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Zonnestralen
Bij de uitgangen van de kerken van PKN-Ommen liggen
vakantiebijbelgidsjes. Bedoeld om mee te nemen naar huis –
en uiteindelijk op vakantie. Thema van de gidsjes dit jaar:
‘Zonnestralen’.
Een mooi thema voor de zomerperiode. Natuurlijk, het is in
eigen land opnieuw veel te droog. We hebben regen nodig. En
toch. De meeste mensen die op vakantie gaan, hopen op mooi
weer. We hopen op ‘zonnestralen’.
Wat trekt ons zo aan in de zon? Het zijn het licht en de warmte.
Mooi is dat in de Bijbel God een ‘zon’ wordt genoemd. Psalm
84:12, bijvoorbeeld. ‘Want God, de HEER, is een zon en een
schild’. Juist als het donker en koud is in je leven. Bij God is
licht. Bij God is warmte. God zelf is licht. God zelf is warmte.
Zoals de vakantie een tijd kan zijn om heel bewust de stralen
van de zon op te zoeken. Zo kan het ook een tijd zijn om heel
bewust de stralen van deze Zon op te zoeken. Om het licht en
de warmte van Gods liefde binnen te laten komen in je leven.
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Psalm 79
1 Samuel 1:1-20
1 Samuel 1:21-2:11
1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 2:27-36
1 Samuel 3:1-14
1 Samuel 3:15-4:1a
Psalm 108
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Lucas 11:37-44
Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
1 Samuel 4:1b-11
1 Samuel 4:12-22
1 Samuel 5:1-12
1 Samuel 6:1-12
1 Samuel 6:13-7:1
1 Samuel 7:2-17
Lucas 12:13-21

Smeekgebed
Gebedsverhoring
Magnificat van Hanna
Misbruikschandaal
Onheilsprofetie
Roeping
Groei
Rust en vertrouwen
Gebedsonderwijs
Met stomheid geslagen?
Meer dan Jona
Wat verdient de
Wie beledigt wie?
Wat de Geest je ingeeft
De HEER laat zich (niet)
De eer is weg
Wie is de sterkste?
Comeback
Bewaarplaats
Eben-Haëzer
Waar is jouw schat?

Inhoudsopgave

Soms heb je een vakantie zonder zon. Grijze en misschien zelfs
wel verregende dagen. Het bijzondere: de zon is er dan wel.
Alleen: zijn stralen bereiken je even niet. Dat kan ook met deze
Zon. Soms merk je even niks van God. Hoe moeilijk ook: Hij is
er wel! Juist op grijze dagen mag je je naar Hem uitstrekken.
Misschien dat je juist op dagen zonder zonnestralen wel
ontdekt wat je eigenlijk mist…

Kerkdiensten
Bij de diensten
Wijkberichten
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 2 ondersteunend pastor
Kerkelijk werker
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 poster

Maar de zon heeft ook een andere kant. De kinderen zeiden
het pas nog, toen ik in de kerk aan ze vroeg wat ze allemaal
mee zouden nemen op vakantie. Ze noemden ook een
zonnebril en zonnebrandcrème. Want de zon kan ook fel zijn.
En dus vervelend. Of zelfs: gevaarlijk. En geldt dat niet ook voor
deze Zon? God is ook heilig. Het contact met Hem vraagt
eerbied en respect. Maar dan mag je ook van zijn aanwezigheid
genieten! Net als goed ingesmeerd van een zonnige dag op het
strand.
Ik wens u in meerdere opzichten een zonnige zomer toe. Met
toch ook: de nodige regen op z’n tijd. Het mooie: ook dat kan in
de Bijbel een beeld zijn. Psalm 84:7, ‘Rijke zegen daalt als regen
neer…’
Ds. Karel Hazeleger
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Kerkdiensten
Zondag 21 juli

Zondag 28 juli

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. K. Jelsma
Riekus Hamberg
Dhr. J. Slotman
Alle groepen
Mw. T. Grootenhus-Wessels
Mw. M. van Lenthe

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

Witharen

Ds. mw. S. van Kooten
Klaas Schaap
Mw. J. Breteler
Alle groepen
Mw. A. Dijk
Mw. M. Veldman

Witharen / Vinkenbuurt Gezamenlijke dienst

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Mw. G. Mateman
Klaas Schaap
Dhr. H. Kroon
Geen

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

Ds. K. Jelsma, doopdienst
Freddy Bruins
Dhr. H. Kroon
Leiding: Frieda
Mw. J. Schaapman

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

Hervormde gemeente

Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart
Klaas Schaap
Mw. J. Schonewille
Dhr. G. Vogelzang

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Lydia Volkerink
Dhr. M. van der Vegt
Alle groepen
Dhr. G.J. Beniers
Mw. J. Beniers-Horsman
Mw. H. Veurink-Schonewille
U kunt koffiedrinken in de kerk na de dienst

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

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt / Witharen Gezamenlijke dienst

10.00 uur:
Ds. J. de Haan
Organist:
Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:
Mw. C. Meesters
Kindernevendienst /
Tienerdienst:
Alle groepen
Na de dienst koffiedrinken op het kerkplein

10.00 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Willemien Gerritsen
Dhr. F. Kampman
Alle groepen
Dhr. J. Vosjan
Mw. M. Vosjan
Mw. P. de Jonge
U kunt koffiedrinken in de kerk na de dienst
Gezamenlijke dienst Witharen

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

Ds. J. de Haan
Gert Diepeveen
Mw. S. Kösters
Dhr. J. Heijink

Weekopening, -sluiting

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 22 juli 10.30 uur: Dhr. E. Odink

Maandag 29 juli 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 26 juli 18.30 uur:

Dhr. A. Martens

Vrijdag 2 aug. 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 26 juli 19.30 uur:

Mw. G. Mateman

Nijenhaghen
Dhr. A. Martens

Vrijdag 2 aug. 19.30 uur:
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Mw. G. Mateman

Hervormde gemeente:

Zondag 4 augustus

Fam. Jansen
Fam. Hekman

℡ 0523-676217
℡ 0529-453988

Gereformeerde kerk
Gereformeerde kerk
Collecten
Ommen
09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdames:

21 juli
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:
28 juli
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectant:

Ds. mw. M. de Vries, Wierden
Frans Dijkstra
Dhr. J. Wermink
Alle groepen
Mw. H. Grootens-Slotman
Mw. T. Post

Na de dienst koffiedrinken

Witharen / Vinkenbuurt Gezamenlijke dienst
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Afgevaardigde Vinkenbuurt:
Na de dienst koffiedrinken

Mw. G. Mateman
Klaas Schaap
Dhr. / mw. V.d. Bent
Geen
Mw. M. Hirink

4 augustus
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectant:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne
Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Klaas Kollen
Algemeen Christelijke
Doeleinden en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Ilona Hogenkamp

Hervormde gemeente
Zondagskind
Ommen

Ommen
21 juli:
28 juli:
4 augustus:

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

Ds. H. Zeefat, Wijhe
Gert Diepeveen
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Dhr. W. ten Cate
Mw. R. van Lenthe
Dhr. A. Schuurman
U kunt koffiedrinken in de kerk na de dienst

Kinderoppas
Ommen
21 juli:
28 juli:

Vinkenbuurt / Witharen Gezamenlijke dienst
10.00 uur:

Marit Brouwer
Noa Wermink
Anke van der Tol

Zie Witharen

4 augustus:

Ds. P. Hellinga, Zwolle
Willemien Gerritsen
Dhr. G.J. Voort
Mw. J. Schonewille

Witharen
21 juli:
28 juli:
4 augustus:

Rianne van der Bent
Aniek Welink
Karin Doldersum
Jessica Landeweerd
Sandra Kamphuis
Rita Meulenkamp

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

Weekopening, -sluiting

Jeannet Kelder
Frieda Slotman
Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen

Hervormde gemeente
Collecten

‘t Vlierhuis
Maandag 5 aug. 10.30 uur: Mw. M. Veenstra

21 juli
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

28 juli
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

4 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Oldenhaghen
Vrijdag 9 aug. 18.30 uur:

Ds. C. van Dijk

Nijenhaghen
Vrijdag 9 aug. 19.30 uur:

Ds. C. van Dijk

Bij de diensten

Zondagskind
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

21 juli:
28 juli:
4 augustus:

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:

Esther Haveman
Loïs Haveman
Britt Kobes

Kinderoppas
Ommen
21 juli:

Dhr. G. Dunnewind ℡ 0529-451634
 geref-vervoer@pkn-ommen.nl

28 juli:
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Ellen Kobes
Frances Veuger
Lena Boezelman
Joke Hendertink

4 augustus:

Sharon Hekman
Jorinda Wermink-Hopman

Beide echtparen van harte gefeliciteerd en Gods blijvende
zegen op jullie levensweg toegewenst.

Huwelijk

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

Op 1 augustus trouwen onze koster-beheerder Lex Jaspers en
Erika Stokvis. Ze willen een zegen vragen over hun toekomst in
de kerk op een steenworp van hun huis: De Gereformeerde
kerk vrijgemaakt aan de Stationsweg 3 in Mariënberg. De
dienst begint om 17.30 uur. Iedereen van harte welkom. We
wensen het bruidspaar een mooie dag toe en Gods zegen voor
de toekomst.

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten

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

Op 28 juli is er om 10.00 uur een doopdienst in Witharen. Dit
betreft een gezamenlijke dienst met Vinkenbuurt. De doop
wordt bediend aan Romy Hendriks en Anna Mirthe Runhart.
Romy is de dochter van Marinda en Fedor Hendriks-Wermink.
Mirthe is de dochter van Veralie en Michel Runhart-van der
Bent.
De eerstvolgende doopdienst voor leden van wijk 1 is op
13 oktober.

Dhr. G. Heuver
Dhr. G. van Beesten
Mw. R.H.G. Meijer-Broekhuisen
Dhr. J.B. Oenema
Mw. E. Visser-Kuiling
Dhr. J. Kotterink
Dhr. B. Nusselder
Mw. J.W. Doggen-Klosse
Dhr. W. Koops
Mw. H. van Zuuk-Lugtenberg
Mw. M. Steenbeek-Hoogendoorn
Mw. F. Dankelman-Schottert
Dhr. J.H. Geertman
Mw. M. Kamphuis-Drenth
Mw. G. Lammerink-Kremer
Mw. G. Kleinjan-Noeverman
Mw. A. Dijkstra-Land
Mw. M. Jurjens-Laros
Dhr. H. Reurink
Mw. H.B. Bijl-Stoeten
Mw. A. Drent-Vogelzang
Mw. J.P. Petter-Teunissen
Dhr. H. Wermink
Mw. H. Jansen-Winters
Mw. W.H. Martens-Winters
Mw. W.J. Ligtenberg
Dhr. H.K. Tigelaar
Mw. T. Bouwman-Ballast
Dhr. C. van Tergouw
Dhr. G.W. Bulk
Mw. J.J. Smit-Volkerink

Bevestiging
Op zondag 21 juli wordt Lisan de Lange bevestigd als diaken.
Ds. K. Jelsma

Wijk 2
Predikant:



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

Dopen voor wijk 2
De eerstvolgende doopzondag voor wijk 2 valt op zondag
1 september. Het gezamenlijke, voorbereidende doopgesprek
voor doopouders en ouderling van dienst is op 22 augustus,
20.00 uur in De Kern. Voor wie dit te snel is: het kan ook op
3 november. Daar is al één aanvraag voor binnen.

Geboren
Mooi om te lezen dat Roelof en Krista van der Vaart-Tjerkstra
hun eerste kindje mochten krijgen: Yara. ‘Trots en gelukkig’ zijn
ze met haar, volgens het vrolijke geboortekaartje. En daar kan
iedereen zich iets bij voorstellen. Van harte! Ook aan de
(kersverse) grootouders.

Pastoraal
Ik ben niet zo van de lange verhalen over mensen in het
kerkblad. Maar graag noem ik een paar namen. Omdat het
kerkblad niet actueel kan zijn, verwijs ik naar Wijknieuws en
naar de personen zelf, mochten jullie willen weten hoe het met
hen gaat.

Wijk 1

Bereikbaar:

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

Scriba:

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

Predikant:



Naar de Palestijnse Gebieden en Israël

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

Scriba:


Maandag 1 juli was de tweede informatie- en inspiratieavond
voor mensen die wel zin hebben om op reis te gaan naar Israël
en de Palestijnse Gebieden, eventueel uitgebreid met Jordanië.
Nog steeds waren we met veel mensen. Zo leuk!
Omdat er inmiddels contact was geweest met een
reisorganisatie hadden we twee grote thema’s: de data en het
budget. We bleken onze voorkeur voor de duurste periode
uitgesproken te hebben. Samen spraken we uit dat we dan
toch liever een wat minder drukke en dure periode kiezen. Het
budget hangt hier ook mee samen, maar ook nog met een
hoop andere dingen. Wat we in de richtprijs nog niet
opgenomen hadden (gids, vervoer, entrées, maaltijden) komt

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

Huwelijksjubilea
Op 18 juli is het 50 jaar geleden dat Dick en Diny SeigersSchuttert met elkaar trouwden.
Op 1 augustus is het 50 jaar geleden dat Bert en Marry
Stoeten-Dijk elkaar het jawoord gaven.
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er bijvoorbeeld nog wel bij. Daarvoor is alle begrip. We gaan er
geen extravagant luxe reis van maken, maar wel een hele
mooie, waarbij we proberen geen mensen uit te sluiten voor
wie het te duur zou worden.
Ook hebben we gekozen voor vier belevingsgebieden: woestijn,
Jeruzalem en omstreken, Westbank rond Bethlehem, en het
noorden (meer van Tiberias e.o.).
Verder is er een reiscommissie in het leven geroepen, die
concreet aan de slag gaat met het programma en met twee
reisorganisaties. De commissie bestaat uit Herma Muis, Erna
Martens, Ed Ellermeijer en Hans Baart.
De volgende bijeenkomst is op 26 augustus om 19.30 uur in
De Kern. Als het goed is heeft iedereen die het verslag wilde
hebben, dat ook ontvangen. Zo niet, laat het me even weten!

ze zullen zeker naar de kerk willen gaan en ze vallen in het
witte Ommen nogal op, als ik zo mag zeggen. Vader en
kinderen spreken goed Nederlands, de moeder verstaat het
meestal maar spreekt gemakkelijker Engels.
Ook hoop ik stiekem dat sommigen van jullie hen misschien
een beetje extra willen helpen. Wij laten natuurlijk al het een
en ander voor hen achter. Als jullie misschien eens een
bescheiden bon voor ijsjes van Ekkelenkamp of een
entreekaartje voor het zwembad of weet ik wat in de bus
zouden willen doen: het zou deze mensen een nog
onvergetelijker vakantie bezorgen.
Ik gun jullie allen een prachtige zomer, en wens hen die thuis
moeten blijven alle goeds!

Kennismaken

Met een hartelijke groet, ds. Hans Baart

Het zit erop! In het afgelopen jaar heb ik honderden
kennismakingsbezoeken kunnen afleggen. Vlak voor de
vakantie is er nog een eindspurt gemaakt bij hen, die aangaven
dat ze nog geen bezoek hadden gehad maar wel wilden. Fijn
dat zoveel mensen nog gehoor hebben gegeven aan mijn
oproepen in dit kerkblad.
Inmiddels is de laatste twee maanden het gewone pastoraat
ook op gang gekomen. Vervolgens hebben we op 30 juni
collega Wim den Braber uitgezwaaid, met grote dank! De
periode van kennismaken is nu echt voorbij.
Vanaf september gaat het gewone pastorale systeem ook
draaien: bezoeken bij jubilea en kroonjaren. Het is mogelijk dat
iemand in dit jaar merkt dat zij/hij tussen wal en schip is
gevallen. Dat kan maar zo gebeuren als je bijvoorbeeld in 2019
vóór september 80 jaar geworden bent. Graag hoor ik daarvan,
dan kunnen we alsnog een bezoek afspreken.
Twee dingen wil ik nog graag kwijt. In de eerste plaats zal het
weinigen ontgaan zijn dat Wim den Braber meer uren aan het
pastoraat heeft kunnen geven dan ik ooit kan toevoegen aan
wat ik al doe. Wim kon meer uren schrijven als dat nodig was –
en het was nogal eens nodig. Wijk 2 heeft dus een mooi jaar
gehad met een forse extra dosis pastorale predikantsaandacht.
Maar dat gaat onvermijdelijk veranderen. Jullie zullen na een
riant jaar met extra bemensing verschil gaan merken m.bt.t het
predikantsbezoekwerk. Dat kan niet anders: mijn week wordt
vanaf september niet opeens een dag langer. Het beste werkt
het als jullie me meehelpen met informeren en meedenken.
Niet voor niets heb ik overal de boodschap achtergelaten:
’stoor me maar’: voor jezelf en voor elkaar. Iedereen heeft
beloofd dat te zullen doen. Daar reken ik dus wel een beetje
op.
Het tweede is dat Erna Martens een enorm compliment
verdient. Zij heeft honderden telefoontjes gepleegd, mailtjes
gestuurd, mijn agenda gevuld. Maar voordat dat kon, heeft ze
adressen én telefoonnummers verzameld, overzichten
gemaakt en een hele bezoekadministratie uitgedacht. Ik had
nooit zo enorm veel bezoeken kunnen doen zonder haar
eindeloze inzet. DANK!!!

Wijk 2 ondersteunend pastor
Predikant:


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

Voor de laatste keer
Ruim anderhalf jaar geleden werd ik benaderd door Gerard
Lennips om een aantal gastbeurten te vervullen in Ommen en
Witharen. We prikten toen ook de datum van 30 juni. Hij en ik
wisten toen niet dat ik een jaar ondersteunend pastor zou gaan
worden in Ommen. Van 15 juni 2018 tot 1 juli 2019.
En daarom is het zo mooi dat ik uitgerekend op de laatste dag
van mijn ondersteunend pastorzijn hier heb mogen voorgaan.
Ik heb mij meer dan eens verwonderd over de openhartigheid
van uw kant naar mij toe en voor het in mij gestelde
vertrouwen bij vreugde, zorg en verdriet. Het heeft me
ontroerd en maakt me heel dankbaar. Ik dank ook de collega’s
Gera, die echt mijn ‘maotje’ werd en Kest en Hans voor de
goede manier waarop ik ontvangen ben in de kring van de
pastores en het vertrouwen dat zij mij gaven. Die dank geldt
ook mijn Hervormde collega’s Karel, Coby en Reijer en mijn
rooms-katholieke collega André. Dank ook aan alle leden van
het wijkteam van wijk 2 en in het bijzonder aan de wijze
waarop haar voorzitter Jan Heijink mij gestimuleerd heeft. De
ruimte die de algemene kerkenraad in de persoon van Johan
Schinkelshoek mij bood om o.a. mee te denken in toekomstig
beleid, is ook een reden tot dankbaarheid.
En wat werd ik altijd weer blij van de werkbijen van het
Kernteam, aangevuurd door Lex Jaspers. De man die zich echt
breed maakt om een sfeer van welkom en thuiszijn hier te
scheppen samen met zijn team. Het beroemde kopje koffie dat
ik ook tijdens de dienst van 5 augustus vorig jaar kreeg blijf ik
mij met een hartelijke lach onthouden inclusief de soesjes van
Gerrie en Gerrit Horsman. Dank voor alle kopjes koffie en de
koek en de traktaties- u begrijpt nu waarom ik daar graag
kwam- van de dinsdagmorgentafel en de daar gevoerde
gesprekken. Blijf dat voortzetten.
Dank ook aan het College van Kerkrentmeesters voor hun
exactheid, met name Erik, bedankt.
Dankbaar ben ik voor de inzet van zovelen die ik al doende ben
tegengekomen en die vaak in stilte heel wat werk achter de
schermen vervullen. Ik denk o.a. aan de Samen-eet-groepen,
bloemschiksters, de klusgroep in de kerk, de redactie van
Kerkvensters, ledenadministratie, de preekvoorziening,
website, beamerteams en kindernevendienst. En dat ervaar ik
ook heel sterk bij de gemeenschap van Witharen.
Dank ook aan hen die ik mocht tegenkomen bij het verzorgen
van de uitvaarten voor hun zorg en tact en de Stichting Samen
Doen voor hun hulp.
Ik geef het stokje nu echt over aan collega Hans Baart. En ik
hoop dat hij dezelfde ervaringen op gaat doen in het pastoraat

Zomervakantie
Het is zover: ik vind het geweldig dat ik een zomerbreak kan
hebben. Vakantie vieren doet een mens goed, mij ook. Maar ik
kom te vaak mensen tegen die ook aan een vakantie toe zijn,
maar die om welke reden dan ook er niet even tussenuit
kunnen, doorgaans vanwege gebrek aan geld of gezondheid.
Laten we maar een beetje oog houden voor elkaar.
Blij ben ik dat we de pastorie in deze periode aan de Driebergse
familie Frimpong kunnen aanbieden. Ook voor hen spreekt
vakantie vieren niet vanzelf. En het hele gezin (Samuël, Felicia
en hun dochters Nanieta, Kezie en Kezia) stond te juichen toen
ze hoorden dat ze deze zomer naar het mooie Ommen konden
gaan. Zolang ze wilden, in een heel mooi huis…
Wees dus niet verbaasd dat er in de vakantieperiode lichten
branden in de pastorie en dat er mensen zullen rondlopen. Ik
hoop dat jullie als gemeente hen hartelijk verwelkomen, want
5

Rond de erediensten

die dit jaar mij ten deel vielen. Ik kan hem zeggen: daar krijg je
energie van, daar kun je geloof in ervaren en een hoop liefde.
Ik ben hem ook dankbaar dat hij het diaconale aspect van het
gemeentezijn mee vorm gaat geven in de participatieraad.
Want u weet van mij dat ik die diaconale kant van het
gemeentezijn wel eens wat meer naar voren zou willen halen.
Samen kun je als gemeente zoveel betekenen voor de totale
gemeenschap van Ommen.
Lieve gemeente, blijf met God gaan. En blijf Hem vragen met
zijn licht voor u uit te gaan
Zo zullen we dan vervuld met Zijn zegen, anderen zo tot een
zegen te zijn dat de vruchten van de Geest zullen groeien en
bloeien in deze gemeente.

Komende vrijdag ga ik weer voor in de weeksluitingen en
zondag word ik verwacht in Vinkenbuurt. Ik hoop u dan weer te
zien en samen een mooie dienst te hebben. Nu is elkaar ‘zien’
niet genoeg; soms moet je hier een oog voor krijgen.
Tenminste, wil het gaan van zien naar kijken. En daarmee
bedoel ik: al dan niet met aandacht naar de ander kijken. Een
treffend voorbeeld hebben we in de gelijkenis over de
barmhartige Samaritaan (Luk. 25-37). Een bekend verhaal,
maar nog steeds heel actueel! In de dienst gaan we er met
aandacht naar kijken. Komt u/jij ook?

Omzien naar elkaar
Voor zover mij bekend is, ligt er op dit moment verder niemand
in het ziekenhuis. Maar we denken ook aan allen die thuis of
elders ziek zijn, verpleegd en verzorgd moeten worden.
Vergeten we niet alle zieken en die hen omringen steeds weer
op te dragen in onze gebeden. Laten we evenmin vergeten God
dankbaar te zijn, wanneer we een goede gezondheid hebben
ontvangen.
Hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

AanZet in het gemeentealfabet
En dan zijn er nog drie letters over de X, de Y en de Z.
In de bijbel is er geen woord in de Nederlandse vertaling te
vinden dat begint met een X. Maar kijk ik in de Griekse
vertaling dan is het de beginletter van CHristus.
Je ziet ook vaak het zogenaamde Chi-RO teken (een X en daar
doorheen een letter die lijkt op onze P maar in het Grieks
wordt uitgesproken als Ro.
Vaak staan daar dan twee Griekse letters bij, de Griekse A= Alfa
en de laatste letter uit het Griekse alfabet de Omega. Christus
is de Alfa en de Omega, begin en het einde. Het gaat van A tot
Z om Christus. In Openbaring 1 vers 8 leest u dit als een
beschrijving van Christus.
Y is een letter waarvoor ik en waarvan ik geen woorden heb. Er
zijn in het leven ook zaken waar we geen woorden voor
hebben en soms ook niet moeten willen hebben. Daar past ons
zwijgen en/of stilte. Zwijgen van verbijstering of van
verwondering. Stil zijn om geloof te ontvangen…
Z. Dan denk ik aan het Zaad dat gestrooid kan worden in ons
hart, in ons leven. Het zaad van het Woord. Maar ik kan in het
verband van dit alfabet ook denken aan Zout.
Het zout dat wij zijn volgens Christus als ik de Bergrede volg.
Gij zijt het zout der aarde en wat als het zout zijn smaak
verliest. Onderschat jezelf als volgeling van Christus dus niet.
Onderschat de kracht van het gemeentezijn dus niet. En ik kan
denken aan de Z van Zoon. De Zoon des mensen. En dan
komen we eigenlijk weer uit bij de letter X en wat ik daarover
schreef. Van het begin tot het einde, van A tot Z draait het om
Christus. Hij is het kader waar ons leven en dat van de
gemeente mee om-en ingekaderd wordt, gedragen wordt.
Christus vult het met zichzelf in.

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:

Hartelijke groet en het ga u GOeD!



Wim den Braber

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

Rondom de erediensten
Vanwege vakantie ga ik de komende drie weken niet voor. Ik
wens u goede kerkdiensten, in Ommen, Vinkenbuurt en
Witharen, of elders, op vakantie. Goed trouwens om ook dan
‘gewoon’ naar de kerk te gaan, en zo ook elders God te
ontmoeten en iets van verbondenheid met andere gelovigen te
ervaren!

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker:


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

Onze zieken
Dit keer een hele lijst met zieken. En dan vermeld ik nog niet
eens iedereen, omdat niet iedereen in het kerkblad genoemd
wil worden. Laten we juist in tijden van ziekte en zorgen met
elkaar meeleven en voor elkaar bidden!

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


Verdriet
Mij bereikte het bericht dat zondag 7 juli geheel onverwacht de
vrouw van Jan Mensink is overleden, Frida. Ze was 74 jaar oud.
Jan is lid van onze gemeente, Frida is altijd lid gebleven van

Mw. H. Veurink-Schonewille
herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl
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hervormd Den Ham. We wensen Jan heel veel sterkte toe om
deze klap te boven te komen.

voor hen tot zegen ben geweest. Maar afscheid nemen,
betekent loslaten, en dat doet ook pijn.
Ik geloof en vertrouw erop dat God ons vasthoudt, dat Hij met
ons meegaat. Dat het goed is voor Ommen en voor mij. Voor
Ommen is het tijd voor een nieuwe dominee. Voor mij wacht er
in Veenendaal in de Petrakerk een nieuwe uitdagende missie.
De datum dat ik afscheid neem, zult u binnenkort horen.

Beroep Coby de Haan
Zoals bij de meesten inmiddels bekend heeft collega Coby de
Haan het beroep vanuit de protestantse gemeente Veenendaal
aangenomen. Jammer voor Ommen. Tegelijk: na ruim 11 jaar
hier moeten we haar deze stap ook gunnen. We wensen Coby
sterkte toe bij de periode die nu komt: dingen afronden,
loslaten, afscheid nemen. Dat je samen met je gezin mag
merken dat God bij je is, en voor je uit gaat!

Vakantie
Ik wens u en jou een mooie zomertijd, of je nu op reis gaat of
thuisblijft. Ik hoop dat het een tijd is dat je genieten kan, en tot
rust kan komen.
Misschien maak je mooie avonturen mee en ontmoet je
nieuwe mensen. Dat het je tot zegen mag zijn!

Vakantie
Zoals ook in het vorige kerkblad al vermeld heb ik vakantie. Bij
bijzonderheden kunt u contact opnemen met onze scriba, Koos
van den Beukel,

Tijdens onze vakantie periode kunt u voor Pastorale bijstand
contact opnemen met de scriba of de voorzitter van wijk 3.
Scriba: Gerry Westerhof: herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl
Voorzitter: Janny Schaapman: herv-voorzitter-wk3@pknommen.nl
Met hartelijke groet, Ds. Coby de Haan

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

Koffiedrinken buiten bij de kerk
Als het mooi weer is willen we u uitnodigingen om na de dienst
in Ommen met elkaar koffie te drinken buiten bij de kerk, aan
de kant van consistorie / aanbouw.
Dat zal zijn op zondag 14 juli na de doopdienst en op zondag 4
augustus en 25 augustus. We hopen op mooi weer en mooie
ontmoetingen.
Er zijn vrijwilligers die iets voor u willen bakken, die willen
helpen klaarzetten én opruimen. Maar als u ook een handje
wilt helpen, mag dat natuurlijk altijd. Goed is het om ook
daarin samen gemeente te zijn.

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

Scriba:


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

Bissinghdienst
Vinkenbuurt en Witharen kerken samen

Op woensdag 17 juli was de eerste Bissinghdienst. Ik mocht de
aftrap van doen. Het thema van alle Bissinghdiensten is:
Spiegels, kijk naar jezelf!
Een mooi onderwerp in de zomertijd. We hebben in
vakantietijd immers tijd aan ons zelf. Dus ook de tijd om meer
te kijken, na te denken over onszelf: Waar ben ik mee bezig,
wat wil ik, wie wil ik zijn? Dus tijd voor zelfreflectie. Er zijn
prachtige teksten in de bijbel die je daarbij kunnen helpen.
Ik heb 17 juli gelezen uit Genesis 1: De mens als beeld van God.
Hoe ben ik een spiegel van God in deze wereld?
Kom naar één van de Bissinghvieringen om dit mee te beleven.

Ook dit jaar trekken Vinkenbuurt en Witharen weer een aantal
weken samen op.
Op zondag 28 juli en 4 augustus is de gezamenlijke dienst in
Gebouw Irene, zondag 11 en 18 augustus is de gezamenlijke
dienst in de kerk te Vinkenbuurt.
Na de diensten is er gelegenheid om samen koffie drinken en
bij te praten. Wij hopen op mooi weer en mooie ontmoetingen.

PaKaN! jongerenwerker

Huwelijk
‘Every day I love you more’
Deze woorden staan op de trouwkaart van Linda Ekkelkamp en
Michel Otten. Zij treden vrijdag 19 juli in het huwelijk.
Om 16.00 uur is de trouwdienst in de Hervormde kerk Ommen.
Ze hebben mij gevraagd om hun huwelijk in te zegenen.
Natuurlijk doe ik dat, met liefde!
We hopen dat Linda en Michel, met allen die van hen houden,
een mooie, feestelijke dag mogen beleven. We wensen hen
een lang leven samen, met veel geluk en zegen!
Wees welkom op dit feest van de liefde!
Je kunt hen natuurlijk ook een kaartje sturen!

Jongerenwerker:


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

PaKaN!
Kliederkerk
Zondag 23 juni was er weer een kliederkerk in het Hervormd
Centrum, deze keer om 11.00 uur 's ochtends. Het thema was
'Snap jij het?' aan de hand van het verhaal van de Toren van
Babel. Er waren verschillende spelletjes over torens; torens
bouwen van blokjes, bekers, dozen, wat lekkers en de Toren
van Pisa. Buiten konden er 'torens' geschilderd worden waarbij
er volop gekliederd werd! Daarnaast waren er spelletjes over
talen en communicatie. Er was een speurtocht met vlaggen en
spreuken in allerlei talen en er werden raad-spelletjes gedaan.
Na een tijd van spelen was het tijd voor de viering. Hierin
mochten de kinderen samen een hele hoge toren bouwen van
alle aanwezige dozen, er werd doorfluistertje gedaan en er
werd een filmpje over de Toren van Babel bekeken. Er was een
quizje voor alle ouders met 'toren-vragen'. Na afloop was er

Beroep Veenendaal
Ik heb het beroep aangenomen, dat door de wijkgemeente
Zuid-West Petrakerk van de Protestantse gemeente in
Veenendaal op mij is uitgebracht.
Ik wil alle mensen bedanken die in deze beroepingsprocedure,
via kaarten, brieven, appjes, telefoontjes en gesprekken mij
wijsheid hebben gewenst en mij opgedragen hebben in hun
gebeden.
Ik heb 11 jaar in Ommen gestaan. Het was goed hier! En ik
merk hoezeer in deze 11 jaar er relaties zijn gegroeid met de
mensen in Ommen. Mensen die ik echt van hart tot hart heb
ontmoet: jongeren en ouderen. Het is fijn om te ervaren dat ik
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weer van allerlei lekkers waar volop van werd genoten!
Al met al was het weer een hele geslaagde kliederkerk met veel
enthousiaste reacties.
De volgende kliederkerk is op zondag 27 oktober.

Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kop
koffie, thee of ranja elkaar te ontmoeten en gezellig na te
praten.
Nieuwsgierig geworden? Jong of oud, wel of geen trouwe
kerkganger, u/jij bent van harte welkom!
Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst en
de allerkleinsten kunnen bij de oppas terecht.

Plaatselijk kerknieuws

Werkvakantie Albanië 2019 nieuws
Wegens aardbevingen in het begin van de maand juni, hebben
wij waarschijnlijk een ander project deze zomer. De eerste
aardbeving was met een kracht van 5.4 op de schaal van
Richter. Vele tientallen aardbevingen zijn gevolgd met de
grootte van 1.8 tot 3.4 op de schaal van Richter. Veel van de
bevingen vonden en vinden plaats tussen Korça (de stad waar
wij ieder jaar verblijven) en Erseke, in een afstand van
ongeveer 40 kilometer. Veel huizen schudden en hoe dichter
bij de kern, hoe groter de schade aan huizen en gebouwen.
De Kennedy Foundation is druk (geweest) met het bieden van
eerste hulp en noodhulp. Hierdoor hebben zij geen tijd gehad
om ons project klaar te maken voor onze komst. Ook zijn er nu
urgentere projecten waarbij geld en hulp nodig is. Daarom
zullen wij in een dorpje in Vloqisht (hier was de groep uit
Ommen ook in 2011) het huis opknappen van een weduwe van
de kerk. Haar huis was al slecht, maar is door de aardbeving
volledig geraakt. Ze zijn al begonnen met het repareren van het
dak en wij zullen als groep helpen bij het afwerken.
Houd onze reisblog in de gaten voor de nieuwste updates en
onze reisblogs. Het adres is: www.albanie2019.reislogger.nl.
Wil je een mailtje ontvangen wanneer wij een nieuw
reisverhaal schrijven? Meld je dan aan voor onze mailinglijst op
de site.
De organiserende commissie van de
werkvakantie Albanië 2019
Adrie Boessenkool en Ilona Hogenkamp

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
09-06 Mw. J. Breteler
16-06 Mw. J. Kremer-Woertink
23-06 Dagverzorging De Hoekstee
Woon/zorgcentrum Nijenhaghen
30-06 Mw. F. Huetink-Helleman
Witharen gebouw Irene
23-06 Mw. H. de Boer
30-06 Dhr. Hamhuis
Hervormde gemeente
30-06 Dhr. B. Companje
Dhr. L. de Vries
14-07 Fam. Hekman-Hierink
Dhr. G. van Keulen

Gereformeerde kerk

Vinkenbuurt
23-06 Dhr. en mw. Van Spijker
30-06 Dhr. en mw. Hulst
07-07 Dhr. E. Jolink

Oproep
Kinderen die zondags bij de deur willen collecteren voor het
nieuwe seizoen kunnen aangemeld worden per email voor
1 augustus a.s. G.H. Dunnewindl.
Je mag dan ongeveer een keer per drie of vier weken samen
met een diaken collecteren.
Je bent welkom!!

Gezamenlijke berichten
Kerkdeuren geopend Ommer Bissingh
De werkgroep Kerken-open organiseert ook dit jaar weer de
openstelling van de Hervormde kerk in Ommen. De kerk is
open van 11.30 tot 13.30 uur. De ontmoetingsdiensten zijn op
die dagen van 12.00 tot 12.30 uur. Het thema is: ‘Spiegels, Kijk
naar jezelf’.
24 juli verzorgt Pastor Joop Butti de dienst en begeleidt
Willemien Gerritsen de gemeentezang;
31 juli zal mw. Gera Mateman de dienst leiden en wordt het
orgel bespeeld door Ad Huetink;
7 augustus gaat ds. Kees van Dijk voor en dan wordt
gezongen onder leiding van Frans Dijkstra;
Op 31 juli en 7 augustus is de RK-kerk geopend van
11.00-16.00 uur. Rommelmarkt vanaf 09.30 uur

Giften
Voor de bloemen
2x € 10,00 via een contactpersoon en ds Baart
Hartelijk dank

Hervormde gemeente
Van de AK tafel

Uitnodiging Tentdienst Witharen
De gezamenlijke kerken in Vinkenbuurt en Witharen
organiseren zondag 1 september om 10.00 uur een
laagdrempelige ontmoetingsdienst in de tent naast Gebouw
Irene. Het thema van deze dienst zal zijn ‘Vriendschap’.
Vriendschap tussen mensen, maar ook vriendschap tussen
u/jou en Jezus. Vriendschap, iets waar we zelf voor kiezen, of
misschien ook een opdracht vanuit de Bijbel? Ds. Karel
Hazeleger zal in zijn overdenking dieper ingaan op dit thema.
De band Pearl uit Enschede zal ons tijdens de samenzang
begeleiden.

Herinrichting hervormde gemeente
Op woensdag 3 juli 2019 heeft de Algemene Kerkenraad een
belangrijke stap gezet in de herinrichting van onze gemeente,
namelijk hoe we de nieuwe structuur gaan realiseren. In de
afgelopen weken hebben de 5 werkgroepen veel werk verzet
om de adviezen op te stellen. De regiegroep heeft deze 5
adviezen samengebundeld tot één advies voor de AK. Op 3 juli
heeft de regiegroep haar advies verder toegelicht en zijn we
met elkaar in gesprek gegaan over de diverse onderdelen. Aan
het eind van de avond constateerden we samen dat alle vragen
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beantwoord waren en alle onderdelen besproken waren.
Unaniem sprak de AK haar instemming uit op het advies van de
regiegroep, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die door
de AK zijn aangebracht. Het besluit van de AK richt zich op de
grote lijnen. De verdere detaillering wordt onder regie van het
moderamen in de komende maanden opgepakt.
Het besluit stond al vast dat er één kerkenraad komt, twee
pastorale gebieden en een begroting die in balans moet
komen. In het kort de grote lijnen die besloten zijn door de AK
op 3 juli: In het beleidsplan staan geen onnodige drempels.
Veelkleurigheid (avondmaalsvieringen, 40-dagentijd, zegenen
van andere levensverbintenissen, verscheidenheid in
pastoraat, verscheidenheid in erediensten) blijft intact. We
respecteren de diverse geloofsnuances. Voor het vervullen van
een taak geldt gewetensvrijheid. Pastorale zorg krijgt een
nieuwe invulling. Pastorale teams worden ondersteund door
een kerkelijke opbouwwerker. Diaconie en Kerkrentmeesters
herschikken hun werkzaamheden en maken gebruik van
vrijwilligers.
Na de zomervakantie gaat de AK het gedetailleerde plan
toelichten, zodat ambtsdragers en gemeenteleden exact weten
hoe we ons kerkenwerk bij de start op 13 oktober 2019 vorm
gaan geven. Het zal voor velen even wennen zijn, maar als AK
vertrouwen we erop dat deze structuur toekomstbestendig zal
zijn.

de Hervormde gemeente Ommen.

Beroep op ds. Coby de Haan
Als gemeente kregen we op zondag 5 juli 2019 te horen dat
Coby het op haar uitgebrachte beroep uit Veenendaal heeft
aangenomen. We gunnen Coby een gemeente die bij haar past
en gunnen Veenendaal een bevlogen predikant met
creativiteit. Maar het is ook jammer dat ze ons gaat verlaten.
We zullen haar gaan missen in Ommen, Witharen en
Vinkenbuurt.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Lambert van den Berg, voorzitter

Voor de kerk
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger

Collecten
23-06
Kerk
Ommen
€ 122,15
Vinkenbuurt
23,80
Kerk Vinkenbuurt
23,60

Diaconie
€ 140,57
27,15

Werelddiac.
€ 126,85
80,15

30-06
Kerk
Ommen
€ 139,80
Vinkenbuurt
35,80
Kerk Vinkenbuurt
40,25

Diaconie
€ 150,80
37,10

Jeugdwerk
€ 119,90

07-07
Kerk
Ommen
€ 222,45
Vinkenbuurt
47,00
Kerk Vinkenbuurt
52,85

Binnenl.Diac.
€ 238,82
51,85

Kerk geb.
€ 180,80

Myanmar
224,10

Zendingsbussen Ommen € 396,52
Zendingsbussen Vinkenbuurt € 163,41

Giften

Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. E.R. Veurink-Olsman
€ 20,00 via mw. J.H. de Ruiter-Kremer
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Heusinkveld
€ 10,00 via dhr. en mw. Van Keulen
€ 10,00 via mw. H. Reurink-Seinen

3 augustus Hervormde kerk houdt rommelmarkt
Bij en in het Hervormd Centrum vindt op deze zaterdag van
09.00 tot 14.00 uur de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Het
aanbod is zeer breed: o.a. de boekenmarkt, puzzels, speelgoed,
tv’s, radio’s, kerstversiering, gewoon te veel om op te noemen.
Er zit voor iedereen zowel voor groot als klein wel iets leuks
tussen om te kopen. En beproef uw geluk ook eens bij het rad
van avontuur met zeer mooie prijzen.
Tijdens de markt worden er lekkere pannenkoeken gebakken,
zelfgebakken knieperties en jam verkocht.
Ook kunt u voor een lekker kopje koffie of fris terecht in het
Hervormd Centrum. De opbrengst is bestemd voor het
onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
De rommelmarktcommissie

Hartelijk dank

Vorming
27 juli Wandelen
Op zaterdag 27 juli gaan we weer wandelen van Nieuwleusen
naar Lichtmis. Deze wandeling is i.v.m.de warmte in juni niet
doorgegaan. Wie een keer mee wil wandelen: we vertrekken
om 08.30 uur vanaf de markt. De afstand is 11,5 km.
Graag opgeven bij Wim of Henny Weideman.

Algemeen (kerkelijke) berichten

De verloting van de Paaskaarsen uit Ommen en Vinkenbuurt
2018/2019
Dit jaar zijn de beide Paaskaarsen weer verloot en verhuist de
Paaskaars van Kerkplein 1 te Ommen naar de familie Poortier.
Deze trouwe kerkgangers tobben met hun gezondheid en
hebben twee kleinkinderen liefdevol opgevangen in een
moeilijke tijd.
De Paaskaars die een jaar in de kerk in Vinkenbuurt heeft
gestaan krijgt zijn bestemming in Witharen bij Lambert van den
Berg. Lambert heeft ontzettend veel werk verzet (nog steeds)
als voorzitter van de algemene kerkenraad en hij blijft daarna
zich inzetten voor de kerkelijke gemeente.
Beide gezinnen wordt toegewenst dat zij veel jaren van de
mooie kaarsen mogen genieten.
Namens de gemeenteleden, AK-scriba

Regionaal
Wat voor rapportcijfer geef jij
je relatie? Een dikke
voldoende waarschijnlijk.
Maar heb je soms toch niet
het gevoel dat er meer in zit?
Of willen jullie gewoon weer eens lekker doorpraten aan de
hand van een aantal thema’s?
Dan is het misschien wel tijd voor een opfriscursus waarbij
onderwerpen aan bod komen zoals communicatie, oplossen
van conflicten, seks en romantiek en tijd maken voor elkaar.
En wat ook leuk is: na deze cursus weet je (weer?) wat de
liefdestaal is van de ander!
De Marriage Course geeft vooral praktische gereedschappen
om je relatie verder op te bouwen en te onderhouden. Het

Oud ijzercontainer
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
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maakt je bewust van de dingen die goed gaan, en ook van
zaken die verbeterd of verdiept kunnen worden. Je leert te
werken aan een sterk en gezond huwelijk dat een leven lang
duurt. Na een inleiding op een onderwerp ga je met zijn
tweeën, als partners dus, hierover doorspreken. Dit aan de
hand van vragen en opdrachten in een intieme sfeer, met een
kopje koffie en een muziekje op de achtergrond.
Het goede nieuws voor jullie: Er gaat weer een cursus van
start! Op vrijdagavond 4 oktober (19.30-22.00 uur), zaterdag 12
oktober (09.30-16.00 uur) en zaterdag 9 november
(09.30-16.00 uur) houden we de volgende cursus. Nieuwsgierig
geworden? Meld je dan aan voor de Marriage Course (vóór
15 september). Adres: Zalencentrum De Kern, Bouwstraat 17
Ommen. Kosten: € 60,00 per stel (bedrag is inclusief catering
en cursusmateriaal).
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
Rik en Jetty Olijve of Eric en Tamara Post.

gaan, besloten we eerst ook een dienst mee te willen maken in
de Fortkerk. De Fortkerk staat letterlijk in het Fort Amsterdam
waar ook de regering en de gouverneur nog altijd gehuisvest
zijn. De regering heeft toentertijd (ruim 250 jaar geleden) dus
zeer bewust gekozen voor een beleid met Christelijke inslag.
Ook hier maakten wij een hele fijne dienst mee, die qua liturgie
vergelijkbaar is met wat we gewend waren in Ommen en de
preek sprak ons enorm aan. Tijdens de koffie na afloop van de
dienst werden we aangesproken door de dominee en ook dat
klikte. Hij, ds. P. van Bruggen, vertelde dat hij ook weleens in
Ommen had gepreekt (in de Hervormde kerk) in de tijd dat hij
in de gemeente Elim stond. Een hele fijne dominee van wie wij
ook zijn gezin beter mochten leren kennen en uitgroeide tot
vriendschap. Helaas zit zijn periode hier er inmiddels op en zijn
ze weer terug naar Nederland. Barbara is inmiddels bevestigd
als diaken. Hierdoor komen wij ook in contact met de minder
bedeelden hier op Curaçao. Meer dan eens is mij gevraagd te
helpen om een stoepje te metselen, een wc te plaatsen of een
riolering te repareren. Zaken die voor ons zo standaard zijn,
terwijl die mensen hier onwijs dankbaar zijn dat je het voor ze
maakt. Regelmatig help ik onze kosteres, ze is slecht ter been
en kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor mij voelt dat
heel bijzonder, dat ik mag helpen in God's Kerk en omdat ik
hiermee (weer) een beetje in de voetsporen van mijn vader
stap.
Een ander ding waar we maandelijks mee helpen is het
inpakken van voedselpakketten en het distribueren ervan.
Donaties daarvoor zijn altijd van harte welkom!
Om de kost te verdienen zijn we hier onder de naam 'Villa
Topzicht Curaçao' een miniresort gestart. Een vakantieoord
met een studio en 2 appartementen. Het is heerlijk om je plek
op deze manier met andere mensen, veelal Nederlanders, te
kunnen delen. Ook hebben we al een aantal familieleden en
mensen uit Ommen 'over de vloer' gehad, erg fijn en heel
gezellig. Vorig jaar heb ik nog een baantje buiten de deur gehad
als parkcoördinator, maar omdat dat bij tijd en wijlen te druk
was ben ik daar weer mee gestopt. We zijn nu dus geheel
afhankelijk van de verhuur en gelukkig loopt dat goed. Maar er
kan altijd meer bij, dus wie trek heeft in de Caribbean, altijd
leuk om ook eens weer een bekende uit de kerk te ontmoeten!
Lieve groet van Barbara en Arend Strampel en kinderen

Concerten W.H. Zwart Hal
27 juli ‘Joh. de Heer Samenzang’ in de W.H. Zwart Hal,
Grensweg 17 te Lemelerveld om 20.00 uur met Ad Huetink
(orgel).
10 augustus Concert ‘Canadese Orgel Virtuositeit’ om 20.00 uur
met de Canadese organist André Knevel (orgel).
Reserveren? ℡ 0572-371838 (Huetink) of ℡ 038-4224079
(Boks), of via de site: www.huetink-royalmusic.nl.
Wereldwijd
Een warme groet uit Curaçao
Beste lezers, het is alweer 3 jaar geleden dat wij geëmigreerd
zijn naar Curaçao. Na 48 jaar wonen en werken in Ommen
(Barbara een paar jaartjes minder) was het een hele stap om
het Caribische gebied op te zoeken. Maar we zijn op een
geweldige plek terecht gekomen, met uitzicht op zee en zijn
ondertussen goed gesetteld. Het is echt een prachtig eiland, de
zuidkust heeft veel witte stranden en de zee is echt
azuurblauw. Ondanks dat er jaarlijks een droge periode is, is de
natuur prachtig. Ook de noordkust met z'n ruige zee die tegen
de rotsen beukt. Je moet het echt gezien hebben! We hebben
het hier prima naar de zin, en werken met veel plezier in een
heel fijn klimaat. Barbara heeft hier denk ik wel 90% minder
last van haar fybromyalgie.
De kinderen zitten goed op hun plek, Demi (21) zit bij een
dagbesteding (zij heeft pdd-nos en een licht verstandelijke
beperking) en werkt via die instantie nu 2 dagen in de week bij
een hondenwasbedrijf. Tevens doet zij nog vrijwilligerswerk bij
een dierenopvang, kortom haar week is goed gevuld. Yannick
(19) heeft hier zijn rijbewijs gehaald en is, toen hij 18 werd,
aangenomen bij het bedrijf waar hij stage liep. Hij werkt in de
keuken van een mediterranean restaurant met beachbar. Thuis
gamed hij graag. Milan (15) heeft hier een moeilijke start
gehad, had heimwee naar zijn nichtjes en een vriend van
school, waar hij heel dik mee was en nog steeds is. Gelukkig
heeft dat een plekje gekregen en gaat het goed met hem. Op
school ging het op wat kleine dingen na, o.a. de papiamentsles,
best redelijk, maar vanaf het moment dat hij naar een andere
locatie moest ging het snel bergafwaarts. De mentaliteit onder
de leraren was dusdanig anders dat we besloten hebben hem
naar een andere school te doen en nu gaat het gelukkig een
stuk beter.
Voor onze emigratie hadden we op internet al gezocht naar
protestantse gemeenten hier op Curaçao. Het merendeel op
Curaçao is Rooms Katholiek en veel diensten zijn Papiamentsof Engelstalig. We kwamen dus al snel uit op de VPG
(Verenigde Protestantse Gemeente) welke 3 wijken heeft met
elk een eigen kerkgebouw. De Ebenezerchurch heeft
Engelstalige diensten, de andere 2 zijn Nederlandstalig. In onze
vakantie hadden wij al een paar diensten meegemaakt in de
Emmakerk waar we gastvrij zijn ontvangen. We hadden hier al
een goed gevoel bij, maar voor we hier 'vast' naar toe wilden

www.villa-topzicht-curacao.com

Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
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Gebedspunten
Laten we bidden dat we in ons leven altijd naar Gods
nabijheid en leiding zullen verlangen.
Laten we bidden om Gods zegen voor eenieder die
voor lange of korte tijd op reis gaat.
Laten we bidden voor alle mensen die om welke reden
dan ook tegen de vakantie op zien. Dat ze Gods
nabijheid mogen ervaren.
Laten we God danken dat Hij dichtbij wil zijn als we
het moeilijk hebben en dat Hij zelf alles nieuw zal
maken.
Laten we bidden dat de ontmoetingsdiensten op de
Bissinghdagen mensen mogen bemoedigen, rust
mogen geven en dat mensen Gods liefde mogen
ervaren.
Laten we bidden voor alle vervolgde christenen. Laten
we ook bidden voor de veldwerkers van Open Doors
die hen bijstaan. Bid om bescherming en voldoende
middelen om hun werk te doen.
Laten we God danken dat we Hem mogen leren
kennen door het lezen van de bijbel en gebed, door de
kracht van de Heilige Geest.
Laten we bidden dat mensen Gods nabijheid en kracht
mogen ervaren als zorgen, stress en ziekte het leven
beheersen.

: NL54 RABO 0373 7266 00
: NL33 RABO 0348 9042 90
: NL46 RABO 0348 9043 47
: NL26 RABO 0373 7266 19

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87

Website
PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-16.00 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:
Dinsdag:
09.00 - 12.00 uur
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Zaterdag:
09.30 - 11.00 uur
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 9 augustus.

Dit nummer is voor 3 weken!
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 30 juli 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: € 3,50 per cm hoogte

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 3 sept., 1 okt., 5 nov., 3 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
De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk. als in de
Herv. kerk gebruikt worden.
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel
 collectebonnen@pkn-ommen.nl

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 1 augustus 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
Kerkblad Kerkvensters

Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk
Coll. van Kerkrentm.
Diaconie / kerktelefoon
Kerkblad Kerkvensters

: 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
: NL30 RABO 0373 7427 46

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
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 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
Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.
Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de
Gereformeerde kerk.

Familieberichten en posters
Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:
Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen
met de beheerder van:

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

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

De Hervormde kerk organiseert op
zaterdag 3 augustus van 09.00 tot 14.00 uur
bij en in het Hervormd Centrum in Ommen
weer haar jaarlijkse rommelmarkt
Er worden o.a. weer pannenkoeken gebakken,
knieperties en zelfgemaakte kaarten
en andere curiosa verkocht.
Tevens zijn het rad van avontuur
en de beroemde boekenmarkt ook aanwezig.
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