-35
Rechters 20:36-48
Rechters 21:1-25
Lucas 1:1-25
Lucas 1:26-38

Mobilisatie
Links tegen rechts
Krijgslist
Geweldsspiraal
Vrouwenhandel
Elia komt
Hoog bezoek
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Openbaring 8:1-13
Openbaring 9:1-12
Openbaring 9:13-21
Openbaring 10:1-11
Openbaring 11:1-14
Openbaring 11:15-19

Als de bazuinen
Afschrikwekkend
Geen bekering
Zoet in de mond
Meetkunde
Keerpunt
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Wijkberichten
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PaKaN! jongerenwerker
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Vorming
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Familieberichten en posters
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Kerkdiensten
Zondag 2 december 1e Advent

Zondag 25 november Eeuwigheidszondag
Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heer:

Ds. K. Jelsma
Gerrit Hilberink
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Dhr. J. Slotman
Mw. T. Post

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

Witharen

Ds. J.T. Baart
Frans Dijkstra
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Mw. M. Veldman-v.d. Bent
Mw. A. Kroese

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. J.T. Baart
Freddy Bruins
Mw. R. Hoekman
Leiding: Frieda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Hervormde gemeente

Ds. K. Jelsma
Lydia Volkerink
Mw. R. Hoekman
Leiding: Joycelyn

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

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

Ds. J. de Haan
Lydia Volkerink
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Mw. M. Boezelman
Mw. A. Pot
Dhr. G. Vogelzang
U kunt koffiedrinken na de dienst

Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst
Riekus Hamberg
Mw. S. Kösters
Alle groepen
Dhr. J. van Duren
Mw. N. van Eldik
Mw. P. de Jonge

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

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman
Geen

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters
Alle groepen

Ommen Samen kerk
Ds. J. Bakker, Hoogeveen
Gert Diepeveen
Dhr. J. Sterken
Mw. R. Kremer-Veurink

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

Ds. J. de Haan, Cantatedienst
m.m.v. Collegium Musicum Salland
Christian Drost
Dhr. G. Vogelzang
Dhr. H. Martens

Joy Bookcafé
Ommen Samen kerk
09.30 uur:

Weekopening,- sluiting

10er Dienst

Weekopening,- sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 26 nov. 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Maandag 3 dec. 10.30 uur: Dhr. K. Schaap

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 30.nov. 18.30 uur:

Mw. G. Mateman

Vrijdag 7 dec. 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 30 nov. 19.30 uur:

Ds. C. van Dijk

Nijenhaghen
Mw. G. Mateman

Vrijdag 7 dec. 19.30 uur:
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Ds. C. van Dijk

Kinderoppas

Bij de diensten

Ommen
25 november:

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

2 december:

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:

Witharen
25 november:
2 december:

Karin Doldersum
Heidi Jaspers
Julia Dunnewind
Anne Lotte Heijink
Jeannet Kelder
Frieda Slotman

Hervormde gemeente
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

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

Collecten

Adventsproject en Kerst van de kindernevendienst van de
Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk in Ommen en
Witharen.
Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee!

25 november
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

2 december
Ommen en Vinkenbuurt:
19.00 uur Cantatedienst:
Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Ter bestrijding van de onkosten
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
1e Advent
Zondag 2 december – Openbaring 1:9-11 + 8:1-4
Bericht uit de hemel
Johannes is naar het eiland Patmos
verbannen. Hij krijgt daar visioenen die
hij moet opschrijven, zodat mensen in
alle windstreken ze kunnen lezen. Hij
ziet zeven engelen met bazuinen en
nog veel, veel meer.

25 november:
2 december:

2 december 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)!
1x per maand zijn alle tieners van 12-16 jaar welkom in Joy
Bookcafé (Bermerstraat 15a). 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!

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Britt Kobes
Thomas Haveman

Kinderoppas
Ommen
25 november:
2 december:

Ellen Kobes
Frances Veuger
Sharon Hekman
Jorinda Wermink

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten
Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:

Gereformeerde kerk
Mw. F. Poeste
Mw. A. Groen-Roozeboom
Dhr. J. Paarhuis
Mw. J.J. van Rijssen-Schuurman
Mw. S.E. de Wit-Dekker
Mw. J. Boer-Bentum
Mw. H.C. Hurink-Pelleboer
Dhr. H. Sluijer
Dhr. J.W. Spalink
Mw. G. van der Meer-Martens
Dhr. K. Hekman

Collecten
25 november
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne

2 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectant:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Klaas Kollen

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

Zondagskind
Ommen
25 november:
2 december:

Wietse van Harten
Marit Wermink
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Scriba:


Wijk 1

De kennismakingsbladen

Predikant:
Bereikbaar:

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

Het is het mooi om elkaar te ontmoeten in de huiskamer van
zoveel gemeenteleden. Ik hoop om het tempo van bezoeken
hoog te kunnen houden. Meestal loopt het half uur toch wat
uit en geregeld kom ik pas om elf uur thuis. Maar dat lijkt me
een goed teken.
Ik geloof dat het met de kennismakingsvellen heel goed werkt.
Ze worden door iedereen prachtig ingevuld. Alleen, niet
iedereen heeft ze altijd ontvangen voordat ik kom; daar kan
een heel aantal oorzaken voor zijn. Misschien kunnen jullie
daar zelf ook wat aan meehelpen, als het goed is, is het vel
inmiddels ook te vinden op de website. Dus mocht iemand me
verwachten maar nog niets ontvangen hebben, misschien kan
het dan op deze manier.

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

Bij de kerkdiensten
Op zondag 25 november is het Eeuwigheidszondag oftewel de
laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendiensten
noemen wij de namen van de in het afgelopen jaar overleden
gemeenteleden. Zelf mag ik voorgaan in de dienst in Ommen
samen met collega Gera Mateman. Ter nagedachtenis aan elk
overleden gemeentelid wordt een kaars ontstoken. Dit is
tevens een symbolische uitdrukking van het geloof dat zij
geborgen zijn in het licht en de liefde van God.

Kennismaking op 2 november
Wat waren Gerdien en ik verrast: we hadden eerlijk gezegd
misschien wel een wat stoffige verwachting van de
kennismakingsavond op 2 november. Gewoon omdat we zoiets
inmiddels vaker meegemaakt hadden in heel wat andere
gemeentes. Maar veel mensen van heel jong tot behoorlijk
minder jong bleken zich in allerlei groepen en commissies te
hebben uitgesloofd: creatief, hartelijk, gunnend! Jullie hebben
ons een hele gave avond gegeven waar we veel energie van
kregen en waar we met plezier op terugkijken. Heel erg
bedankt! Ook aan m’n collega’s. We voelen ons daardoor nog
meer welkom. En wat was het voor jullie zelf ook mooi om nog
eens van dingen te horen die je eerder soms ontgaan waren.
Goed om zo gemeenschap te zijn.

In memoriam
Op 7 november is Henk Wittenberg overleden. Hij overleed op
87-jarige leeftijd in het hospice in Hardenberg. Samen met zijn
vrouw woonde hij aan de De Ruyterstraat.
Op 12 november namen wij afscheid van hem in een dienst van
Woord en Gebed. Na de dienst werd hij begraven op
begraafplaats Laarmanshoek. In onze gebeden gedenken wij
zijn vrouw Bea, de kinderen en de kleinkinderen. In een
volgende Kerkvensters verschijnt een uitgebreider in
memoriam.

Met een hartelijke groet vanaf de vijver in herfstkleuren,
Ds. Hans Baart

Huwelijksjubileum
Op 22 november hoopt het echtpaar Van Lenthe-Lochtenberg
te vieren dat ze 50 jaar geleden getrouwd zijn. We feliciteren
hen van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Wijk 2 ondersteunend pastor

Bezoekwerk
In de komende maanden hoop ik kennis te maken met de
mensen die nieuw in mijn wijk zijn en 80 jaar of ouder. Ook zal
ik hen bezoeken die door Gera, ouderlingen of
contactpersonen onder mijn aandacht zijn gebracht. Verder zal
ik, zoals gebruikelijk is, de 18-jarigen rond hun verjaardag
benaderen met het voorstel elkaar ergens informeel en
ongedwongen persoonlijk te ontmoeten. Ook neem ik contact
op met hen die 25, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 (ik had één keer
zo’n echtpaar…toen ze beiden 100 waren) getrouwd zijn.
Uiteraard kunt u ook zelf aangeven dat u op niet al te lange
termijn door mij bezocht wilt worden. Hoe de kennismaking
met de rest van de voor mij nieuwe gemeenteleden zal
plaatsvinden en óf dat ook zal gebeuren, zal hoop ik later
duidelijk worden. Ik kom ook tot de ontdekking dat ik al veel
van hen ken door allerlei contacten in de afgelopen jaren of
omdat ze eerder in wijk 3 hebben gewoond. Hoe dan ook, er
zullen vele kilometers weggetrapt moeten worden in een wijk
die zich uitstrekt van Vilsteren tot Junne en van de
Dalmsholterweg (van Dieks en Dien) tot Vinkenbuurt en
Ommerschans…Gelukkig heel veel mooi platteland met bossen
en rivieren, heidevelden en heuvels…
Ds. Kest Jelma

Predikant:


Achter de schermen…
Je draait de kraan open en er is water.
Je drukt op de lichtknop en het huis is verlicht.
Je zit in je stoel en op afstand bedien je de televisie. En je
scherm vult zich.
Om het water uit de kraan te krijgen zijn kilometers lange
pijpleidingen nodig. Om elektriciteit in huis te krijgen zijn
kilometers lange kabels nodig. Maar van de pijpleidingen zie je
vrijwel niets; alles ondergronds. En van de elektriciteitskabels
zie je in de straten niets meer; alles ondergronds of
weggewerkt in de muren.
Zo is het ook met heel veel wat in de kerk gebeurt. Je ziet het
eindresultaat, maar niet aan wat er allemaal aan voorafgaat of
bij komt kijken.
Neem Kerkvensters b.v. Er moeten mensen kopij aanleveren en
dat op tijd aanleveren. Er moet gekeken worden of alles wat
aangeboden wordt als kopij er ook in kan/in mag. Lijsten met
data moeten nagekeken worden, voorgangers, ouderlingen,
organisten, weekopeningen, vervoer, collecten, wijkberichten,
algemene mededelingen, PaKaN!, CrossPoint, etc. Teksten
moeten nauwkeurig worden doorgelopen. Klopt alles nog in de
rubriek Omzien naar elkaar? Enzovoort.
En het gebeurt allemaal door vrijwilligers. Daardoor blijft zo’n
blad betaalbaar. U krijgt het volgens mij echt voor een
schijntje(€ 13,65). Wat u weten moet als het om kerkzijn in
Ommen gaat, dat staat erin.

Wijk 2
Predikant:


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

Ds. J.T. Baart
dsbaart@pkn-ommen.nl
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En er gaat best wel eens iets niet goed. Dat geldt bij het maken
van Kerkvensters (echt alleen maar als voorbeeld genomen),
maar bij meer dingen in de kerk. Tot in de kerkenraad toe.
Soms geven wij zo commentaar op elkaar, ook als mensen die
er hard aan trekken in de kerk, dat er irritatie ontstaat en dat
leidt zelden tot hartelijke communicatie. Communicatie waar
het hart bij spreekt. Liefde, heet dat, u weet wel, 1 Corinthe 13
vers 13.
Wees blij met elkaars inzet. Of het nou om professionele of om
vrijwillige inzet gaat.
Het zou, denk ik, al een heleboel irritatie schelen als wij in de
kerk niet met uitroeptekens spreken, zeker niet over elkaar,
maar met vraagtekens. Denkt u ook niet?
En, misschien vindt u het wat ver gaan, maar ik schrijf het toch
maar: zouden wij niet zo met elkaar dienen om te gaan dat wij
na elk gesprek ook nog van harte met en voor elkaar kunnen
bidden? Onze geloofsgemeenschap zou er van groeien en van
gaan gloeien.
Een hartverwarmende gemeenschap zijn in een koude wereld,
daar blijf ik van dromen en aan werken. U/jij ook?
Ds. Wim den Braber

ook hoopvol vooruitzien; met en door onze Heiland is er
toekomst! Daarom:
‘Ga niet alleen door ’t leven,
want Hij draagt in Zijn armen door alle noden heen,
dan prijst g’ in eeuwigheden uw Heer’ alleen.’
Een hartelijke groet, Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:


Rond de erediensten

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

In memoriam
Mogen allen die lijden aan gemis, verdriet, macheloosheid of
pijn, maar ook zij voor wie het leven vriendelijk is, mogen wij
allen ons geborgen weten in Gods liefde.
Met warme groet, Gera Mateman

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Op 25 november is het Eeuwigheidszondag. In de
morgendiensten worden de namen van de gemeenteleden
genoemd die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Confronterend. Maar ook heel waardevol. Zelf ga ik elders
voor. Ik wens u in Ommen, Vinkenbuurt of Witharen of elders
waar een geliefde wordt herdacht, een vertroostend samenzijn
toe.
Op 2 december is het dan Eerste Advent. Ik mag ’s morgens
voorgaan in Ommen. De dienst is een doopdienst. Zoals het nu
lijkt, worden er twee kinderen gedoopt.
Dit zijn Tijn van der Maar, Jacob Marisstraat 43, 7731 MS, en
Sophie Grotemarsink, Coevorderweg 40, 7737 PG Stegeren. We
wensen met name de doopouders en de mensen om hen heen
een hele mooie dienst toe.
De kinderen bij de kindernevendienst beginnen zondag
2 december met hun Adventsproject. Ik begreep dat de titel
van het project is: ‘Geloof met me mee!’. Elke zondag staat er
een zogenaamde ‘geloofsgetuige’ centraal. Op Eerste Advent is
dat Johannes op Patmos. Ik ben gewend met de Schriftlezing
en de verkondiging aan te sluiten bij het project van de
kinderen. Dat wil ik nu ook proberen. Tekst voor de preek
wordt dan waarschijnlijk Openbaring 1:9, waar Johannes van
zichzelf zegt dat hij: ‘over God had gesproken en van Jezus had
getuigd’. En hoe doen wij dat? Ook thuis, bij onze kinderen?
Belangrijke vragen!

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker:


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

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

Geboorte
Rond de erediensten

Op maandag 5 november is geboren: Chiel Hulsman. Chiel is de
zoon van Ronald en Sandra en het broertje van Thijs. Het gezin
woont in Vilseren. We feliciteren ze van harte met dit wonder
van nieuw leven. We wensen de kleine Chiel een mooie,
onbezorgde jeugd toe. En vooral: de liefdevolle armen van God
om zijn leven en om dat van papa, mama en Thijs!

Komende zondag 25 november is het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. In de morgendienst in Vinkenbuurt gedenken we
hen uit ons midden, die ons in het afgelopen jaar zijn
voorgegaan. Gemeenteleden en nabestaanden zijn voor deze
dienst uitgenodigd. Opdat wij niet vergeten hen die ons zijn
voorgegaan. We zijn mensen die leven vol hoop en
verwachting. God laat ons niet los en ook onze overledenen
niet. Dit geloof zal ook de dienst kleuren. Na de dienst is er,
tijdens een kopje koffie of thee, ruimte om elkaar te
ontmoeten.

Onze zieken
Bij mijn weten zijn er op dit moment geen zieken die hier bij
naam genoemd moeten worden. Er zijn genoeg mensen die
worstelen met ziekte, of verdriet. Hen wensen we van harte
Gods versterkende nabijheid toe.
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Omzien naar elkaar
Op het moment van schrijven verblijven er geen leden van
onze wijkgemeenten in het ziekenhuis. Wel weten we van
onderzoeken en behandelingen. We denken ook aan al onze
zieken thuis en elders verzorgd en wensen u en allen om u
heen van harte sterkte, heil en heling.

Tenslotte
Eeuwigheidszondag; altijd weer ontroerend als we de namen
horen van hen die we hebben gekend, die met ons hebben
geleefd, die ons zijn voorgegaan. Zo mogen we gedenken maar
5

De kerstwandeling commissie Vinkenbuurt,
Janny Schaapman, Jenine van Spijker, Marjan Pasman,
Gerda van Est en Coby de Haan

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

Filmgroep 16+

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

We hebben nieuwe data gepland in overleg met de
deelnemers. Zie verder het bericht bij PaKaN!

Bloemen uit de kerk
Scriba:


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

De bloemen uit de Hervormde kerk Ommen zijn op Dankdag
gebracht in ‘t Vlierhuis. En de H.V.D. heeft de afgelopen week
enkele bossen bloemen gebracht in De Hoekstee. Deze
bloemen zijn vergezeld met een groet van de Hervormde
gemeente voor de bewoners in deze zorginstellingen. We
hopen dat ze ervan genieten.

Rond de erediensten
Eeuwigheidszondag 25 november
Op Eeuwigheidszondag ga ik voor in de Hervormde kerk in
Ommen. Het thema van de dienst is: Thuiskomen.
We lezen uit Matteüs 5: ‘De zaligsprekingen’ en uit Johannes
14: ‘Het huis van de Vader met de vele kamers’ (NBV).
De boodschap van deze dienst is: We zijn op weg naar huis. We
geloven dat we op weg zijn om Thuis te komen bij God. In de
Bergrede vertelt Jezus ons wie allemaal op die goede weg zijn.
In dit perspectief noemen we de namen van de gemeenteleden
die het afgelopen jaar zijn overleden. Zij zijn de weg gegaan en
zij zijn Thuis gekomen. In de dienst krijgt iedereen de
gelegenheid een kaarsje te branden voor een geliefde die jijzelf
verloren hebt. In de dienst is muzikale medewerking van:
Lydia Volkerink, orgel; Marielle van der Veen, dwarsfluit;
Nelleke Hazeleger, zang
We hebben deze dienst voorbereid met Ali Pot, Diny van der
Kamp en Gerri Timmerman.
De nabestaanden hebben een persoonlijke uitnodiging voor
deze dienst gekregen. Na de dienst is er in de kerk koffie en
thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Uit de liturgie van de dienst op Dankdag
Op verzoek is hier de tekst die ik uitsprak:
Ik geloof
Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.
Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.
Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.
Ik geloof dat ik naar de Geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.

Zondagavond 2 december, Eerste Advent: Cantatedienst in de
Hervormde kerk Ommen in Adventstijd
Het koor en orkest Collegium Musicum Salland o.l.v. Henk
Ophoff zal de Cantate ‘Machet die Tore weit’ van
G. Ph. Telemann laten klinken. Deze Cantate is gebaseerd op
een psalm van de Adventstijd, Psalm 24: ‘Hef o poorten, uw
hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol
majesteit wil binnengaan’.
Verder zingen zij Hosianna van Bartholomeus Gesius en van
D. F. Palmer, Tröstet, tröstet, mein Volk.
Daarnaast zingen we ook gezamenlijk, koor en gemeente,
enkele mooie adventsliederen en zal ik de tekst van de cantate
verbinden met een passend bijbelgedeelte.
De musici van het orkest zijn:
Organist: Christian Drost
Violin1/Concertmaster: Elena Vallecillo, violin2: David
Santamaría, altviool: Joshua Hullu, cello: Francisco España,
Contrabass: Miguel Moreno, hobo1: Pablo Romanillo, hobo2:
Eva Albiar.
Ik verheug mij op deze bijzondere dienst in Adventstijd! Ik hoop
u ook! Aan het eind van de dienst wordt een collecte
gehouden, ter bestrijding van de onkosten.

Ik geloof, dat ik door zo te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen.
(uit: Woorden van geloof, hoop en liefde PKN)
Hartelijke groet, Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

PaKaN!

Vooraankondiging Kerstwandeling Vinkenbuurt
Activiteitenagenda

Kerstavond, maandag 24 december, is er voor Vinkenbuurt en
omgeving een Kerstwandeling. Tijdens de wandeling, die een
kleine 3 kilometer is, zal het verhaal verteld worden van de
geboorte van Jezus. Zet de datum vast op de kalender!
Wilt u/wil jij meewerken aan deze wandeling en vertelling?
Heb je acteertalent, kun je goed zingen, of wil je meehelpen
met het opbouwen, de catering of het regelen van het verkeer?
Graag! Meld je nu aan per mail:
 kerstwandelingvinkenbuurt@gmail.com.
Opgeven voor de wandeling komt op een later moment. We
hebben nu eerst vrijwilligers nodig om samen op Kerstavond de
wandeling en het Kerstverhaal vorm te geven!

November
23
CrossPoint Chill om 19.30 uur
December
02
Tienerdienst
16
Top 2000 dienst in de Geref. kerk
Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij
Fennie Bos,  rolfenfennie@kpnplanet.nl.
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Filmgroep 16+
We hebben nieuwe data gepland voor de filmgroep 16+, omdat
de maandag beter bleek uit te komen dan de dinsdag.
De nieuwe data zijn:
Maandag 3 december 2018, en in 2019: maandag 14 januari,
11 en 25 februari, 11 en 25 maart en 8 april.
We kijken naar verschillende soorten films en bespreken ze.
Het kunnen bijbelfilms zijn, maar ook andere films. Films die
we zelf eerder gezien hebben, die ons raken, waarin een mooie
boodschap zit. Waarover we daarna een goed gesprek kunnen
voeren. Je kan bij mij zelf een voorstel voor een film doen, die
je graag met deze groep wilt bekijken.
Het is van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. Want een film duurt al
gauw 1,5 uur. En daarna volgt dan nog de bespreking.
We zitten in De Kern aan de Bouwstraat.
Ben je 16 jaar of ouder wees welkom. Je kunt altijd gewoon
aanschuiven.
Ds. Coby de Haan

Vinkenbuurt
04-11 Mw. G. Hendriks-Brink

Gereformeerde kerk
Vergaderingen december
3
Moderamen Kleine Kerkenraad
10
Kleine Kerkenraad
17
College van Kerkrentmeesters
Invulling scribaat (Kleine) Kerkenraad
Heel blij zijn wij dat mw. Aly Buiter-Kleinjan de taak en het
ambt van ouderling met als bijzondere functie scriba van de
(Kleine) Kerkenraad op zich wil nemen. Thans is Aly ouderling in
Witharen. Zij zal deze functie, pastoraal ouderling, beëindigen
en ontvangt hiervoor ontheffing. In de eredienst van
zondagmorgen 2 december a.s. in Witharen zal Aly haar taak
als pastoraal ouderling neerleggen. Mw. A. Buiter-Kleinjan
hoeft niet opnieuw bevestigd te worden. Zij was reeds
ouderling en dat blijft zij alleen dan in de functie van scriba
(Kleine) Kerkenraad. Wij wensen Aly heel veel plezier in haar
nieuwe functie.
Johan Schinkelshoek

CrossPoint
16 december Top2000 dienst
Iedereen heeft een andere smaak wat muziek betreft. Maar
(bijna) iedereen heeft wel een favoriet nummer in de Top2000.
Nummers die uit volle borst meegezongen kunnen worden en
waarbij je heerlijk weg kunt dromen. Tijdens de Top2000
dienst, met als thema I have a dream!, worden een aantal
nummers uit die beroemde hitlijst gespeeld. Hier werken
Embrace en LuCerna (uit Ommen) aan mee. De dienst wordt
aan elkaar gepraat door ds. Kest Jelsma, waarin ook
verschillende dromen van mensen worden verteld.
Graag tot ziens op zondag 16 december om 19.00 uur in de
Gereformeerde kerk.

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
N.a.v. de vacature binnen de ledenadministratie kunnen we
melden dat we 2 personen bereid hebben gevonden om deze
taak op zich te nemen t.w. mw. Ina Tjerkstra-Waterink, die dit
opnieuw gaat oppakken en dhr. Wim Westerhuis, die hiervoor
ingewerkt gaat worden. Hier zijn we erg blij mee!
Na 8 jaar de functie van penningmeesterschap binnen het CKV
te hebben vervuld heeft onze penningmeester besloten om per
mei 2019 te stoppen. Hierdoor ontstaat er een vacature die we
graag al op korte termijn willen invullen, dit om een goede
overdracht mogelijk te maken. Er is een duidelijke
taakomschrijving van deze functie beschikbaar.
Heb je belangstelling voor deze functie, wil je meer informatie
of weet je iemand die hiervoor geschikt zou zijn, dan kun je
contact opnemen met:
Jan Meulenkamp  geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl
Eric Post  geref-penningmeester-cvk@pkn-ommen.nl
Jan Meulenkamp.

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

Collecten

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Witharen gebouw Irene
04-11 Dhr. J. Vijn
07-11 Dhr. J. Winters
11-11 Dhr. en mw. Bremmer
Hervormde gemeente
04-11 Mw. van Eerbeek-Brinkhuis
Mw. E. Dijk
Dhr. G. Willems
07-11 Mw. Pannen-Stoeten
Mw. L. Schottert-Minkjan
Mw. H. Huisjes-Hierink
13-11 De Hoekstee
11-11 Mw. H. Jansen-Hemstede
Dhr. A.J. Zuiderweg
18-11 Mw. L. Pijl
Dhr. Gerrit Hekman

23-9
Diaconie
Ommen
€ 509,81
Kerk. Geb. Ommen

Kerk
€ 349,49
214,40

30-9
Diaconie
Ommen
€ 381,41
Witharen
91,65
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 356,09
68,45
229,00
55,40

7-10
Diaconie
Ommen
€ 430,97
Witharen
21,20
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 377,77
63,55
295,75
49,60

14-10
Diaconie
Ommen
€ 718,55
Witharen
72,40
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 463,55
45,85
335,58
31,29

19-10 trouwdienst € 98,25
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21-10
Diaconie
Ommen
€ 1.547,02
Witharen
416,15
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 316,95
62,55
219,50
43,95

28-10
Diaconie
Ommen
€ 487,32
Witharen
46,10
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 353,75
54,35
226,40
273,25

Collecten
04-11
Kerk
Ommen
€ 111,70
Vinkenbuurt
33,90
Kerk Vinkenbuurt
41,50
Ommen

Voor de voedselbank:
€ 10,00 via ouderling S. Satter

11-11
Ommen

Voor de bloemen
€ 5,00 ontvangen via de koster
€ 10,00 ontvangen via A. Veldman, contactpersoon
€ 15,00 via een contactpersoon
Hartelijk dank

Wer. Diac.
€ 237,85
94,50

Kerk
€ 56,50
32,35
13,45

Bangladesh
€ 80,80
15,50

Kerk. geb.
€ 32,59

Kerk
€ 228,37

Kerk in actie
€ 274,36

Kerk. geb.
€ 212,90

Kerk. geb.
€ 95.45

07-11
Ommen
Vinkenbuurt
Kerk Vinkenbuurt

Giften

Diaconie
€ 120,01
40,55

Zendingsbussen Vinkenbuurt € 98,10

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
€ 10,00 via ouderling mw. L.G. Kroon-Wijnbergen
€ 20,00 via ouderling dhr. J. Sterken
€ 70.000,00 legaat

Hervormde gemeente

Voor de diaconie
€ 20,00 via diaken dhr. A.M. Schuurman
€ 500,00 via de bank

Opbrengst diaconiecollectes voor Lombok en Sulawesi
Deze zondag is in Ommen en Vinkenbuurt gecollecteerd voor
de slachtoffers van de aardbevingen op het Indonesische eiland
Lombok. Deze collecte heeft in totaal het mooie bedrag van
€ 517,62 opgebracht. Op zondag 21 oktober was de diaconie
collecte bestemd voor bestrijding van de nood, die is ontstaan
door de aardbeving en tsunami op het eiland Sulawesi,
eveneens in Indonesië. Voor deze collecte is in totaal € 760,05
binnengekomen. Beide collectes zijn door de Diaconie
verdubbeld en inmiddels doorbetaald aan beide doelen. Allen ,
die hebben bijgedragen aan deze collectes, hartelijk dank voor
uw bijdrage.
De Diaconie

Voor de jonge kerk
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de bloemen
€ 10,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor koffiedrinken Hervormd Centrum
€ 20,00 via kerkelijk bureau
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 12,00 via mw. J. Hulst-Wind

15 december Kerstfair
De Hervormde kerk aan het Kerkplein in het centrum van
Ommen is tijdens de kerstfair op 15 december a.s. geopend.
Uniek in Ommen: De Zandprinses komt een kerstverhaal
vertellen, strooiend met zand!
En ook dit jaar zijn er weer heel gevarieerde geluiden te horen:
2 organisten en 3 zangkoren strooien spelend en zingend hun
klanken.
U wordt van harte uitgenodigd om de optredens van de
Zandprinses, de koren en organisten bij te wonen.
De openingstijd is van 14.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
14.00 - 14.45 uur
Arjen Hagels, orgel
15.00 - 15.20 uur
Hervormd Zangkoor o.l.v. Ron
Breukelman
In de pauze vertelt Alex Schuurman een kerstverhaal in het
dialect
15.40 - 16.00 uur
Hervormd Zangkoor o.l.v. Ron
Breukelman
16.00 - 16.40 uur
Frans Dijkstra, orgel
17.00 - 17.20 uur
De zandprinses strooit een
kerstverhaal
18.30 - 19.15 uur
Gospelgroep ‘Good News’
20.00 - 20.20 uur
De zandprinses strooit een
kerstverhaal
20.30 - 20.55 uur
Girls Choir Ommen o.l.v. Henk Ophof

H.V.D. wijk 1
€ 5,00, 2 x € 10.00, € 20,00, € 30,00
Voor H.V.D. wijk 2
€ 3,00, 4 x € 5,00, 4x € 10,00, € 15,00, € 20,00, € 50,00
Hartelijk dank

Vorming
24 november Wandelen
Deze zaterdag gaan we weer wandelen: van Paardelanden naar
Schuinesloot +/- 12 km. Wil je een keer mee wandelen graag
opgeven bij Wim en Henny Weideman ℡ 0529-453826.
4 december Kerst met de Catechismus, ds. Karel Hazeleger
Van harte welkom op deze kring! Het is de eerste van vier
avonden waarin we telkens één van de christelijke feestdagen
bespreken vanuit de Catechismus. De eerste keer gaat het dus
over Kerst. We lezen uit de Catechismus Zondag 14. In
hoeverre werpt dat wat we hier lezen nieuw licht op de
geboorte van Jezus? Wat zeggen we eigenlijk als we met de
Twaalf Artikelen belijden dat Jezus is ‘ontvangen van de Heilige
Geest’ en ‘geboren uit de maagd Maria?’ Wat betekent dat
voor ons hier en nu? Spannende vragen! We zitten in De Kern
en beginnen om 20.00 uur. U kunt zich bij mij opgeven.

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.
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Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928

Gebedspunten

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

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?

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

Gebedspunten
Laten we bidden dat de Heilige Geest ons leven zal
leiden en laten we bidden dat we dan ook de richting
zullen volgen die de Heilige Geest ons wijst.
Laten we God danken voor alles om ons heen waar we
van mogen genieten. Laten we onze zegeningen
tellen!
Laten we bidden voor onze broers en zussen in geloof
die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dat God
hen de moed en kracht geeft om het vol te houden.
Laten we ook bidden dat omstandigheden zullen
verbeteren.
Laten we bidden voor allen die op Eeuwigheidszondag
(25 november) verdriet hebben, omdat een naaste is
overleden. Dat God hen zal troosten, nabij zal zijn en
zal bemoedigen.
Laten we bidden voor goede relaties tussen
familieleden, echtparen, buren, gemeenteleden,
ouders en kinderen, werkgever en werknemer. Dat we
door de kracht van Gods liefde elkaar lief zullen
hebben.
Laten we God danken dat we in de komende
Adventsperiode weer mogen uitzien naar het feest
van de geboorte van Jezus. Dank God voor Zijn zoon
Jezus, die de weg voor ons tot God heeft vrijgemaakt.
Laten we bidden voor de mensen die het leven niet
meer zien zitten. Dat ze hulp zullen zoeken en Gods
nabijheid en kracht zullen mogen ervaren.

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.
Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 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
 collectebonnen@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.

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

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand ℡: 06-45289143
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 7 december.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 27 november voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via
e-mail of cd 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 29 november van 18.45 – 19.30 uur

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

Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman

Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
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Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl
Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.
Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familieberichten en posters
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