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Vrijdag 9 augustus 2019

Meditatie

Leesrooster

Henoch wandelde met God
Met wie wandelen wij op aarde? Ja, de man met zijn vrouw;
de ouders met hun kinderen; de kinderen met hun vrienden…
En met God…? Wandelen we ook met Hem? Vreemde vraag?
Kun je dan met God wandelen? Henoch wandelde met God.
Henoch mocht wandelen met de Koning van hemel en aarde!
Is dat geen voorrecht, wanneer ons dat te beurt valt: te
wandelen met een koning? Daar zouden wij, gewone mensen,
toch niet aan durven te denken? Tenzij de Koning met óns wil
wandelen. Dan wordt de zaak geheel anders. Henoch was een
aan God toegewijd mens. Dat betekent zijn naam ook: de
gewijde. Hij wandelde met God. Met deze vier woorden wordt
zijn leven getekend. Sinds wanneer wandelde Henoch met
God? We lezen in Gen.5:22: ‘Hij wandelde met God, nadat hij
(zijn zoon) Methusalah gewonnen had’. Hieruit blijkt dat
Henoch niet altijd heeft gewandeld met God, maar dat
veranderde sinds zijn vaderschap. Eerst wandelde Henoch
blijkbaar nog zoals de andere mensen van zijn tijd: vervreemd
van en zonder God in de wereld. Maar toen is God hem tot een
Vriend en Metgezel geworden. Henoch was ongetwijfeld de
wijste en gelukkigste van alle mensen van zijn dagen. Vanaf de
dag dat zijn kleine jongen was geboren, was God daar in zijn
hart. Hij ervoer de wandeling met God elke morgen opnieuw in
zijn eigen hart. Hij wandelde elke morgen met zijn kind in zijn
armen en met zijn God in zijn hart!
Wandelen met God is het meest moeilijke en het meest
eenvoudige in deze wereld. Het is zo moeilijk omdat het
onmogelijk te vinden is bij mensen, en het is zo eenvoudig
omdat God het je wil schenken in Christus. De eerste stap om
deze wandeling met God te beginnen is om gehoor te geven
aan wat God van je vraagt: ‘Geef Mij je hart!’
Tenslotte lezen we over Henoch: ‘Hij was niet meer’. Eigenlijk
staat er: ‘God nam hem tot Zich’. We lezen dat vaak op
rouwkaarten: ‘De Heere heeft tot Zich genomen’. We hebben
dan verdriet om het verlies van onze geliefde, maar tegelijk
mogen weten, dat hij of zij bij God is. Met Henoch ging het nog
geheel anders. Hij heeft de dood niet hoeven zien. God nam
hem tot Zich. Een kind vertelde het eens zó: ‘Elke dag ging
Henoch uit wandelen met de Heere God. Elke dag een eindje
verder van huis. Totdat zij zó ver weg waren gegaan, dat God
tegen Henoch zei: ‘Nu zijn we zó dicht bij Mijn huis; zou je nu
maar niet gelijk met Mij meegaan? Naar Mijn huis…?’ Laten wij
zelf ook wandelen met God. Stap voor stap met God op stap.
Dan zal Hij ook onze Leidsman zijn; ons leren hoe wij wandelen
moeten.
Ds. Reijer de Bruijn

Za

10 aug. Lucas 12:22-34

Zorgen en zorg

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

11 aug.
12 aug.
13 aug.
14 aug.
15 aug.
16 aug.
17 aug.

1 Samuel 8:1-9
1 Samuel 8:10-22
1 Samuel 9:1-14
1 Samuel 9:15-10:1
1 Samuel 10:2-16
1 Samuel 10:17-27
Lucas 12:35-48

Wie is koning?
Waarschuwing
Op zoek
Gezalfd
Nog geheim
Sauls grootheid
Onverwachts, maar niet

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

18 aug.
19 aug.
20 aug.
21 aug.
22 aug.
23 aug.
24 aug.

Lucas 12:49-59
1 Samuel 11:1-13
1 Samuel 11:14-12:17
1 Samuel 12:18-25
Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-17
Lucas 13:18-21

Vrede op aarde?
Koningsnummer
Troonrede
Bemoediging
Eerst de balk in je eigen
Goeddoen op sabbat
Klein begin

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

25 aug.
26 aug.
27 aug.
28 aug.
29 aug.
30 aug.

Lucas 13:22-30
Lucas 13:31-35
1 Samuel 13:1-15a
1 Samuel 13:15b-22
1 Samuel 13:23-14:15
1 Samuel 14:16-23

Wie gered worden
Drie dagen
De wacht aangezegd
Wapenembargo
Heldendaad
Verwarring

Inhoudsopgave
Kerkdiensten
Wijkberichten
Wijk 1
Wijk 2
Kerkelijk werker
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN! jongerenwerker
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters
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4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
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Kerkdiensten
Zondag 11 augustus

Zondag 18 augustus

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. K. Jelsma
Gerrit Hilberink
Dhr. H. van Dijk
Alle groepen
Dhr. G. Tent
Mw. T. Veurink-Altena

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

Ds. mw. S. van Kooten, Ommen
Riekus Hamberg
Dhr. G. v.d. Linde
Alle groepen
Dhr. en mw. Meulenkamp

Witharen / Vinkenbuurt Gezamenlijke dienst
Witharen / Vinkenbuurt Gezamenlijke dienst
10.00 uur:

10.00 uur:

zie Vinkenbuurt

zie Vinkenbuurt

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

Mw. ds. M. de Vries, Wierden
Frans Dijkstra
Mw. G. Horsman-Slot
Dhr. J. van den Beukel

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

Ds. M.J. Winters-Karels
Frans Dijkstra
Mw. G.H. Companje-Wigger
Alle groepen
Mw. M. Hekman
Mw. A. Tijhuis-Voort
Dhr. H. Veurink
U kunt koffiedrinken in de kerk na de dienst

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

Vinkenbuurt /Witharen Gezamenlijke dienst

Vinkenbuurt / Witharen Gezamenlijke dienst

10.00 uur:
Ds. K.A. Hazeleger
Organist:
Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:
Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst:
Geen
Afgevaardigde Witharen:
Dhr./mw. V.d. Bent
U kunt koffiedrinken na de dienst

10.00 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
Alexander Zuidema
Dhr. D. Zandman
Alle groepen
Mw. B. Kroon
Dhr. J. Kroon
Mw. P. de Jonge
U kunt koffiedrinken in de kerk na de dienst
Ds. T.W.D. Prins-v.d. Bosch,
Daarle
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst /
Tienerdienst:
Geen
Afgevaardigde Witharen:
Dhr./mw. Koning
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

Weekopening, -sluiting

Ds. K.A. Hazeleger
Riekus Hamberg
Mw. W. Ekkelkamp
Mw. J. Breteler

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 12 aug. 10.30 uur: Dhr. K. Schaap

Maandag 19 aug. 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 16 aug. 18.30 uur:

Ds. K.A. Hazeleger

Vrijdag 23 aug. 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 16 aug. 19.30 uur:

Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen
Ds. K.A. Hazeleger

Vrijdag 23 aug. 19.30 uur:
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Dhr. J. Wieske

Zondag 25 augustus

Bij de diensten
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Gereformeerde kerk

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:

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

Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart
Lydia Volkerink
Dhr. J. Heijink
Alle groepen
Mw. M. Veldman
Mw. A. Dijk

Gereformeerde kerk:

Witharen

Hervormde gemeente:

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Mw. G. Mateman
Freddy Bruins
Dhr./mw. Koning
Geen

11 augustus Diaconiecollecte bestemd voor kansarme
kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen
toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en
gewelddadige wijken, in een donkere omgeving. De helft van
hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor
hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt
Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun
bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden
gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze
bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via
muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om
hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen
onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
Voor meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
De diaconieën

Ommen Samen kerk
13.30 uur:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

Dhr. G. Dunnewind
 geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Fam. Jansen
Fam. Hekman

Ds. H. Baart
Ponton Hotel De Zon
Onbekend
Dhr. M. van der Vegt

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

Ds. J.H. van Wijk, Windesheim
Riekus Hamberg
Dhr. G. Vogelzang
Alle groepen
Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland
Mw. A. Pot
U kunt koffiedrinken in de kerk na de dienst

Vinkenbuurt

Gereformeerde kerk

10.00 uur:
Ds. J. Zondag, Dedemsvaart
Organist:
Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:
Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst:
Geen
Koffiedrinken buiten naast de consistorie (bij goed weer)

Collecten
11 augustus
Ommen en Witharen:

Ommen Samen kerk
13.30 uur:

Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Kerk in Actie Werelddiaconaat
en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Judith en William

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

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Ina Landeweerd

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

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Christien Kroon

Zie Geref. kerk

Weekopening, -sluiting
‘t Vlierhuis
Maandag 26 aug. 10.30 uur: Dhr. S. Kloosterman

Oldenhaghen
Vrijdag 30 aug. 18.30 uur:

Ds. H. de Hullu

Nijenhaghen
Vrijdag 30 aug. 19.30 uur:

Zondagskind
Ds. H. de Hullu

Ommen
11 augustus:
18 augustus:
25 augustus:

Bjorn Dunnewind
Wietse van Harten
Marit Wermink

Kinderoppas
Ommen
11 augustus:
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Marieke Dunnewind
Julia Dunnewind

18 augustus:
25 augustus:
Witharen
11 augustus:
18 augustus:
25 augustus:

Romy Dunnewind
Monique Welink
Nelleke Heijink
Heidi Jaspers

Dhr. G.H. Katgert
Mw. J.H. Reinds-Oostijen
Mw. G. Schottert-Timmerman
Dhr. J.H. Mulder sr.
Mw. J. v.d. Vaart-Veldkamp
Mw. G. de Boer
Mw. J. Luisman-van Gerner

Jeske Koning
Hetty Landeweerd
Yvonne Meijer

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

Hervormde gemeente
Collecten
11 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:

Wijk 1

Uitgangen:

Diaconie Kerk in Actie
Werelddiaconaat en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

18 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Beeld en Geluid / zending

Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


25 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Impact

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Groot was de impact aan de Woestenweg na het dramatisch
overlijden van Harjanne Ulkeman. Een zeer betrokken en
meelevende buurt, maar tegelijk ook zo machteloos. Het viel
me op dat iedereen zich daar zo verbonden met elkaar voelt.
Naast alle vragen mag er in die warmte toch ook iets van Gods
ontferming door mensen heen aan het licht komen. We
wensen iedere betrokkene veel sterkte en dan vooral haar man
Stephan en de kinderen (die lid zijn van PKN Zwartsluis).

Zondagskind
11 augustus:
18 augustus:
25 augustus:

Thomas Haveman
Noud ’t Jong
Simeon Pikkert

Kinderoppas
Ommen
11 augustus:
18 augustus:
25 augustus:

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

Afwezig

Gezelien van Duren
Henrike Grondman
Doriene Boezelman
Marjon Drost
Lysanne Dankelman
Annemieke Paarhuis

Binnenkort ben ik afwezig. In dringende gevallen kunt u een
beroep op collega Gera Mateman doen.
Ds. K. Jelsma

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

Wijk 2

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Predikant:


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



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

Scriba:

Wijkberichten

Huwelijk
Op vrijdag 23 augustus gaan Joost Zwiers en Lianne Weelink
trouwen. In De Reestkerk in Oud Avereest vragen zij een zegen
over hun huwelijk. De dienst begint om 14.15 uur en de
voorganger is ds. Hans Schipper uit Dalfsen. Joost en Lianne
nodigen u van harte uit. Wij wensen het bruidspaar, samen
met alle gasten, een hele mooie dag toe. Voor de toekomst
wensen wij hen alle geluk en Gods zegen.
Ds. Hans Baart

Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:
Dhr. A.J. Meijerman
Dhr. D. Knegt
Mw. G.J. Klein-Schoemaker
Mw. B. Kramer-Horsman
Dhr. M. Hemstede
Mw. G.J. Poortier
Mw. K. Vowinkel-de Jong
Mw. J. van der Linde-van Dorth
Dhr. H. Deen
Dhr. G. Siemeling
Dhr. H. Veldhuis
Dhr. C. de Gier
Dhr. A.G. Petter
Mw. W. Timmerman-v.d. Hoek
Dhr. H.A. van Driessen

25 jaar getrouwd
Op zondag 28 juli waren Ronny en Henriëtte Groen 25 jaar
getrouwd. Zij hebben dit dankbaar mogen vieren met de
kinderen, familie en vrienden. We feliciteren hen van harte en
wensen hen Gods blijvende zegen toe!
Ds. K. Jelsma
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wij wel eens jaloers op zijn… Hoe zoeken wij de leiding van God
in ons leven?
Zondag 18 augustus mag ik zowel ’s morgens als ’s avonds
voorgaan in de Hervormde kerk in Ommen. ’s Morgens lezen
we 1 Samuël 23:14-28. Centraal staat dan vers 16, waar we
lezen dat Jonatan zijn vriend David op komt zoeken en hem
aanmoedigt op God te blijven vertrouwen. Een ontroerend
tafereel. Hebben wij ook mensen in onze omgeving die dit
soort dingen tegen ons zeggen? Zijn wij zulke mensen voor
anderen? ’s Avonds lezen we 1 Samuël 24. Koning Saul jaagt op
David. Juist dan krijgt David de kans om hem te doden. Maar hij
doet het niet. Waarom niet? En: wat betekent dat voor ons?

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker:


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

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

Dienst met de Bissingh

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

Scriba:


In de zomerperiode worden er op de Bissinghwoensdagen
korte diensten georganiseerd in de Hervormde kerk.
Op 14 augustus mag ik in zo’n dienst voorgaan. Het centrale
thema van de Bissinghdiensten is: ‘Spiegels - kijk naar jezelf’. Ik
wil iets lezen uit het leven van David, 1 Samuël 12:1-10. David
krijgt namelijk ook een spiegel voorgehouden. Thema van deze
Bissinghdienst: ‘Spiegels - die man/vrouw, dat ben ik’. Welkom
iedereen!

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

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.

Viering op de Vecht
Zondag 25 augustus is de Viering op de Vecht. Een
interkerkelijke viering op het ponton van het Festival op de
Vecht. Fijn dat we door het Festival weer zijn uitgenodigd! De
Viering begint om 13.30 uur. Het thema is: Levend Water. Ik
werk zelf niet mee aan de dienst, maar was wel betrokken bij
de voorbereiding. En daarom kan ik zeggen: het belooft weer
heel mooi te worden! Ik hoop dat er veel mensen komen, uit
allemaal verschillende kerken. Na afloop is er ontmoeting met
koffie/thee/ranja. Neemt u zelf iets lekkers mee, om met
anderen te delen?

Vakantietijd
De vakanties zijn begonnen en Coby en ik hopen er ook van te
mogen gaan genieten. Tijdens onze vakantieperiode kunt u
voor pastorale vragen contact opnemen met achterwacht mw.
Gera Mateman. We wensen u en jij die komende weken
weggaan of rondom huis blijven goede, zonnige en bovenal een
inspirerende vakantietijd, met veel rustmomenten. We hopen
elkaar in gezondheid weer te mogen ontmoeten. Daarna wacht
ons nog veel voorbereiding, uitvoering en afronding om de weg
vrij te maken naar Veenendaal; dit vanwege het door ds. Coby
de Haan aangenomen beroep. ‘Moge God ons goedgunstig
door deze tijd leiden, maar vooral, moge Hij ons leiden naar
Zichzelf’ (Bonhoeffer).

Huwelijk
Op vrijdag 6 september hopen Bert Hendriks en Annelies
Wemekamp te gaan trouwen. Ze mogen Gods zegen over hun
huwelijk ontvangen in een kerkdienst die om 13.30 uur begint
in de Hervormde kerk. Ik mag die dienst leiden. We wensen het
bruidspaar een hele mooie dag toe, samen met de mensen die
hen lief zijn. En dat ze mogen merken dat ze in hun liefde en
trouw gedragen worden door Gods liefde en trouw!

Tot slot
Nieuw seizoen Cursus Theologische Vorming
Gemeenteleden

Laten we deze weken ook denken aan hen die om welke reden
dan ook thuis moeten blijven. Daarom u die thuis bent of op
weg gaat, u allen wil ik het goede toewensen.
Hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Zaterdag 31 augustus begint een nieuw seizoen van de Cursus
Theologische Vorming Gemeenteleden in Rijssen. Een cursus
voor iedereen die meer wil weten over God, geloof, Bijbel en
kerk. De totale cursus duurt drie jaar, maar je geeft je steeds
op voor één jaar. Zo’n jaar bestaat dan uit 20 lesmorgens van
3 lesuren, steeds op zaterdag, van 09.00-12.15 uur. Ik ben
cursusleider. Inmiddels heeft al een aantal mensen uit Ommen
zich opgegeven. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee! Als u
twijfelt of de cursus misschien ook iets voor u is: neem rustig
contact met me op, of kom de eerste lesmorgen gewoon eens
kijken. De eerste lesmorgen op 31 augustus begint wat eerder
dan normaal, met een gezamenlijke opening voor alle groepen
om 08.45 uur.

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Tenslotte
Rond de erediensten

Vanwege mijn vakantie schrijf ik mijn bijdrage een kleine vier
weken voordat het kerkblad uitkomt. Daarom dit keer dus geen
actuele informatie over zieken. Ik wens iedereen in alles de
zegen toe van onze goede God!
Ds. Karel Hazeleger

De komende weken ga ik geregeld voor in de eigen gemeente.
Ik ben van plan een preekserie over David te houden.
Zondag 11 augustus mag ik ’s morgens voorgaan in de
gezamenlijke dienst in Vinkenbuurt. We lezen dan 1 Samuël
23:1-13. Centraal staat vers 2. David raadpleegt God of hij wel
of niet ten strijde moet trekken tegen de Filistijnen bij het
plaatsje Keïla. Hij krijgt heel duidelijk antwoord. Daar kunnen
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Gezamenlijke berichten

Wijkgemeente 3

14 augustus Kerkdeuren geopend Ommer Bissingh
De Hervormde kerk is open van 11.30-13.30 uur.
De ontmoetingsdienst begint om 12.00 uur. Ds. Karel Hazeleger
leidt de dienst. Thema: ‘Spiegels, Kijk naar jezelf’. De organist is
Frans Dijkstra.

Predikant:

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


25 augustus Interkerkelijke viering op de Vecht
Ook dit jaar is er weer een Interkerkelijke viering op de Vecht
Uit de gezamenlijke kerken in Ommen is een werkgroep
gevormd die de organisatie op zich heeft genomen. Dit jaar is
gekozen voor het thema: Levend Water.
De viering begint om: 13.30 uur
Locatie: tribune voor Hotel de Zon/ponton op de Vecht
Sprekers :
Ds. Kees van Dijk
Pastor André Monninkhof
Ds. Hans Baart
De koor- en samenzang wordt begeleid door pianist: Harry
Kroes. Het koor Intermezzo en een samengesteld kinderkoor
dragen bij aan de viering.
Na afloop wordt een collecte gehouden voor CaMo & Friends
4SMA: deze organisatie helpt mee om spierziekten de wereld
uit te krijgen. Zie voor meer informatie hun website.
Aanvullende informatie:
Neem zelf iets lekkers mee voor de picknick na afloop van de
viering! Voor koffie/thee/ranja wordt gezorgd.
U kunt parkeren op de Parkeerplaats bij het Streekmuseum!
U kunt vanzelfsprekend beter, indien mogelijk, met de fiets of
lopend komen. Fietsen plaatsen onder de Vechtbrug.

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

Huwelijksjubileum
22 augustus 1969 gaven Henk Hulst en Jenny Wind elkaar het
ja-woord. Donderdag 22 augustus 2019 zijn ze 50 jaar
getrouwd. Dankbaar zijn zij dat ze al zolang samen mogen zijn.
Onze hartelijke felicitaties voor dit gouden paar.

Huwelijk
Vrijdag 30 augustus gaan Larissa Nijzink en Jasper Bonhof
trouwen. De huwelijksdienst is om 19.00 uur in de Hervormde
kerk Ommen. Ze hebben mij gevraagd hun huwelijk in te
zegenen. En dat doe ik met liefde! We hopen dat Jasper en
Larissa een mooie feestelijke dag hebben samen met allen die
met hen verbonden zijn. We wensen hen veel geluk en de
zegen van God in hun verdere leven samen.
Je aanwezigheid is ontzettend gewenst in hun trouwdienst!
Je mag ze natuurlijk ook een kaartje sturen om ze te feliciteren.
Ds. Coby de Haan

8 september Rolstoelduwers gezocht voor IKA Vakantieweek
Er komt weer een groep vakantiegangers uit de Achterhoek
naar de Imminkhoeve te Lemele om een weekje vakantie te
vieren. De meeste mensen zijn afhankelijk van hun rolstoel.
Graag willen ze op deze zondagmiddag van 14.30 uur tot
± 17.00 uur een wandeling maken en daarvoor vragen ze onze
hulp. U helpt toch ook? U doet daar de vakantiegasten een
groot plezier mee. Opgeven (bij voorkeur zo spoedig mogelijk)
kan via Janny Stronks.
De diaconieën

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:

Dhr. T. Abbes

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

Gereformeerde kerk
Startzondag 2019
Het vorige seizoen is afgesloten; we genieten nu volop van de
zomer en wellicht van vakantie. Toch zijn de voorbereidingen
voor de startzondag al weer in volle gang. Wilt u, wil jij deze
dag niet missen? Noteer dan alvast de datum 29 september in
de agenda. Op deze zondag beginnen de vier kerken de
diensten om 10.00 uur met dezelfde liturgie. Na de dienst volgt
er een leuk programma, waar jong en oud aan mee kan doen.
Hierover later meer. Wij hebben er al weer zin in, u ook?
Namens de startzondagcommissie,
Joke Schonewille

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Witharen gebouw Irene
07-07 Dhr. B. Groen
14-07 Mw. J. Nicolai
21-07 Dhr. G. Wermink
28-07 Mw. J. van der Veen-Jaspers

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Afgelopen 12 juli is de officiële overdracht geweest betreffende
de pastoriewoning aan de Violenstraat; we wensen de nieuwe
bewoners veel woonplezier met deze woning.
We zijn blij dat we een nieuw lid hebben kunnen vinden die ons
college weer compleet maakt; het betreft Jan Lodewijk die het
voorzitterschap zal overnemen van Wilco Volkerink die op zijn
beurt onze penningmeester zal worden.
We wensen beiden veel succes met hun nieuwe functie.
U hoort nog wanneer Jan Lodewijk bevestigd zal worden als
ouderling-kerkrentmeester.
Jan Meulenkamp.

Hervormde gemeente
07-07 Mw. N. van Eldik-Dame
Mw. J. Punter-Padberg
Mw. A. Doosje-Massier
21-07 Dhr. T. Uitslag
Mw. J. Veldhuis-Prins
28-07 Mw. Van der Weiden
Mw. Willems
04-08 Dhr. Hesselink
Mw. Vos-Postma
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Giften

verblijf bij de missiezusters aldaar. Het Heilig Hart klooster is de
thuisbasis voor de missiezusters die in talloze landen het
Evangelie brengen en werken in onder andere ziekenhuizen en
weeshuizen. De congregatie is in 1875 opgericht door de Duitse
priester Arnold Jansen, wiens beeltenis overal in het klooster
opdook. De voertaal is Duits. Bij aankomst bleek het te gaan
om een enorm klooster, waar wij als groep binnen de kortste
keren verdwaalden in de lange kloostergangen die allemaal op
elkaar lijken. Toen we weer compleet waren werden we door
zuster Stephanie, de gastenzuster, verrast met de mededeling
dat de meeste van de 85 zusters deze week vakantie hadden
en dat er daarom gedurende deze 3 dagen maar één dienst zou
zijn. Dat was zelfs voor onze ervaren kloosterganger Kest een
nieuw fenomeen. Aangezien deze diensten de rode draad
waren in het programma was dit wel even slikken. Nu staat
Steyl bekend als het kloosterdorp waar naast ons logeeradres
nog 2 kloosters staan, beide eveneens opgericht door Arnold
Jansen. Met veel improvisatievermogen had onze reisleider
een nieuw programma samengesteld waarbij we diezelfde
avond een vesper zouden bijwonen bij de paters in klooster
St Michaël. De paters hadden hun habijt al aan de wilgen
gehangen en ontvingen ons in hun moderne benedenkerk
getooid in ruitjes- en blokjesoverhemden, pantalons en
Birkenstock-sandalen. Omdat voor de meesten van onze groep
het Duits na de middelbare school toch wat in onbruik was
geraakt viel het nog niet mee om de paters bij te houden bij
het zingen en reciteren uit het ‘Stundenbuch’. De eerste dag
werd afgesloten met een gezamenlijke dagsluiting in de kleine
kapel van het klooster van de missiezusters. De volgende
morgen om 7:00 uur hebben we de eucharistieviering
bijgewoond, de enige dienst in ‘ons’ klooster. Deze dienst
begon met de trieste mededeling aan de congregatie dat één
van de zusters hen die nacht ontvallen was. Hierna hadden we
een gesprek met één van de zusters die ons vertelde over haar
leven als missiezuster. Rond het middaguur woonden we een
dienst bij in het derde klooster van Steyl, het Heilige Geest
klooster, thuisbasis van ‘Dienaressen van de Heilige Geest van
eeuwigdurende Aanbidding’. Een groter contrast met de
vakantievierende missiezusters was haast niet denkbaar. Het
ging hier om slotzusters die, gehuld in een roze habijt, bidden
voor de missiezusters en voor de wereld. Deze zusters verlaten
na hun intreden het klooster gedurende hun leven niet meer.
Vanuit de bezoekerskapel konden we de zusters vanachter de
tralies in hun prachtige kerk zien zingen en bidden. Gedurende
de dag is er altijd een zuster in de kerk aan het bidden, die na
een half uur wordt afgelost. Menig groepslid was toch wat
ontgoocheld door de opoffering van deze zusters, die overigens
prachtig konden zingen. Reden voor enkele groepsleden om de
volgende morgen om 05.20 uur nog eens terug te komen voor
de eerste dienst die dag. Verder hebben we de prachtige
tuinen van de missiezusters bezocht compleet met een aantal
grotten. Als groep zijn we ’s avond weer in de kleine kapel
samengekomen voor de Lectio Divina, het mediterend lezen
van een Psalm. Gevolgd door ontroerende persoonlijke
verhalen van groepsleden. Het waren 3 fijne dagen met een
leuke groep, waarin we een kijkje mochten nemen in het leven
van toegewijde kloosterlingen die hun leven ten dienst stellen
van God en hun medemens. Naast dingen waar we soms als
protestanten de wenkbrauwen bij fronsen, waren er ook zaken
die indruk maakten. De plechtige sfeer van de diensten en de
manier waarop kloosterlingen God op de eerste plaats in hun
leven zetten en zich dienstbaar opstellen zijn hier voorbeelden
van. We besluiten met de in steen gebeitelde zegenbede bij de
hoofdingang van het klooster: ‘Pax Vobis’ (Vrede zij u allen)
Ronald Haveman

Voor de bloemen
€ 10,00 via contactpersoon
Hartelijk dank

Hervormde gemeente
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.

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
10 augustus Concert ‘Canadese Orgel Virtuositeit’
in de W. H. Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld om 20.00
uur met de Canadese organist André Knevel (orgel)
19 augustus Het Hervormd Zangkoor start haar repetities
Na een lange, warme zomer hervat het Hervormd Zangkoor
onder leiding van dirigent Ron Breukelman de repetities op
maandag 19 augustus. Het koor oefent enkele zangstukken,
maar concentreert zich voornamelijk enthousiast op het
oratorium ‘Exodus’. Het heeft voor velen een bekend,
misschien wel zwaar onderwerp, maar het oratorium bevat
luchtige en gemakkelijk in het gehoor liggende melodieën. Er
wordt gerepeteerd in Het Hervormd Centrum, elke
maandagavond vanaf 19.45 uur. Na het concert op 9 november
vangen de repetities weer om 20.00 uur aan. Mannen en
vrouwen, jong en minder jong zijn van harte welkom om het
koor te versterken. Dit is een uitnodiging voor hen die graag
zingen en gebruik mogen/kunnen maken van een proeftijd van
1 maand.
Namens Het Hervormd Zangkoor,
Loes Thörig
23 augustus Met korting naar concert Urker Mans Formatie
Op deze vrijdag treedt de Urker Mans Formatie op in de
Hervormde kerk om 19.30 uur. U kunt reserveren via 
www.martinmans.nl of via de reserveerlijn ℡ 06-25 39 19 03.
Er zijn kosten aan verbonden.
Voorverkoop van kaarten bij: Joy Bookcafé, Bermerstraat 15.
Lezers van Kerkvensters krijgen op vertoon van dit artikel aan
de kassa een korting van € 5,00 (2 pers. per bon).
Voor online bestellingen geldt de actiecode: Kerkvensters238.
3 september Natuurwandeling in september
Afgelopen juni hebben we een mooie stiltewandeling gemaakt
met Herma. Dit was in Junne. En omdat Herma ons nog veel
meer kan vertellen over Junne en de natuur, hebben we gelijk
een nieuwe datum geprikt voor een natuurwandeling. Dit
willen we gaan doen op dinsdagavond 3 september om 19.30
uur. We verzamelen bij de driehoek Junnerweg/Nieuwe
Hammerweg .Iedereen is van harte welkom om mee te
wandelen. Wel graag even aanmelden, dan zorgen wij voor
koffie/thee.
De kosten zijn € 5,00 p.p.
Herma, Ina en Ciska.

Koor Harmony Balkbrug
Verslag Kloosterbezoek Heilig Hart klooster Steyl
Op maandagmorgen 8 juli was het dan zover. We vertrokken
met een groep van 13 mensen met Kest Jelsma als onze
reisleider naar het Noord- Limburgse Steyl voor een 3-daags

Graag willen wij ons opnieuw aan u
voorstellen met daarbij een nieuw
en helemaal zelf ontworpen logo.
Een nieuw logo met allemaal
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vingerafdrukken in de notenbalk van alle leden. Een mooi
teken van samen koor zijn.
Inmiddels hebben wij twee optredens achter de rug. Dus de
vuurdoop is geweest. Mocht u willen luisteren, zie onze
facebook site. Over onze optredens hebben wij ook heel veel
positieve reacties gehad.
Mocht u nu denken, ik zou ook wel eens bij Harmony willen
zingen, maar kom gewoon eens meezingen. De manier waarop
wij het zingen van onze dirigent leren, heeft te maken met
stembevrijding en wij zelf staan er ook versteld van hoe snel
bepaalde stukken zijn ingestudeerd. Dus kom gerust eens langs
op donderdag om 19.45 uur in kunt zingen.
Ons 1e concert staat geprogrammeerd op 15 februari 2020 in
Beilen en op 22 februari in de Reestkerk. Onze eerste
repetitieavond na de zomer is op 12 september. Voor vragen
en info kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen
 koorharmonybalkbrug@gmail.com (uiteraard geheel
vrijblijvend)

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 20 augustus 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. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij
in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Gebedspunten

IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene
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
Bloemenfonds / Jonge kerk
Coll. van Kerkrentm.
Diaconie / kerktelefoon
Kerkblad Kerkvensters

: 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

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 22 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

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?
Gebedspunten
Laten we bidden dat we Gods nabijheid, liefde en
kracht sterk in ons leven mogen ervaren door de
werking van de Heilige Geest.
Laten we God danken dat we mogen genieten van
alles wat Hij heeft geschapen. Laten we bidden dat we
mensen hiermee mogen bemoedigen, die het mooie
nu even niet ervaren.
Laten we bidden voor geheime gelovigen in landen
waar christenen worden vervolgd. Dat ze toch kansen
krijgen om samen hun geloof te delen.
Laten we bidden dat we bereid zullen zijn om mee te
bouwen aan Gods Koninkrijk en open zullen staan voor
wat God op ons pad brengt om te gaan doen.
Laten we bidden dat een ieder in deze zomervakantie
mag uitrusten en nieuwe kracht mag ontvangen om
zich na de vakantie weer te kunnen inzetten voor
zijn/haar taak.
Laten we God danken voor ons leven dat we als een
geschenk van Hem hebben gekregen.
Laten we Gods zegen vragen voor de interkerkelijke
viering op de Vecht op zondag 25 augustus. Dat Gods
liefde mensen zal raken.

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
van 9.00-12.00 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 juli/aug.:
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

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 30 augustus.
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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
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

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

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

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

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl

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

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
06-26214064
℡ b.g.g. 0523-851469
 witharen@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.
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Kerk in de tent
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