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Meditatie

Leesrooster

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
Psalm 90: 17
De vakantie ligt achter ons.
Een nieuw jaar van bezig zijn, werken en leren ligt voor ons.
En dat is altijd weer spannend. Hoe zal het dit jaar gaan? Houd
ik mijn baan? Blijf ik gezond? Hoe zal het nieuwe schooljaar er
uit gaan zien? Misschien een nieuwe school, een andere
werkkring. Misschien is er tijd en ruimte gekomen om als
vrijwilliger ergens de handen uit de mouwen te steken.
Misschien heeft er in de afgelopen periode een diepingrijpende
verandering plaats gevonden, waardoor alles in een ander licht
is komen te staan. Misschien is er geen werk meer te
verrichten, omdat ons lichaam het laat afweten.
Maar hoe het ook is, het leven brengt ons weer in het gareel
van het ritme van dagen en weken, die ons oproepen om mee
te doen. Met hoofd en handen, met hart en ziel.
Het kerkelijk werk krijgt ook weer voortgang. We weten niet
hoe het zal gaan. Er worden plannen gemaakt, vergaderingen
gepland, er wordt overleg gepleegd over de manier waarop het
kerkelijk werk aangepakt zal worden. En alles met het oog op
de dag van morgen. Alles met het oog op het Koninkrijk van
God.
Maar we kunnen nog zoveel willen, we kunnen nog zo veel
plannen, we kunnen nog zo actief zijn, we kunnen nog zulke
goede daden verrichten en mooie woorden spreken, zonder de
zegen van God blijft het, met alle goede bedoelingen,
mensenwerk. Beperkt mensenwerk. Met Gods zegen er op,
wordt dat mensenwerk tot zegen voor onszelf en anderen.
Wie veel mogelijkheden heeft, is tot veel in staat. Wie beperkt
is, kan bidden voor de werkenden, de scholieren, de mensen
die naar anderen omzien. Maar met Gods zegen bestaat er
geen veel of weinig meer. Dan wordt het, niet dankzij ons,
maar ondanks ons, vol van liefde, zegening, bevestiging,
voldoening. Dat is genade. Daaruit en daarmee mogen wij het
nieuwe herfst- en winterseizoen ingaan.
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Kerkdiensten
Zondag 1 september

Zondag 8 september

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. J.T. Baart
Volgende week H.A.
Klaas Schaap
Dhr. J. / mw. M. Schipper
Alle groepen
Mw. R. Troost-Timmerman
Dhr. J. Slotman

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

Ds. J.T. Baart, Heilig Avondmaal
Frans Dijkstra
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Dhr. en mw. Veerman

Witharen
10.00 uur:

Witharen/ Vinkenbuurt Gezamenlijke tentdienst
10.00 uur:

Ds. K.A. Hazeleger
m.m.v. Pearl, Enschede
Volgende week H.A.
Organist:
Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:
Mw. R. Hoekman
Kindernevendienst:
Leiding: Marinda
Afgevaardigde Hg:
Mw. J. Schaapman
U kunt koffiedrinken na de dienst

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. A. de Vries, Nijverdal
Heilig Avondmaal
Klaas Schaap
Mw. R. Hoekman
Leiding: Jannie

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

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Wim de Just
Dhr. H. Martens
Mw. D. v.d. Kamp

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Volgende week H.A.
Riekus Hamberg
Dhr. G.J. Voort
Alle groepen
Dhr. J. Nijzink
Dhr. J. van der Vegte
Mw. A. Wildeboer-van Tolij

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

Ds. K.A. Hazeleger
Heilig Avondmaal
Voor Belijdende leden
Lydia Volkerink
Dhr. J. van den Beukel
Alle groepen
Mw. J. Dankelman
Mw. N. van Eldik
Mw. P. de Jonge

Vinkenbuurt / Witharen Gezamenlijke tentdienst
10.00 uur:

Joy Bookcafé

Zie Witharen

09.30 uur:

10-er Dienst

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

Vinkenbuurt

Ds. K.A. Hazeleger
Volgende week H.A.
Willemien Gerritsen
Dhr. D. de Boer

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

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Margriet Hierink
Mw. M. Hierink
Geen

Oldenhaghen
15.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

Weekopening, -sluiting

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Willemien Gerritsen
Mw. J. Breteler
Mw. G. Timmerman

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 2 sept. 10.30 uur: Mw. G. Mateman

Maandag 9 sept. 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 6 sept. 18.30 uur:

Ds. J.T. Baart

Vrijdag 13 sept. 18.30 uur: Dhr. W. Rozema

Nijenhaghen
Vrijdag 6 sept. 19.30 uur:

Nijenhaghen
Ds. J.T. Baart

Vrijdag 13 sept. 19.30 uur: Dhr. W. Rozema
2

Kinderoppas

Bij de diensten

Ommen
1 september:

Alice Olsman
Linda Olsman

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

8 september:

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.
Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

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

Wijkberichten

Gereformeerde kerk

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

Collecten
1 september
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Nout en Liz

8 september
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectant:

ZWO project en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Annie Petter

Mw. G.F. Veenstra-Sturris
Dhr. L. Linthorst
Dhr. J. van der Veen
Dhr. G.J. Emmink
Dhr. G. Snel
Dhr. G.J. Kleinjan
Mw. M. Visscher-Visscher
Dhr. G.J. Paarhuis
Dhr. A. Koenz
Mw. H.W. Bremmer-den Boestert
Mw. G.M. Loman-Korfker
Mw. M.J. Knoppers-Reitsma
Mw. H. Timmer-Smit
Mw. A. Vedders

Zondagskind
Ommen
1 september:
8 september:

Vera Luijendijk
Ole Makkinga

Kinderoppas
Ommen
1 september:
8 september:
Witharen
1 september:
8 september:

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.
Karin Doldersum
Anne Lotte Heijink
Aniek Welink
Betsy Boezelman
Julia Dunnewind

Wijk 1
Predikant:

Jeannet Kelder
Ina Bremmer

Bereikbaar:

Hervormde gemeente

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

Scriba:


Collecten

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

Jubileum

1 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

8 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Aan tafel:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Werelddiaconaat project ZWO
Kerkelijke gebouwen / zending

Gert en Henny Dunnewind-van Lenthe laten weten dat ze op
7 september 40 jaar getrouwd zijn. ‘De liefde overwint alles’
staat op de kaart. We feliciteren hen van harte met dit
jubileum en wensen hen Gods blijvende zegen toe op hun
gezamenlijke levensweg!

Uit wijk 2
Op 26 juli zijn Lise Anna en Mirthe Hennie Stevelink geboren.
Lise en Mirthe zijn de dochters van Andrea Oldewening en
Matthieu Stevelink. Lise en Mirthe zijn na een zwangerschap
van 33 weken geboren en moeten daarom nog een aantal
weken in het ziekenhuis in Zwolle verblijven, maar het gaat met
hen beiden goed! We feliciteren de ouders van harte met hun
dochters!

Zondagskind
1 september:
8 september:

Marlien Hekman
Anita ‘t Jong

Julan van de Vegt
Luna Bolks
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zonnige midden van Italië.
Graag wil ik iedereen bedanken, die met een beetje aandacht
de vakantie van ons gastgezin Frimpong tot een prachtige tijd
heeft gemaakt. We kregen af en toe een enthousiast appje van
hen, hoe fijn ze het hadden in de pastorie en wat een aardige
Ommenaren ze tegenkwamen. Hartverwarmend hoe ze door
wat mensen in de buurt en de kerk verwelkomd zijn. Top!
Met een hartelijke groet,
ds. Hans Baart

Wijk 2
Predikant:


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



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

Scriba:

Bij de diensten

Kerkelijk werker

Op 1 september zal er niet gedoopt worden. Er zijn wel
aanvragen voor de doop binnengekomen, maar vanwege de
vakantie was 1 september te snel om zorgvuldig te kunnen
voorbereiden. Ik heb het idee om er 1 september een na-devakantie-dienst van te maken aan de hand van Psalm 121. Wat
heeft de afgelopen zomer ons gebracht? Misschien heeft
iemand wel iets bijzonders meegemaakt of gedaan? Of mooie
foto’s gemaakt? Mail het me gerust, misschien kunnen we er
iets moois mee doen.

Kerkelijk werker:

Mw. G. Mateman

Wijkgemeente 1
Predikant:

Op 8 september mogen we aanschuiven aan de Tafel van de
Heer. Er zit iets intiems in dat ritueel. Het Woord wil de wereld
in, maar aan Tafel schuiven we aan onder vleugels van de Heer.
Hier mag je de nestwarmte van de gemeente ervaren. Daar
past ook wel de intieme tekst van die zondag bij: de Eeuwige
ziet om naar het hart. Dat komt uit het verhaal waarmee de
Davidsgeschiedenis begint; het alternatieve spoor dat het
oecumenisch leesrooster de komende weken trekt. We zullen
David ongetwijfeld dus vaker voorbij zien komen tot en met
20 oktober.

Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Omzien naar elkaar
Voor ons als kerkenraad zijn we de komende tijd best druk om
de reorganisatie van 3 autonome naar 2 pastorale wijken zo
goed mogelijk te laten verlopen. Wij hopen en bidden dat dit
alles voor iedereen naar tevredenheid mag gaan en we samen
bezig mogen zijn tot opbouw van onze gemeente.

Vorming
Als ik me niet vergis krijgt iedereen bij deze editie van
Kerkvensters een bewaarboekje uitgedeeld in het kader van
‘Vorming’. Mooi dat daar budget voor is in onze protestantse
gemeente. Ik hoop dat jullie genieten van wat er allemaal staat
te gebeuren en dat ook van wijk 2 weer veel mensen van
allerlei kunne vol enthousiasme mee gaan doen.
Voor op- en aanmerkingen, waar we wat aan hebben i.v.m.
volgend jaar, houden we ons aanbevolen.

Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer.
Je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.
Alleen als je het met anderen wilt delen.
Bemerk je vol verwondering: het wordt meer.
Uit: Geloven is geluk van Nel Benschop.
Deze wens en een hartelijke groet namens de ambtsdragers
van wijk 1.
Voorzitter Gerrit Voort,
Scriba Hennie Veurink

Geboren
‘Twee keer een wonder! Twee kindjes, heel bijzonder’. Er is een
tweeling geboren: Lise Anna en Mirthe Hennie. Ze zagen voor
het eerst het licht, waar mensen van leven, op 26 juli en
werden liefdevol opgevangen in de armen van hun ouders
Matthieu Stevelink en Andrea Oldewening

Wijkgemeente 2

Naar de Palestijnse Gebieden, Israël en Jordanië
Op maandag 26 augustus kwamen we weer bij elkaar. Er was
veel te vertellen na een zomer, waarin de reiscommissie samen
met de reisorganisatie behoorlijk wat werk heeft kunnen
verzetten. Zo zijn de reisperiode, de reisduur, de richtprijs, het
programma bekendgemaakt. Ik geloof dat we echt een
schitterend programma gaan krijgen.
Opgave voor de veelbelovende reis kan via een
aanmeldingsformulier, dat via email bij mij te verkrijgen is, voor
wie het maandag niet heeft mee kunnen nemen. Dat formulier
moet ingeleverd worden op 4 september in De Kern. Namens
de reiscommissie nemen Ed Ellermeijer en Erna Martens ze
graag in ontvangst tussen 19.30-20.30 uur.
Er is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Het is
natuurlijk maar de vraag of we dat halen, maar we adviseren
wel om voor alle zekerheid niet te laat te zijn.

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

Rond de erediensten
Zondag 1 september is er om 10.00 uur een gezamenlijke
tentdienst in Witharen. De kerken in Vinkenbuurt en Witharen
zijn die ochtend dicht en iedereen is welkom in de tent. Deze
staat bij gebouw Irene. Ik mag voorgaan. De muziek is in
handen van Pearl uit Enschede. Het thema van de dienst:
Vriendschap. We luisteren naar wat Jezus daarover zegt in
Johannes 15:9-17. Na de dienst is er koffie, thee of ranja. We
hopen net als andere jaren op een hele mooie dienst!
Dezelfde zondag mag ik ’s avonds voorgaan in de gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk. Ik wil net als een paar weken
terug een gedeelte lezen over David. Dit keer uit 1 Samuël 25.

Zomervakantie
Het zit er alweer op. Een mooie zomer is snel voorbij. Al was
het niet alleen maar mooi weer in Ommen, hoorde ik: ons
grasveld was verdacht groen toen we terugkwamen uit het
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Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Een minder bekende geschiedenis, over David die onheus
behandeld wordt door een rijke boer (Nabal), wraak wil
nemen, maar daarvan wordt weerhouden door de vrouw van
de boer (Abigaïl). En wat kunnen wij daar nou uit leren? Waar
is God in dit verhaal? Tijdens deze dienst ook aandacht voor de
voorbereiding op de viering van het avondmaal, een week
later.
De zondag daarna, 8 september, is het dus een
avondmaalszondag. Ik hoop ’s morgens voor te gaan in
Ommen. Met het thema van de dienst wil ik proberen aan te
sluiten bij het nieuwe materiaal van de Gemeente Groei
Groepen. Het thema van het nieuwe seizoen van de
groeigroepen is: ‘Dit is mijn lichaam’. Dat slaat dan met name
op de gemeente. Die wordt in de Bijbel ‘het lichaam van
Christus’ genoemd. Echter: Jezus noemt ook het brood van het
avondmaal ‘zijn lichaam’. Bijvoorbeeld in Matteüs 26:26. Wat
betekent dat eigenlijk? Waardevol om daar tijdens een
avondmaalsdienst bij stil te staan!
We hopen op goede diensten, onder de zegen van onze goede
God.

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

Lief en Leed.
Ook voor andere zieken thuis of in het ziekenhuis, hier niet met
name genoemd, hopen wij dat er zicht op herstel mag zijn, ook
al kan dat soms lang duren. Sterkte!

Geboren

Vakantie?

Tijdens mijn vakantie is het kaartje blijven liggen. Daarom nu
pas dit bericht. Maar de vreugde is er niet minder om!
Op 22 juli hebben Stefan en Jorinda Wermink een zoon
gekregen. Ze noemen hem Jurrian. Jurrian is het broertje van
Annemijn en Emmelie. We feliciteren het gezin van harte met
het wonder van nieuw leven. We wensen Jurrian de zegen van
God toe in zijn leven. Geborgenheid bij de Goede Herder.

De zomervakantie is al bijna weer voorbij en als u dit leest gaan
de kinderen alweer naar school.
De voorbereidingen voor het nieuwe winterseizoen komen er
weer aan. Nu is het niet zo dat er de hele zomer niets gebeurd
is. Er werd door een aantal mensen hard gewerkt aan de
verdere voorbereiding van de herstructurering, zoals het
opzetten van een voorstel voor de plaatselijke regeling, de
structuren, de planning en de voorbereiding van de
informatiebijeenkomsten na de kerkdienst op zondag
1 (Ommen) en 8 september (Vinkenbuurt). Deze
bijeenkomsten geven aan waar de Hervormde kerk naar
toewerkt. Twee predikanten met elk een eigen gedeelte van de
gemeente, twee kerkelijk werkers en één kerkenraad. U bent
allen van harte welkom.
De tentdienst op 1 september in Witharen werd voorbereid,
alsmede de Viering op de Vecht op zondag 25 augustus, de
startzondag op 29 september en het clubkamp met N'joy voor
de jeugd begin oktober. Ook was er elke week een viering
tijdens de Bissingh, een moment van bezinning tijdens de
Bissinghwoensdag. En zo is er vast nog wel meer gebeurd en
werd er dus nog best veel gewerkt al was het dan vakantie.
Maar gelukkig was er voor de meesten ook ruimte voor
ontspanning en vrijaf. Ontladen en daarna weer opladen voor
een nieuw seizoen.
Het moderamen is begonnen met het nadenken over de
tijdelijke invulling van de vacature die gaat ontstaan als
ds. Coby de Haan straks vertrekt. Naast de zoektocht naar
bijstand in het pastoraat, zoals dat zo mooi heet, is er ook
contact met het moderamen van de AK om te kijken wat er
nodig is om de nieuwe structuur straks goed te laten werken.
Dus veel werk achter de schermen waar u de komende tijd
meer van zult horen. En waar we wellicht ook uw hulp bij nodig
hebben. We hopen dan op u te kunnen rekenen!

En ik ontving nog een geboortekaartje. Op 9 augustus is Jesse
Prenger geboren. Hij is de zoon van Mark en Frouwkje. Ook
Jesse heeft twee grote zussen: Lieke en Maud. We feliciteren
ook dit gezin van harte met hun zoon en broertje. We wensen
de kleine Jesse de zegen van God toe. Dat hij al vroeg mag
merken dat er mensen zijn die onvoorwaardelijk van hem
houden. En een God in de hemel die altijd voor hem klaar
staat!

Ons voorgegaan
Op dinsdag 20 augustus is overleden op de leeftijd van 79 jaar:
Theodoor Karel Aarents, Ted. Ted was geen lid van onze
gemeente. Maar hij was wel bij onze gemeente betrokken. Op
verzoek van de familie hebben we hem in de kerk herdacht, en
heb ik een bijdrage geleverd aan de afscheidsbijeenkomst.
Deze was op dinsdag 27 augustus in crematorium Kranenburg
in Zwolle. Verschillende sprekers vertelden iets over zijn leven.
Ik mocht iets zeggen over de woorden boven de kaart, Psalm
139:13, 'Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot
van mijn moeder geweven.'We wensen zijn vrouw America, de
kinderen en kleinkinderen en de overige familie kracht en
sterkte toe om het gemis te kunnen dragen.

Jubileum
Een hele bijzondere mijlpaal. Zondag 25 augustus waren
Willem en Jantje Zwinselman-Hekman 65 jaar getrouwd. Iets
wat niet veel mensen gegeven is. We feliciteren het echtpaar
van harte met dit briljanten jubileum. Dankbaar dat de goede
God jullie al die jaren voor elkaar heeft bewaard en gespaard.
We wensen Willem en Jantje samen met hun kinderen, kleinen achterkleinkinderen Gods zegen toe voor de toekomst.
‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen
door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij
God’. (Filippenzen 4:6, vertaling NBG).

Huwelijk
Zaterdag 31 augustus geven Elsbeth Veltink en Gerben
Timmerman elkaar het ja-woord. Dat gaat gebeuren in Diffelen,
de kerkelijke inzegening is daarna in de Hervormde kerk te
Ommen. De dienst wordt geleid door ds. R. de Bruijn en begint
om 15.30 uur. U bent allen van harte welkom.
We hopen dat Gerben en Elsbeth 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.

Huwelijk
Zoals ook in het vorige kerkblad al vermeld: op vrijdag
6 september hopen Bert Hendriks en Annelies Wemekamp te
gaan trouwen. De kerkdienst is om 13.30 uur in de Hervormde
kerk. Nogmaals: een hele mooie dag gewenst, onder Gods
zegen!

Afscheid ds. Coby de Haan
Maandag 2 september beginnen de kerkenraden met een
gezamenlijke vesper aan het nieuwe winterseizoen. De
kerkenraad van wijk 3 zal daarna ook vergaderen en de
5

Bloemengroet

verwachting is dat er dan of snel daarna een commissie
gevormd gaat worden die het afscheid gaat voorbereiden. Ook
hier zult u de komende weken meer van horen.
Zondagmiddag 20 oktober is er ’s middags gelegenheid om
afscheid te nemen van ds. Coby de Haan. Zondag 27 oktober
zal zij dan bevestigd worden in de Petrakerk te Veenendaal.
Met een vriendelijke groet,
Janny Schaapman

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

PaKaN! jongerenwerker

Gereformeerde kerk
07-07 Mw. A. Vedders
14-07 Mw. Kollen-Paarhuis
21-07 Fam. Den Uil
28-07 Mw. G. Schuurhuis-Godeke
04-08 Mw. F. Welleweerd-Winters
11-08 Mw. T. v.d. Ploeg-v.d. Meulen
18-08 Dhr. G. Welink

Jongerenwerker:


Witharen gebouw Irene
02-08 Fam. A. Petter
11-08 Dhr. J. Schuttert

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

Hervormde gemeente
11-08 Dhr. Roeberts
Dhr. Hemstede
28-08 Dhr. K. Luisman
Dhr. J. Kulenkamp-Lemmer

PaKaN!
Activiteitenagenda

Vinkenbuurt
14-07 Dhr. en mw. Van Keulen
21-07 Dhr. en mw. Hirink
11-08 Dhr. en mw. Van Spijker
18-08 Dhr. en mw. Veldman

September
03
Natuurwandeling in Junne om 19.30 uur o.l.v.
Herma Kotterink
08
10-er dienst om 09.30 uur in Joy Bookcafé
22
CrossPoint Church om 19.00 uur in de grote zaal
van De Kern

Gezamenlijke berichten
29 september Startzondag
In de vorige Kerkvensters is de datum van de startzondag al
even genoemd, misschien heeft u de datum al genoteerd?
Op deze zondag beginnen de ochtenddiensten in de vier kerken
om 10.00 uur met als thema ‘Een goed verhaal: dagboek van
drie vrouwen’. We horen de verhalen van Ruth, Naomi en
Orpa.
Na de dienst is iedereen van harte welkom in het Inloophuis,
Haven Oost 24 voor koffie, thee of limonade, met natuurlijk
iets lekkers daarbij. Ook staat daar een lunch (broodjes met
soep) voor u klaar. Na de lunch kan men deelnemen aan een
fietspuzzeltocht van ongeveer 15 km. De fietstocht eindigt bij
De Boslustschool, Jhr. Repelaerlaan 2. Daar staat iets te drinken
voor iedereen.
Om 15.00 uur is er als afsluiting van de startzondag een Vesper,
waarin ds. Coby de Haan voorgaat.
Het programma ziet er dus als volgt uit:
10.00 uur ochtenddiensten in de vier kerken
11.00 uur koffie in het Inloophuis
12.30 uur verzorgde lunch
13.00 uur fietspuzzeltocht
15.00 uur Vesper Boslustschool
Voor de kinderen, vanaf ongeveer 10 jaar, is er een leuk
programma door PaKaN! in elkaar gezet! Zie hiervoor het
bericht onder rubriek PaKaN! Voor de jongere kinderen is er
een springkussen, maar zijn er ook spelletjes en
knutselspulletjes.
Wij nodigen iedereen van harte uit om deze startzondag met
ons mee te vieren! Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen
met: Henk Kampman of Aly Pot.

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos
8 september 10er Dienst
De eerste 10er Dienst van dit seizoen, voor alle tieners die op
zondagochtend graag naar een kerkdienst zouden willen gaan
die speciaal op hen is gericht. Iedereen vanaf de eerste klas van
het voortgezet onderwijs is van harte welkom! De 10er
Diensten worden gehouden in Joy Bookcafé (Bermerstraat
15a).
We starten om 09.30 uur 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! Rond 11.00 uur sluiten we af. Alle tieners zijn
van harte welkom!!
29 september Start 10er werk 2019/2020
Na kerktijd starten wij met een geweldig en actief
spelprogramma. Vol spanning, sensatie en codes!
Een overheerlijke hamburger party! En ..... een spectaculaire
finale met een knallend einde.
Mis het niet! Tot ziens op 29 september, Boslustschool,
Jhr. Repelaerlaan 2
Namens PaKaN!
Thomas & Jan

Plaatselijk kerknieuws
Kerkdiensten via Google Assistant
De kerkdiensten van de Hervormde gemeente en
Gereformeerde kerk in Ommen zijn beschikbaar gemaakt voor
Google Assistant. Kerkdiensten van deze kerken kunnen nu ook
worden beluisterd met een Google Home speaker, Google Nest
Hub, Chromebook en Google Assistant op uw mobiele telefoon.

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

Hoe werkt het?
Zeg:
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- ‘Oké Google, Praat met Kerkdienst beluisteren.’
De Google Assistant antwoordt met:
‘Noem alsjeblieft de naam en de plaatsnaam van de kerk die je
wilt beluisteren’. Noem de naam van uw kerk en de
plaatsnaam:
- ‘Gereformeerde kerk in Ommen’ of:
- ‘Hervormde gemeente in Ommen’
Nadat u de naam én plaatsnaam van de kerk hebt genoemd,
zoekt Google Assistant de kerk voor u op en maakt een
verbinding. Vervolgens kunt u de dienst beluisteren.
Beëindig de uitzending met het commando: ‘Oké Google,
verlaat uitzending’. Als de kerkdienst is afgelopen, wordt
'Kerkdienst beluisteren' automatisch afgesloten.
Meer informatie over de service 'Kerkdienst beluisteren' is
beschikbaar op deze website:
www.smartandsmile.nl/kerkdiensten-google-home/. Op dit
moment zijn ruim 1750 kerkdiensten in Nederland te
beluisteren. Een register met beschikbare kerkdiensten is
gepubliceerd op deze website:
www.smartandsmile.nl/overzicht-van-kerkdienstenbeschikbaar-op-google-home/.

Gereformeerde kerk
Vergaderingen
2 september
9 september
23 september
23 september

Wijkraden 1 en 2
Kleine Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters
Diaconie

Zondagskinderen
Op dit moment hebben we 13 zondagskinderen en hier zijn we
heel blij mee. Maar omdat een aantal kinderen in groep 8 zit,
zal een aantal na de zomervakantie stoppen. Het zou mooi zijn
als er weer wat nieuwe kinderen bij zouden komen. Als je het
leuk lijkt om ook zondagskind te worden, kun je je hiervoor
opgeven tot woensdag 4 september. Je bent dan ongeveer 4x
per jaar aan de beurt.

26-05
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 448,80
47,20

Kerk
€ 266,04
45,10
91,30
36,19

30-05
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 114,87
63,30

Kerk
€ 193,37
59,46
113,17
40,36

02-06
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 307,24
61,05

Kerk
€ 271,92
49,40
177,15
36,77

09-06
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 678,32
61,90

Kerk
€ 304,68
41,56
207,70
37,48

16-06
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 514,88
58,65

Kerk
€ 306,33
41,26
207,51
33,88

23-06
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 427,20
42,95

Kerk
€ 332,90
23,37
219,06
19,48

30-06
Diaconie
Ommen
€ 293,19
Witharen
62,95
Kerk. geb.
Gebouw Irene
CrossPoint Camo
56,35
CrossPoint avond
43,55

Kerk
€ 276,10
48,05
172,92
40,25

Giften

Taken zondagskind:
Kaars aansteken samen met leiding van de kindernevendienst
Meenemen van de Kinderbijbel
Gebedsbriefje aan de dominee geven
Doopouders een cd geven

Voor de bloemen
€ 15,00
Voor de kerk
€ 20,00 via een ouderling

Wil je je opgeven of wil je eerst meer informatie:
Miranda Rens.

Hartelijk dank

Collecten
05-05
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene
Motordienst
Kerk. geb.

Diaconie
€ 507,32
57,05

12-05
Ommen
Kerk. geb.

Diaconie
€ 504,42

Kerk
€ 309,25
208,47

19-05
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 405,54
79,05

Kerk
€ 311,40
56,20
101,60
48,02

72,45

Hervormde gemeente

Kerk
€ 312,16
51,10
230,18
38,37
50,30
32,25

Herinrichting Hervormde gemeente
In de afgelopen weken zijn onder regie van het moderamen AK
de verdere voorbereidingen opgepakt. Onder andere het
benaderen van gemeenteleden die in de nieuwe structuur een
taak op zich willen nemen. Ook het opstellen van het
beleidsplan en de plaatselijke regeling vorderen gestaag. Door
het aanstaande vertrek van onze predikant Coby de Haan
moeten we tijdelijke vervanging zoeken voor het pastoraat in
pastoraal gebied Noord-West (nu nog wijk 3 en deels wijk 1).
Daarnaast zoeken we een opbouwwerker om het proces van
herstructurering gemeentebreed te begeleiden/ondersteunen.
Om hiervoor de juiste mensen te vinden zijn we in contact
getreden met de landelijke kerk. Zij hebben mensen
beschikbaar om tijdelijk bij te springen bij een plaatselijke
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gemeente. In hoeverre dat gaat passen bij onze behoefte zullen
we de komende weken te weten komen.
Op 27 augustus zal het moderamen AK alle ambtsdragers
bijpraten over de laatste stand van zaken. Op zondag
1 september in Ommen en op zondag 8 september in
Vinkenbuurt willen we na afloop van de eredienst de
gemeenteleden kort informeren over de stand van zaken.
Alle formele documenten voor onze nieuwe structuur moeten
bekrachtigd worden door een gezamenlijk besluit van alle
ambtsdragers. Ook het ‘horen van de gemeente’, zoals dat
kerkordelijk verplicht is, zal worden ingepland.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Lambert van den Berg, voorzitter

Voor Albanië
€ 25,00 via de collecte
Voor de bloemen
€ 10,00 via dhr. M. Hemstede
€ 5,00 en € 10,00 via mw. J.H. de Ruiter-Kremer
€ 10,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot
€ 15,00 via mw. H. Willems-Boezelman
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
Hervormd Centrum voor de koffie
€ 20,00 via het kerkelijk bureau
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 7,50 via mw. H. Reurink-Seinen
€ 10,00 via dhr. en mw. Van den Berg
€ 10,00 via mw. J. Hulst-Wind
Hartelijk dank

Vorming
31 augustus Wandelen
We wandelen dan van Nieuwleusen naar Lichtmis. Deze
wandeling is i.v.m.de warmte in juni en juli 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, Henny Weideman.

Ouderenmiddagen seizoen 2019/2020
Data donderdagmiddagen: 10 oktober, 14 november,
19 december, 9 januari, 13 februari, 12 maart en 9 april 2020.
Tijd:
14.30 uur
Locatie:
Hervormd Centrum
Voor wie:
Alle 50 plussers
Organisatie:
De ouderencommissie van de Hervormde
Diaconie
Hopelijk zien we u allemaal tijdens deze ouderenmiddagen!

10 september Cursus ‘Ruimte voor de Geest’
In deze cursus gaan we in op vragen als:
*Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
*Wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en
denken?
*Welke uitdagingen zijn er op dit gebied?
*Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen
leven?
*Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te
leven?
*Het is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken,
maar er is ook ruimte voor persoonlijke vragen.
Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant en toeruster binnen de
PKN, via het Evangelisch Werkverband, die een boek over dit
onderwerp heeft geschreven.
Data:
dinsdag 10, 17 en 24 september 2019
Tijd:
koffie vanaf 19.30
aanvang 20:00 uur tot 22.00 uur
Onkosten:
€10,00 voor cursusboekje en een collecte
voor het Evangelisch Werkverband
Plaats:
Hervormd Centrum, Julianastraat 8, Ommen
Opgave:
Ina Schokker

Collecten

21-07
Kerk
Ommen
€ 189,85
Vinkenbuurt
48,20
Kerk Vinkenbuurt
45,40

Diaconie
€ 211,01
39,25

Kerk. geb
€ 129,10

28-07
Ommen

Kerk
€ 142,80

Diaconie
€ 148,35

Kerk. geb
€ 116,10

04-08
Ommen

Kerk
€ 247,66

ZWO
€ 269,29

Kerk. geb
€ 196,01

Diaconie Beeld en Geluid
€ 266,75
€ 206,10
56,25
49,15

Voor de kerk
€ 10,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 10,00, € 12,00 via bezoekmedewerker
mw. K.A. Grootemarsink-Hekman
3x € 10,00 en € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

10 september H.V.D. wijk 2
Deze dinsdag is onze volgende vergadering in het Hervormd
Centrum. Aanvang 13.30 uur.

Kerk. geb.
€ 176,07

18-08
Ommen
Vinkenbuurt

Kerk
€ 237,02
51,10

Kerk. geb
€ 133,24

Giften

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.

Diaconie
€ 280,67
15,80

Diaconie
€ 172,61
87,40

Zendingsbussen Ommen juli € 321,48

Geslaagde rommelmarkt
Wij kijken terug op een geslaagde rommelmarkt. De
Hervormde gemeente hield op zaterdag 3 augustus haar
jaarlijkse rommelmarkt. Er waren allerlei spullen te koop. Ook
werden er heerlijke pannenkoeken gebakken. En natuurlijk
ontbrak het rad van avontuur niet. Ook waren er
vakantiegangers die speciaal voor de knieperties en de
gezelligheid elk jaar terugkomen naar de rommelmarkt.
Toen om 09.00 uur de markt openging, was het direct al druk
en toen om 14.00 uur de markt sloot, liepen er nog altijd
kopers langs de uitgestalde waren.
Na de markt werd onder het genot van een wel verdiend glas
drinken aan de medewerkers van de markt de opbrengst
bekend gemaakt. Deze bedroeg € 5.072,45 bijna € 400,00 meer
dan vorig jaar. Daar komt nog een bedrag van € 790,50 voor
oud ijzer en € 701,33 van de bloemenmarkt bovenop. De totale
opbrengst bedraagt dus € 6.564,28. Dit bedrag komt ten goede
aan nieuw meubilair voor het Hervormd Centrum. De
organisatie van de rommelmarkt is dankbaar voor een goed
verlopen en gezellige dag met een hele mooie opbrengst.

14-07
Kerk
Ommen
€ 234,78
Vinkenbuurt
19,35
Kerk Vinkenbuurt
15,85

11-08
Kerk
Ommen
€ 183,82
Vinkenbuurt
73,45
Kerk Vinkenbuurt
73,43
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Alpha cursus

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
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).
Nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan voor de Marriage
Course vóór 15 september. Adres: Zalencentrum De Kern
Bouwstraat 17 Ommen. Er zijn kosten aan verbonden (bedrag
is inclusief catering en cursusmateriaal).
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
Rik en Jetty Olijve of Eric en Tamara Post.

In oktober willen we weer
starten met een Alpha cursus
in Ommen. De Alpha cursus is
voor iedereen die meer wil
weten over het christelijk
geloof. Ook is de Alpha geschikt voor iedereen die zijn of haar
geloof wil verdiepen!
Elke Alpha bijeenkomst wordt begonnen met een maaltijd. Na
de maaltijd volgt een inleidend praatje, waarna we in kleine
groepjes verder praten aan de hand van gespreksvragen.
Onderwerpen die we behandelen zijn: Wie is Jezus? Waarom is
Jezus aan het kruis gestorven? Hoe kan ik zeker zijn van mijn
geloof? Bidden, hoe en waarom? Bijbellezen, hoe en waarom?
Hoe leidt God ons? Hoe kan ik het kwade weerstaan? Waarom
en hoe moeten we het anderen vertellen? Geneest God
vandaag de dag nog? Hoe zit het met de rest van mijn leven?
In het weekend behandelen we 3 hoofdstukken over de Heilige
Geest. Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Hoe
kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
Je kunt de Alpha op een ochtend of op een avond volgen. Bij
voldoende deelnemers gaat de cursus van start. We beginnen
met een kennismakingsochtend/avond, dan 10 weken om de
onderwerpen te behandelen en dan een afsluitende gezellige
ochtend/avond.
Voor vragen of voor opgave Ina Schokker

Stichting Ommen voor Oekraïne
Al een aantal jaren houden we
verschillende acties voor het
Alzheimerhuis in Oekraïne. In februari
2018 zijn de eerste bewoners er komen
wonen. Eerst 5 personen en nu wonen er 10 personen. Onlangs
hebben we met onze contactpersonen Dianne en Peter een
overleg gehad; het gaat goed in het Alzheimerhuis. Het ziet er
netjes uit en de bewoners krijgen goede zorg.
De mensen die in het Alzheimerhuis wonen dragen een groot
deel van hun pensioen af voor de verzorging, de medicatie en
het wonen (eten, verwarming, personeelskosten enz.) maar dat
is niet voldoende. Daarom gaan we door met acties. Met de
opbrengst van ondersteunen we ook projecten in het dorp
waar Dianne en Peter wonen. Ze hebben een eigen stichting,
waarbij ze individuele hulp geven aan inwoners. Te denken valt
aan voedselpakketten, medische kosten, hout voor de winter,
enz.
Mogelijk gaan we ook met een nieuw project beginnen,
namelijk ouderenzorg in het dorp van Dianne en Peter. Daar
wordt nu onderzoek naar gedaan. Onze volgende actie is
appelplukken. In september en oktober gaan we 6 tot 8 weken
peren en appels plukken in Kraggenburg. Zijn er onder u
mensen die mee willen helpen met de appelactie? U kunt zelf
aangeven welke dag in de week u mee zou willen. Voor opgave
of meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande
personen. Johan Hofmeijer of Erna Martens

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
31 augustus ‘Duo bijzonder Top’ om 20.00 uur,
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld.
Gerwin van der Plaats (Monarke orgel en piano) en Clara de
Vries (zang).
4 september ‘Zingen maakt blij’
Het overdagkoor gaat na de zomerperiode van vier maanden
(mei-augustus) vanaf woensdag 4 september elke week van
10.00 uur tot 11.30 uur, met daarin een gezellige koffiepauze,
weer zingen in De Kern. In een bijzonder fijne sfeer zingen wij
vooral bekende liederen uit verschillende liedbundels en
koorbewerkingen.
Meerdere malen verleenden wij medewerking bij kerkdiensten
of andere gelegenheden. Heeft U belangstelling voor koorzang
dan bent U van harte welkom om vrijblijvend met ons mee te
zingen. Voor meer informatie ℡ 0572 331 332.
13 september Christenvrouw
De Christenvrouw afd. Ommen e.o. hoopt op deze
vrijdagochtend voor de eerste keer in dit seizoen weer bijeen
te komen in het Hervormd Centrum. Spreker op deze morgen is
ds. K.A. Hazeleger. Het onderwerp: ‘Ontkerkelijking‘. De
bijeenkomst begint om 09.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
Inlichtingen: G.M. van Ommen-Middelkoop

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?

Marriage Course Ommen
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:

Gebedspunten
Laten we bidden dat God ons laat zien hoe we met
onze talenten kunnen stralen in de wereld. Bid dat
iedereen na de vakantie weer met enthousiasme aan
de slag mag gaan.
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Laten we God danken voor de gezelligheid en goede
sfeer bij de koffie-ochtenden in het Hervormd
Centrum en De Kern. Dank God dat veel mensen
hiervan mogen genieten.
Laten we Gods zegen vragen voor de leerlingen en
leerkrachten in het nieuwe schooljaar. Dat kinderen
en jongeren zich mogen ontwikkelen zoals God hen
heeft bedoeld.
Laten we bidden om Gods ontferming bij alle ellende
in de wereld. Om Gods nabijheid voor mensen die
getroffen zijn door oorlogsgeweld, natuurrampen of
hongersnood.
Laten we bidden om Gods leiding en zegen bij de
voorbereidingen voor de Startzondag.
Laten we God danken dat ieder mens waardevol is in
Zijn ogen en dat Hij van ons houdt.
Laten we God danken voor de mogelijkheid en de
vrijheid voor de vele geloofsopbouwende cursussen
en activiteiten die we mogen houden in Ommen.
Laten we bidden voor alle mensen die iemand missen.
Dat God hen nabij zal zijn in moeilijke momenten en
dat er mensen om hen heen zullen staan, die naar hen
omzien.

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

Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
 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 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
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 13 september.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 3 september 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 5 september 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

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

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

Gereformeerde kerk

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.

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

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

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

: 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 Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend:
Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

: NL54 RABO 0373 7266 00
: NL33 RABO 0348 9042 90
: NL46 RABO 0348 9043 47
: NL26 RABO 0373 7266 19
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Jij bent een neppe

Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl

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

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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Cursus ‘Ruimte voor de Geest’
In deze cursus gaan we in op vragen als:
•

Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?

•

Wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken?

•

Welke uitdagingen zijn er op dit gebied?

•

Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?

•

Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?

Het is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken, maar er is ook ruimte voor persoonlijke vragen.
Cursusleider:

ds. Jelle de Kok, predikant en toeruster binnen de PKN, via het Evangelisch
Werkverband, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.

Opgave:

Ina Schokker
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