Kerkvensters
Kerkblad
Van gereformeerd en hervormd

Ommen Vinkenbuurt Witharen
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Vrijdag 13 september 2019

Meditatie

Leesrooster
Zondag shopdag?

Za

14 sept. 1 Samuel 17:55-18:5 Vriendendienst

De gemeente Ommen is begonnen de regeling te evalueren,
die het winkeliers sinds 2016 mogelijk maakt om op twaalf
koopzondagen vanaf de lunch (of: na kerktijd) open te gaan.
Kerken mogen meepraten in een klankbordgroep.
Maar praat maar eens mee, namens de Ommer PKN. Wat moet
je zeggen: duizenden gelovigen, duizenden meningen. Gelukkig
heeft de gemeente ook een enquête voor haar burgers op
www.bureaubartels.nl. Wonderlijk genoeg heb je een
wachtwoord nodig dat ik vast niet mag verklappen, maar wie
weet om welke stad het gaat en in welk jaar onze
koopzondagregeling inging (twee cijfers), kan meedoen na het
hoofdletterloos intikken van de bewuste zeven letters/cijfers.
Na ‘Gaat u wel eens op zondag kopen?’ – zou je nog tegen
mogen zijn als je dat wel eens gedaan hebt? – wordt gelijk
gevraagd waarom niet: om de principiële reden van de
zondagsrust, omdat je genoeg andere dagen hebt om te
shoppen, omdat je niks nodig hebt op zondag.
Gelukkig kun je ook nog een andere reden invullen. Want mijn
persoonlijke aarzeling bij 52 koopzondagen heeft weinig te
maken met principiële zondagsrust. Het vierde gebod ‘Gedenk
de sjabbatdag’, dat nooit voor ons ‘heidenen’ was bestemd en
de Joodse zaterdag - vanaf vrijdagavond, heeft in mijn beleving
weinig te maken met een verbod om op zondag ijsjes te
(ver)kopen.
Wel kunnen we onszelf en elkaar veel goeds gunnen door te
beseffen waarom het bijbelse Israël het sjabbatsgebod kreeg.
De Eeuwige heeft na zes dagen noeste arbeid zelf ook zijn werk
gestaakt (Gen.2:2; Ex.20:11). Zullen wij het beter weten dan
Hij, door zeven dagen werk en beschikbaarheid van onszelf en
elkaar te eisen? Een andere motivatie voor een vrije sjabbat is:
je was slaaf in Egypte, maar daar ben je van bevrijd (Deut.5:15).
Oftewel: leg jezelf toch geen nieuwe slavernij op met een
loodzwaar economisch juk.
Als ik ons samenleven in Ommen hieraan spiegel, vraag ik
mezelf van alles af, zoals: 1. helpen deze inzichten me om op
zondag=opstandingsdag op te staan tot het leven waartoe we
bedacht zijn, en hoe geef ik daar vorm aan; 2. hoe waardevol is
het om samen als familie/gezin en dus ook als samenleving een
zelfde dag vrij te zijn om tijd voor elkaar te hebben in vrijheid
en vrije tijd; 3. wat kan ik ertegen doen nu ik me realiseer dat
ontelbare mensen wereldwijd écht zeven dagen per week zich
als slaven moeten afpeigeren, niet zelden voor wat ik zo graag
wil kopen;
vervolg pag. 3
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Kerkdiensten
Zondag 15 september

Zondag 22 september

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. K. Jelsma
Riekus Hamberg
Dhr. J. / mw. M. Schipper-Dijk
Alle groepen
Mw. M. van Lenthe
Mw. H. Wermink-Lamberink

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

Witharen

Ds. K. Jelsma
Lydia Volkerink
Mw. H. Meulenkamp-Wermink
Alle groepen
Mw. H. Grootens-Slotman
Mw. T. Grootenhuis-Wessels

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. M. de Vries, Wierden
Lydia Volkerink
Dhr. H. Kroon
Leiding: ?

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Frans Dijkstra
Dhr. J. Wermink
Dhr. G.J. Voort

Ommen Samen kerk

Ds. G.A. Schreuders, Wierden
Freddy Bruins
Dhr. H. Kroon
Leiding: Trudy

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

19.00 uur:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

CrossPointdienst
Dhr. G. Lennips
Mw. W. Ekkelkamp

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

Ds. J. de Haan
Frans Dijkstra
Mw. W. Ekkelkamp
Alle groepen
Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe
Dhr. G. Vogelzang
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt

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

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

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

Geen

Weekopening, -sluiting

Ds. R.R.J. de Bruijn, doopdienst
Gert Diepeveen
Mw. E. Touwen-Tempelman
Alle groepen
Dhr. G.J. Hekman
Mw. M. Hekman-Marsman
Mw. J. Makkinga-Boezelman

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Mw. C. Meesters
Geen

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 16 sept. 10.30 uur:Dhr. J. Wieske

Maandag 23 sept. 10.30 uur:Mw. M. Veenstra

Oldenhaghen

Oldenhaghen

Vrijdag 20 sept. 18.30 uur: Dhr. K. Schaap

Vrijdag 27 sept. 18.30 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn

Nijenhaghen

Nijenhaghen

Vrijdag 20 sept. 19.30 uur: Dhr. K. Schaap

Vrijdag 27 sept. 19.30 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn
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Bij de diensten

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

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

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:

Vervolg meditatie
4. zullen kleine middenstanders niet doodmoe en/of blut
omvallen ten gunste van de grote jongens (‘shop till they drop’)
– en hoe gezellig zal de binnenstad er dan na een paar jaar
uitzien;
5. kan ik mijn kinderen recht in de ogen blijven aankijken als ik
hun een samenleving achterlaat die alleen gaat om zoveel
mogelijk consumeren en die hun daardoor geen vaste vrije
zondag gunt; 6. gaat het op termijn het kerkelijk leven niet in
de wielen rijden; 7. is het geen teken van geestelijke armoede
en individuele verwendheid; 8. hoe nodig is het eigenlijk echt –
of jutten we elkaar vooral op?
Ik merk dat ik met een paar koopzondagen weinig moeite heb
en zomers zonder gewetensbezwaar een terrasje pak of een
winkel binnenloop. Maar wat gebeurt er met de kwaliteit van
leven en samenleven als kopen op zondag gewoon wordt? Het
sjabbatsgebod grijpt me bij de kladden. Gaan we God of
Mammon dienen?
Benieuwd ben ik hoe ondernemers, boeren, de
toerismebranche, jongeren en vooral winkeliers hierover
denken. Maar vergeet vooral niet allemaal zelf je mening te
geven via de enquête. Misschien dat je er zondag even de tijd
voor hebt…
Ds. Hans Baart

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

Gereformeerde kerk
Collecten
15 september
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Kerk in Actie Zending en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne

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

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

Zondagskind
Ommen
15 september:
22 september:

?
?

Wijkberichten

Kinderoppas
Ommen
15 september:
22 september:
Witharen
15 september:
22 september:

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

Romy Dunnewind
Marloes Kassies
Marieke Rijkhoff
Marijke van Harten
Heidi Jaspers

Dhr. H.J. Knol
Mw. D.H. Eggen-van Driessen
Dhr. G.J. Hesselink
Dhr. W. Top
Mw. T.D. Tameeris-Tekelenburg,
Mw. J. Boezelman-Runhart
Dhr. F. Vedders
Mw. G. v.d Wal-v.d. Brink
Mw. H. Seigers-Beniers
Dhr. J. Stegeman
Mw. G. v.d. Schoor-Timmerman
Mw. Z. Buter-de Vries
Mw. J.E. Horsman-Endeman
Mw. J. Oldeman-Timmerman
Mw. G. Warmelink-Wennemars

Frieda Slotman
Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen

Hervormde gemeente
Collecten
15 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie
Edukans / zending

22 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

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

Zondagskind
15 september:
22 september:

?
Nathan Haveman

Kinderoppas
Ommen
15 september:
22 september:

Jennie Dankelman
Marjolein Meulink
Lena Boezelman
Joke Hendertink
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29 september: bevestiging op startzondag
Op startzondag is de kerkenraad voornemens om
dhr. Jan Lodewijk als ouderling-kerkrentmeester te bevestigen.
Hij zal als bijzondere opdracht het voorzitterschap van het CvK
op zich nemen. Daar zijn we als gemeente blij mee. Het maakt
het voor de huidige voorzitter Wilco Volkerink mogelijk om
penningmeester van het CvK te worden, wat overigens geen
ambtelijke consequenties heeft. Deze vacature stond al lange
tijd open.

Wijk 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Huwelijk
Heuglijk nieuws: op 20 september willen Anniek van de Belt en
Maarten Woertink elkaar trouw beloven voor de rest van hun
leven. Om steun en zegen bij die belofte zullen ze vragen in een
kerkdienst in de gereformeerde kerk aan de Bouwstraat om
15.00 uur. Via deze weg alvast een hartelijke gelukwens aan
het bruidspaar, hun ouders en andere familie en hun vrienden.

Jubilea
Leen en Marrie Noordegraaf-Beltman laten weten dat ze op
24 september 50 jaar getrouwd zijn en dankbaar zijn dit
jubileum samen te kunnen vieren.
Een dag later, 25 september, vieren Henk en Jennie de BoerVeurink dat ze 60 jaar geleden trouwden.

Oecumenisch dopen
In de vorige Kerkvensters schreef ik over het blijde wonder van
de tweeling Lise en Mirthe. De ouders Mattheu Stevelink (rk)
en Andrea Oldewening (geref.) hebben aangegeven dat ze hun
dochters graag in oecumenisch verband gedoopt zouden zien.
Maar hoe doe je dat? Pastoor André Monninkhof en ik gingen
samen naar hen toe met deze vraag. André heeft er een artikel
over geschreven voor het parochieblad. In verkorte vorm
nemen we het ook op in Kerkvensters. Want we vermoeden
dat het voor iedereen mooi is om te kunnen lezen hoe zoiets
nou gebeurt en waar het toe leidt.

Weer een dag later kan de vlag uit bij Symen en Jannie
Wiersma-Kampman. Dankbaar vieren ze dan hun 50e
trouwdag.
We feliciteren deze 3 echtparen van harte met deze jubilea en
wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Dank
Om dan maar direct even aan te sluiten: Op 31 augustus
mochten Plonie en ik met onze kinderen en kleinkinderen
vieren dat we 40 jaar geleden in een oecumenische viering in
de r.k. kerk van Winschoten elkaar trouw konden beloven en
Gods zegen mochten ontvangen. Niet vanzelfsprekend
allemaal…Namens de Gereformeerde kerk ontvingen we een
prachtige bos bloemen! Dank daar voor! En ook dank voor de
zo vele felicitaties en kaarten!

Oecumenisch doopbezoek – door pastoor
Monninkhof
‘Op vrijdag 23 augustus ben ik met ds. Hans Baart op bezoek bij
Andrea Oldewening en Mattheu Stevelink. Sinds 26 juli zijn zij
de trotse ouders van Lise Anna en Mirthe Hennie. Het gaat hun
gelukkig zeer goed – en dat is te zien.
Ds. Baart en ik worden gastvrij ontvangen met koffie en
krentenwegge uit Twente. Hier is Mattheu opgegroeid en daar
wonen ook de peter en meter van beide kinderen. Deze
peetouders hebben hun taak serieus opgevat, want ze hebben
meteen voor een meter krentenwegge gezorgd.
Mattheu en Andrea willen hun kindjes graag laten dopen.
Beiden zijn kerkelijk betrokken. Andrea is belijdend lid van de
gereformeerde kerk en was tot haar verhuizing naar Ommen
heel actief in de kerk. Mattheu is rooms-katholiek en komt ook
samen met Andrea graag in vieringen bij ons in de Brigittakerk.
Omgekeerd voelen Andrea en Mattheu zich ook thuis in
diensten in de Gereformeerde kerk.
We praten over de doopviering. Mattheu en Andrea willen heel
graag dat deze doopviering in oecumenisch verband
plaatsvindt. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
-in een gemeenteviering op zondagmorgen in de
Gereformeerde kerk;
-of in een ‘familieviering’ op zondagmiddag in de Brigittakerk.
In het eerste geval neemt de gereformeerde kerk de
verantwoordelijkheid voor de doop. De doop wordt bediend
door de predikant en de dopelingen worden ingeschreven in
het doopregister van de gereformeerde kerk. In deze dienst
kan dan een vertegenwoordiger vanuit de RK-parochie
aanwezig zijn om uitdrukking te geven aan de betrokkenheid
van katholieke zijde bij deze doop. Deze rooms-katholieke
vertegenwoordiger zou bijvoorbeeld namens zijn/haar kerk de
doopkaars kunnen aanbieden.
In het tweede geval dopen we in een aparte viering op
zondagmiddag. In dat geval neemt de RK-kerk de
verantwoordelijkheid voor deze doop. De priester is de
bedienaar van de doop en de dopelingen worden ingeschreven
in het doopboek van de Rooms-Katholieke Kerk. In deze
doopviering kan een vertegenwoordiger aanwezig zijn vanuit
de gereformeerde kerk om uitdrukking te geven aan de
betrokkenheid van de gereformeerde kerk bij deze doop,

Trouwen
Voordat er een jubileum gevierd kan worden moet er eerst een
begin zijn…Dit begin willen Marianne Hierink en Gertjan
Schuttert op 5 oktober maken en in een dienst die om
14.00 uur begint in de Gereformeerde kerk om een zegen over
hun huwelijk vragen. Van harte gefeliciteerd met deze keuze!
We wensen hen een hele mooie dag en een gezegende
gezamenlijke levensweg!

Doopzondag
Op 13 oktober is er weer een doopzondag. Kinderen uit wijk 1
kunnen in de morgendienst in Ommen gedoopt worden. Meld
je even bij ondergetekende. We gaan de dienst voorbereiden in
de week daarvoor.
Ds. K. Jelsma

Wijk 2
Predikant:


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



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

Scriba:

Bij de diensten
15 september: vlak voordat deze kopij geschreven werd,
kregen we bericht dat de school-kerkdienst van deze zondag
niet doorgaat. Jammer!!! Ik mag in Witharen voorgaan en zal
wellicht met David doorgaan (1Sam.17:31-58, David en Goliat).
22 september mag ik spreken in een CrossPointdienst. Lijkt me
een uitdagende ervaring!
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mogelijk de predikant die de Schriftlezing en/of verkondiging
kan verzorgen. Tijdens ons gesprek beklemtonen ds. Hans
Baart en ik, dat beide kerken elkaars dopen erkennen als
geldig. In welk van beide kerken Lise en Mirthe uiteindelijk
gedoopt zullen worden, is ter keuze aan hun ouders. Die keuze
zal mede worden bepaald door de gelovige opvoeding, die zij
aan hun kinderen willen meegeven, en ook door overwegingen,
die betrekking hebben op de kerkelijke gemeente, waar de
leden van dit gezin naar alle waarschijnlijk het meest ‘thuis’
zullen zijn, zonder dat dit contact met de ‘andere’ kerk hoeft
uit te sluiten; dat geeft de oecumenische aard van dit
doopgesprek ook wel aan.
We hopen op een mooie doopviering voor Lise en Mirthe, hun
trotse ouders Andrea en Mattheu, de peter en meter, familie,
en allen, die zich betrokken voelen.
Pastoor André Monninkhof

sommige ambtsdragers afscheid zal worden genomen. Welkom
allemaal!
Hartelijke groet, Ds. Reijer de Bruijn

Huwelijk
‘Wat u ook doet, doe het uit liefde’
(1 Korinthiers 16:14)
Deze woorden staat op de huwelijkskaart van Gerjanne ter
Steege en Gernand Hekman.
Zij gaan trouwen op 27 september. Zij willen elkaar hun leven
in liefde en trouw toezeggen in de huwelijksdienst in de
Hervormde kerk. Ze hebben mij gevraagd hun huwelijks in te
zegenen. En dat doe ik met liefde, natuurlijk! De dienst is om
19.00 uur. Wees van harte welkom!
We hopen dat Gerjanne en Gernand, met hun familie en
vrienden een mooie feestelijke dag hebben. En we wensen het
bruidspaar veel geluk samen, gezegend met de liefde van God.
Ds. Coby de Haan

P.S.: inmiddels hebben Andrea en Mattheu ons laten weten,
dat de doop van hun kinderen Lise en Mirthe zal plaatsvinden
in een gemeenteviering in de Gereformeerde kerk op zondag
3 november, waarin nog meer doopouders hun kinderen ten
doop hopen te houden. Wij wensen hen, hun familie, en allen
die zich betrokken voelen, alvast een mooie doopviering toe!

Huwelijk

Kerkelijk werker

Vrijdag 4 oktober hopen Vincent Wijermars en Nelleke
Grondman te gaan trouwen. De kerkelijke inzegening van hun
huwelijk vindt plaats in de Hervormde kerk in Ommen om
14.30 uur. Omdat ik vanaf de herstructurering van de
hervormde gemeente hun predikant ben, hebben ze mij
gevraagd om de kerkdienst te leiden.
We wensen het bruidspaar een onvergetelijke dag toe, en de
liefde en trouw van God die hen vergezelt op hun gezamenlijke
levenspad.
Ds. Karel Hazeleger

Kerkelijk werker:


Wijkgemeente 2

Met vriendelijke groet vanuit de pastorie,
Ds. Hans Baart

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

Predikant:

Wijkgemeente 1
Bereikbaar:
Predikant:
Bereikbaar:

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

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

Scriba:


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

Rondom de erediensten
Scriba:


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

Zondag 22 september hoop ik ’s morgens voor te gaan in
Vinkenbuurt. Ik ben van plan te preken over 1 Samuël 25:29,
waar Abigaïl tegen David zegt dat het steentje van zijn leven
veilig geborgen is in de buidel waarin God de mensenlevens
bewaart. Ontroerend mooie woorden, over bescherming bij
God. En mogen we die woorden niet ook betrekken op onszelf?
We hopen op een bemoedigende dienst, tot eer van God!

Doopdienst
Zondag 22 september is er ‘s morgens een doopdienst in de
Hervormde kerk, waarin ik mag voorgaan.
Ouders die hun kindje graag nog willen laten dopen, kunnen
zich nog bij mij opgeven. Er is al een dopeling aangemeld en ik
hoop dat er nog meer aanmeldingen komen.

Huwelijk
Zaterdag 5 oktober hopen Gertjan Schuttert en Marianne
Hierink te gaan trouwen. De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk. We wensen Gertjan
en Marianne een hele mooie dag toe en een gelukkig en
gezegend huwelijk.

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.

Mensen gevraagd voor het bezoekwerk
U heeft vast meegekregen dat de Hervormde gemeente bezig
is met een herstructurering. We gaan van een gemeente die
bestaat uit drie behoorlijk zelfstandige wijken naar één
gemeente met twee geografische gebieden. Ook het pastoraat
wordt gereorganiseerd. Het is de bedoeling dat ik predikant
word van het nieuwe geografische gebied Zuid-Oost. Daarnaast
is er het gebied Noord-West. Voor beide gebieden geldt dat we
heel graag nieuwe mensen erbij willen die als pastoraal
ouderling (in de kerkenraad) of als pastoraal medewerker (niet
in de kerkenraad) mee gaan doen met het bezoekwerk. Nieuw
is dat je kunt kiezen wat voor soort bezoekwerk je wilt doen:

Persoonlijk
Met warme gevoelens kijk ik terug op de laatste vergadering
van onze kerkenraad van wijk 1. Samen mochten we terugzien
op een lange en mooie periode van ontmoeting en
samenwerking. We zien nu uit naar de dienst van D.V. 13
oktober, waarin de nieuwe kerkenraad aan wordt voorgesteld
en gemeenteleden worden bevestigd/herbevestigd en van
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Zie bericht van collega Karel Hazeleger.

op een aantal vaste adressen waar de mensen hebben
aangegeven graag bezocht te willen worden, bij een aantal
vaste ouderen, of op afroep bij lief en leed (dus zonder vaste
adressen). Daarnaast zoeken we mensen die het
doelgroepenpastoraat voor de hele gemeente op willen gaan
zetten. Lijkt dit je wat of wil je hier meer van weten? Neem dan
rustig contact met me op! Overweeg je bezoekwerk te doen in
het toekomstige gebied Noord-West, dan kan je het beste
contact opnemen met ouderling Janny Schaapman,
℡ 0523 656696. We hopen op veel aanmeldingen!

Persoonlijk
Nu het nieuwe kerkelijke seizoen begint, ben ik hier in Ommen
mijn werkzaamheden en contacten aan het afronden en
overdragen.
En ondertussen zijn Reijer en ik op huizenjacht in Veenendaal.
In een volgend Kerkvensters komt meer informatie over mijn
afscheid zondagmiddag 20 oktober.
Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Kerkenraadsvergadering
Maandag 2 september is het vergaderseizoen weer begonnen.
Eerst kwamen we samen voor een Vesper in De Kern. Daarna
werd er vergaderd. We keken terug op het geslaagde buiten
koffie drinken, drie keer naast de kerk in Ommen en 6 keer bij
de kerk in Vinkenbuurt. Ook kerkten Vinkenbuurt en Witharen
vier keer samen en was er 1 september een geslaagde
gezamenlijke tentdienst in Witharen. We spraken over de
zaken die geregeld moeten worden voor de herstructurering en
voor straks als ds. Coby de Haan gaat vertrekken.
We zijn in contact met de landelijke kerk om te kijken welke
ondersteuning we in gaan kopen. Verder spraken we over het
aanstaande afscheid van ds. Coby de Haan.
De dominee gaf aan waar haar voorkeuren liggen, zij wil graag
op een ongedwongen manier afscheid van de gemeente
nemen. Na de sluiting van de vergadering werd, zonder Coby,
de eerste brainstorm sessie gehouden en werd de
afscheidscommissie ingesteld. Woensdag 2 oktober is de
volgende kerkenraadsvergadering.

Wijkgemeente 3

Bereikbaar:

@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

Rond de erediensten
De Kerk en Schooldienst van 15 september gaat niet door. De
voorbereidingstijd na de zomervakantie was voor de scholen te
kort. Dus dit wordt een gewone dienst. Nou ja, wat is
gewoon…… Het is altijd een voorrecht om op zondag samen te
komen en samen te zingen, te bidden en te luisteren naar wat
God ons te zeggen heeft!

Afscheid ds. Coby de Haan
Zondagmiddag 20 oktober is er gelegenheid om in het
Hervormd Centrum de afscheidsreceptie van ds. Coby de Haan
bij te wonen. Vanaf 14.00 uur is er een min of meer officieel
gedeelte, gevolgd door een ongedwongen handjes schudden
met een hapje en een drankje. Er zal geen afscheid in een
kerkdienst plaatsvinden, deze zondag zullen er gastpredikanten
voorgaan. Geen afscheid zonder cadeau, dus u wordt allemaal
in de gelegenheid gesteld bij te dragen aan een cadeau voor
Coby. Dit kan door geld in een gesloten enveloppe (‘met
opschrift Afscheid Coby de Haan’) in de collectezak tijdens de
rondgang in de dienst te doen of door geld over te maken.
Dit overmaken kan op het rekeningnummer van de kerk
NL54 RABO 0373 7266 00 ten name van Hervormde Gemeente
Ommen onder vermelding van ‘afscheid Coby de Haan’. Vele
kleintjes maken één grote, is een bekend spreekwoord.
Oftewel samen maken we er iets moois van. We hopen op veel
gasten, klein en groot, op 20 oktober. Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Janny Schaapman

Startzondag
Heb je dat al genoteerd? Niet alleen de zondagochtenddienst
in ‘je eigen kerk’, maar blokkeer ook de middag in je agenda.
Want die zondag trekken we samen hervormd en
gereformeerd op, in de diensten, bij het koffiedrinken en de
lunch in het Inloophuis, bij de activiteiten in de Boslustschool.
Er is, aansluitend na de ochtenddienst, een apart programma
voor jongeren, door PaKaN! georganiseerd bij de Boslustschool.
We sluiten af met een korte viering om 15.00 uur. Deze is
voorbereid met leden van de startzondagcommissie. In deze
afsluiting kijken we voor welke keuze Petrus en Andreas wordt
gesteld door Jezus. Het thema is: Welke keuze maak jij? We
rekenen op interactie van jullie kant! We gaan verder veel
zingen met de PKN-band Embrace. En er is de prijsuitreiking
van PaKaN! en de Kubus kondigt het nieuwe actiedoel aan. Ik
ga dit alles proberen in goede banen te leiden… We hopen
gezegend naar huis te gaan.

Proces van herstructering
Nu op 13 oktober de nieuwe kerkenraad van de Hervormde
gemeente zal aantreden, voeren Janny Schaapman en ik in
onze wijk individuele persoonlijke gesprekken met de
ouderlingen en pastoraal-ouderlingen hoe zij op dit moment
hun ambt beleven, wat zij anders willen, en welke functie/ambt
zij in de nieuwe structuur willen: pastoraal medewerker,
pastoraal ouderling, beleidsouderling, het ontwikkelen van
doelgroepenpastoraat enz. We zoeken daarnaast ook nog in
het nieuw te vormen pastorale team van de toekomstige sectie
Noord-West een coördinator, en een secretaris/secretaresse.
We zijn dus op zoek naar nieuwe talenten
In een volgend Kerkvensters staat hierover meer informatie.
Heb je belangstelling voor het Pastoraal Team, of wil je er meer
over weten, dan kun je contact opnemen met Janny
Schaapman of met mij.

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

Vakantie
De vakantie zit er weer op! Fijn om weer aan het werk te
kunnen. De vakantie heeft mij goed gedaan. Tijd om wat extra
aandacht te kunnen geven aan het gezin en aan jezelf en tijd
nemen om alles even los te laten en tot rust te komen. Fijn dat
we de mogelijkheden hebben om vakantie te hebben en een
prima mogelijkheid om wat overuren op te maken…
De kinderen zijn weer naar school en de laptop heeft alweer de
nodige uren gedraaid. Het is altijd even schakelen, maar heb er
ook wel weer zin in. Benieuwd wat het nieuwe seizoen gaat

Ook voor de wijk Zuid-Oost worden gesprekken gevoerd en
mensen gevraagd voor bezoekwerk.
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activiteiten met jullie te doen. Voor meer vragen kan er altijd
gemaild worden (zie mailadres onderaan)
de leiding van jeugdclub N'Joy!

brengen én hoe we het gaan inrichten. Fijn om met heel veel
fanatieke mensen de draad weer op te pakken en vol energie
met onze jeugd aan de slag te gaan. We hopen en bidden dat
met Zijn zegen en in afhankelijkheid van onze hemels Vader wij
weer aan het werk kunnen gaan. Met elkaar het koninkrijk van
God verder te bouwen. Hopelijk doe jij, doet u ook mee! In
gebed en of in praktische ondersteuning!

Ps: Wil je ons team versterken als leiding of juist liever achter
de schermen? Mail Silvana Kosters

Start winterwerken

Plaatselijk kerknieuws

Op 29 september is het startzondag. Als gemeente het
startmoment voor heel veel activiteiten. Zo ook veel van het
jeugdwerk. In onze flyer kunnen jullie lezen wat er allemaal
gedaan wordt én wanneer! Op startzondag was er afgelopen
jaren niet heel veel te beleven voor onze 10ers. Althans de
voorgaande jaren waarbij ik aanwezig was. Maar daar gaan we
verandering in brengen. We hebben nu een mooi stuk
tienerwerk opgebouwd. En daar hoort ook een leuk
startmoment bij! Daarom hebben we op startzondag een
speciaal programma opgezet voor alle 10ers die nu op het
voortgezet onderwijs zitten! Bij het gebouw van de
Boslustschool wordt dit gehouden. We hebben een aantal
superleuke actieve spellen bedacht. Met elk spel kun je een
code proberen te kraken. Met deze codes kun je een slot
openen en een gouden ring winnen. Deze ringen heb je nodig
voor het te gekke finale spel. Tussentijds is er nog een heerlijke
hamburgerparty.
Het programma zier er ongeveer als volgt uit:
11.30 uur
Inloop, inschrijven & drinken met wat lekkers
11.45 uur
Uitleg en team indeling
12.00 uur
Start Games
13.30 uur
Hamburger party
14.30 uur
Finale (ouders & gemeenteleden zijn welkom
als toeschouwers)
15.00 uur
Vesper
Dus supertof! Hopelijk komen jullie allemaal! Jullie ouders
hebben een eigen programma (zie info hierover elders in
kerkvensters). Ook voor de kinderen van de basisschool is er
een programma. Dit gebeurt bij het programma van de ouders.
De tieners kunnen op eigen gelegenheid naar de Boslustschool
komen! We hopen jullie daar te zien! En neem gerust iemand
mee! Met elkaar maken we er een toffe en fanatieke middag
van! (sportkleding/schoenen geadviseerd, we beloven niet dat
je schoont thuiskomt…)

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:
Hervormde gemeente
11-08 Dhr. Roeberts
Dhr. Hemstede
01-09 Fam. Hesselink
Dhr. H.J. Poortier
Vinkenbuurt
25-08 Dhr. en mw. Hulst

Gezamenlijke berichten
Verslag Viering op de Vecht d.d. 25 augustus
Thema: Levend Water
De interkerkelijke viering was een groot succes!! Het was
stralend weer! Veel enthousiaste bezoekers, ongeveer 750!
Alle medewerkers hebben met plezier hun bijdrage geleverd, in
welke vorm dan ook! Alexander Zuidema bespeelde het
carillon voor aanvang van de viering en hij begeleidde een deel
van de samenzang. Het samengestelde kinderkoor, Kleurrijk en
een Vrolijk Geluid, zong uit volle borst en met veel plezier een
aantal liedjes. Het RK koor Intermezzo bracht vol overgave een
aantal liederen ten gehore! Harry Kroes begeleidde op de piano
de samenzang. De bijdrage van de twee predikanten Hans
Baart en Kees van Dijk en pastoor André Monninkhof waren
hartverwarmend en bemoedigend. Het thema Levend Water
kwam heel goed naar voren tijdens de gehele viering.
De opbrengst van de collecte voor CaMo & Friends 4 SMA was
geweldig: € 1.690,35 !!!
Na de viering bleef een groot aantal van de bezoekers napraten
onder het genot van een kop koffie/thee met door de
bezoekers meegebracht lekkers! We kunnen terugzien op een
mooie en inspirerende interkerkelijke viering. Het is goed om
te ervaren dat wij zo gezamenlijk onze Schepper kunnen eren.
Van de viering hebben RTV Oost en Vechtdal Leeft opnames
gemaakt en uitgezonden!!
De voorbereidingscommissie

PaKaN!
Activiteitenagenda
September
22
CrossPoint Church om 19.00 uur in de grote zaal van
De Kern
Oktober
04
CrossPoint Connect om 19.30 uur in De Kern
27
CrossPoint Church om 19.00 uur in het Hervormd
Centrum
Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

17 september ‘Samen eten’
De vakantieperiode zit er weer op. Voor degenen die het nog
niet weten: u wordt uitgenodigd om samen met anderen te
komen eten in De Kern op 17 september. Het is een gezellig
samenzijn, waarin vrijwilligers een heerlijk driegangenmenu
voor u klaar maken. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom
voor een welkomstdrankje. Om 18.00 uur starten we met het
‘diner’. Het is voor iedereen die het gezellig vindt om met
anderen te eten en anderen te ontmoeten.
Om dit allemaal mogelijk te maken vragen we een vrijwillige
bijdrage van € 5,00. We vinden het niet erg als u wat meer

N-joy
De zomervakantie zit erop en de scholen zijn weer begonnen.
Ook wij van jeugdclub N'Joy starten weer. We beginnen als
gewoonlijk om 19.00 uur en eindigen om 20.15 uur in de kelder
van De Kern. De kosten zijn € 0,50 per keer. Iedereen vanaf
groep 5 t/m 8 is welkom. We hebben zin om weer leuke
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geeft.
De enthousiaste kokers komen uit verschillende kerken.
U zult zich misschien afvragen: waarom altijd eten in De Kern.
Dat is uit praktische overwegingen, omdat daar de keuken
zodanig ingericht is dat we voor 80 personen kunnen koken.
Misschien vindt u het lastig om voor de eerste keer te komen.
We hebben de ervaring dat, als u een keer geweest bent, u
vaker gaat komen. Het is wel fijn als u zich opgeeft, want dan
kunnen we daar met de inkopen rekening mee houden.
Daarom liggen er lijsten in de kerken waarop u uw naam kunt
zetten. Dit kan ook via de mail of telefonisch.
Hebt u nog vragen of opwerkingen, dan horen we dat graag.
Remmelt Wassens
r.wassens@planet.nl

Anita ’t Jong, Trudy Hemstede, Nicole Visser, Carolien Wissink,
Marjan Visker, Lieuwke Kampman, Bertine Grootemarsink

Algemene/Kleine kerkenraad
Winkeltijden in Ommen
De gemeente Ommen evalueert dit najaar of de openstelling
van winkeltijden in de gemeente Ommen verruimd kan
worden. Nu is bepaald dat winkels maximaal 12 zondagen per
jaar geopend mogen zijn. De burgers zijn gevraagd, zie Ommer
Nieuws, om hierover hun mening te geven.
De beide kerkenraden, Hervormde gemeente en
Gereformeerde kerk, attenderen u middels dit bericht op deze
mogelijkheid.
Wij, als kerkenraden, vragen u dit te doen (of u nu voor of
tegen verruiming bent). U kunt hiervoor een vragenlijst
invullen. Ga naar www.bureaubartels.nl en klik op ‘Vragenlijst
Winkeltijden Ommen’. Vul dan uw inlogcode in ‘ommen16’.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts vijf minuten.
Mocht u de voorkeur geven aan het schriftelijk invullen van de
vragenlijst, neemt u dan contact op Manon Radewijk van de
gemeente Ommen, tijdens kantooruren.
Hartelijk dank namens beide kerkenraden

World Servants
Nieuwe kansen om als World Servant met een groep op
werkvakantie te gaan naar een ontwikkelingsland, 3 weken in
de zomervakantie van 2021. Dat betekent dat we vanaf de
komende herfst ons daarop gaan voorbereiden op vele
manieren. We zullen veel acties houden om het benodigde
geld bij elkaar te krijgen. Ben je zo ongeveer 18-21 jaar oud
(met een marge naar boven..) en heb je hier belangstelling
voor? Kom dan naar de voorlichtingsavond op donderdag 19
september om 19.30 uur in De Kern. Mocht je die avond niet
kunnen maar heb je wel belangstelling, laat het me dan even
weten. Alle jongeren hebben de afgelopen tijd hier al
informatie over gekregen, maar het lijkt me goed dat
Kerkvensterslezende ouders hun kind er nog even aan zullen
herinneren…
Ds. K. Jelsma

Gereformeerde kerk

Pubquiz
Op 27 september is het weer zo ver: de derde PKN Pubquiz!
Zo’n 10 teams zullen de strijd met elkaar aanbidden en hun
kennis op het gebied van natuur, muziek, topografie,
actualiteit, kunst etc. testen. Uiteraard is het altijd
terugkerende item de bijbelkennis! Jong en oud doen weer
mee. Publiek is welkom om dit spannende maar ook
ontspannende gebeuren bij te wonen. We beginnen om
20.00 uur precies. Na afloop is er de gezellige ontmoeting met
een hapje en een drankje. In de twee korte pauzes en na afloop
vergroot Freek Klomp de ontspannen sfeer als hij Top 2000
liederen zingt en zich daarbij zelf begeleidt op gitaar!
Welkom! Een avondje uit!
Ds. K. Jelsma

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.
25-08
Kerk
Ommen
€ 138,90
Vinkenbuurt
19,80
Kerk Vinkenbuurt
21,30

Diaconie
€ 127,20
21,50

Kerk. geb.
€ 121,50

29 september Startzondag
Denkt u aan de startzondag op 29 september? We hebben een
programma van deze dag. Zie voor alle info de poster achter in
Kerkvensters.

01-09
Ommen

Diaconie
€ 250,37

Kerk. geb.
€ 163,86

Hervormde gemeente

Collecten

Kerk
€ 237,76

Zendingsbussen Ommen augustus € 400,92

Giften

6 oktober Jij bent BijzzZZZonder!
Iedereen is bijzonder! Dit geldt ook voor
de dieren. We gaan in deze
ontmoetingsdienst samen kijken en
luisteren naar verschillende dieren. De
één heeft een hele lange nek, de ander
een lange slurf, een zachte vacht met mooie strepen of
prachtige veren. Alle dieren vinden zichzelf erg mooi. Maar wie
heeft de dieren zo mooi gemaakt? Dat komt een heel klein lief
diertje ons vertellen.
Luister en kijk je met ons mee in de ontmoetingsdienst op 6
oktober? De dienst begint om 10.00 uur. Onze voorganger is
ds. Coby de Haan. Alle kinderen van klein tot groot zijn van
harte welkom in de kerk.
Er zal geen kindernevendienst of reguliere oppasdienst zijn.
Wel is de oppasdienst aanwezig in de consistorie voor wie dat
prettig vindt. Na de dienst gaan we samen limonade, koffie
of theedrinken. We hopen jullie allemaal te zien op
6 oktober!

Voor de kerk
€ 10,00 via ouderling dhr. M. v.d. Vegt
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de Diaconie
€ 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via mw. J. Hulst-Wind
€ 10,00 dhr. en mw. Van den Berg
H.V.D. wijk 1
€ 5,00, € 6,00 en € 13,00
Hartelijk dank
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Van harte welkom op donderdag 10 oktober 2019 in de Kern te
Ommen. Inloop met koffie vanaf 19.45. Start van de avond
20.00 uur.
Het is fijn te weten hoeveel mensen ongeveer komen. Dus
graag bericht naar ds. Kest Jelsma  dsjelsma@pkn-ommen.nl

Vorming
19 september Instructieavond groeigroepen
Net als eerdere jaren hoop ik ook dit jaar instructieavonden te
houden voor mensen die een avond /ochtend van de
groeigroep leiden. De eerste instructieavond is op donderdag
19 september, 19.30 uur, Hervormd Centrum. We behandelen
hoofdstuk 1 en 2. Het centrale thema van de groeigroepen dit
jaar is: ‘Dit is mijn lichaam’. Het gaat over de kracht van de
geloofsgemeenschap. De groeigroep is een mooie plek om
samen het geloofsgesprek te voeren. Als je je bij een
groeigroep aan wilt sluiten, kun je contact opnemen met
Fred Touwen, gemeentegroeigroepenommen@live.nl.
Ds. Karel Hazeleger

3 oktober Jongerenkring, ds. Kest Jelsma
Op deze donderdag start de Jongerenkring met het samen eten
van thuis bereide gerechten.

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal

3 oktober Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger
Deze donderdag begint de Bijbelkring David weer. Vorig
seizoen volgden we David voordat hij koning werd. Dit seizoen
volgen we David vanaf het moment dat hij koning wordt. De
beslissende gebeurtenis die het mogelijk maakt dat David
koning wordt, is de dood van Saul. De eerste avond van het
nieuwe seizoen lezen we de reactie van David daarop,
2 Samuël 1. Ontroerend: David rouwt over de man die hem
zoveel heeft aangedaan. En over de dood van diens zoon,
Jonatan, Davids boezemvriend. Ergens is dit hoofdstuk gelijk
een terugblik op alles wat daaraan vooraf is gegaan. Daarom –
hoe aangrijpend ook – heel geschikt voor de eerste avond, juist
ook voor mensen die het vorige seizoen niet hebben
meegemaakt. Welkom, iedereen! We zitten in het Hervormd
Centrum en beginnen om 20.00 uur. Het is fijn als je je van
tevoren even opgeeft.

17 september Uitnodiging Wereld Alzheimerdag
Deze dinsdag in De Voorveghter in Hardenberg: ‘Samen dwalen
geeft richting’ intieme en indrukwekkende voorstelling van
theatergroep ‘ut Raakt’ over alles wat dementie met zich
meebrengt. Voor iedereen die met dementie te maken heeft of
er meer over wil weten. Organisatie: De Alzheimercafé’s van
Dedemsvaart, Ommen en Hardenberg. Aanvang: 19.30 uur, de
zaal is open vanaf 19.00 uur, einde ca. 21.30 uur
Aanmelden gewenst: graag voor 14 september
 wadhardenberg@ziggo.nl of Jantje Boonstra

10 oktober Hoop voor de Kerk?! Lezing door Arjan Plaisier
Veel mensen denken bij het woord ‘kerk’ aan een instituut uit
vervlogen tijden waarvan alleen nog een paar oude muren
overeind staan en als dat ‘instituut’ eens opvalt is dat meestal
door een of ander schandaal. Toch weten insiders dat er
verrassend veel leven zit in dat ‘instituut’! Een kerk die de
uitdagingen van de tijd wil aangaan, die bij de tijd wil zijn en
duurzaam voor de toekomst. Een kerk die terug wil naar de
kern. Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn de basis. Om
van daaruit volop kerk in de samenleving te zijn. Een
betekenisvolle kerk, die er toe doet. Een kerk waar i.p.v.
vergaderen, ontmoeten centraal staat. De blauwdruk voor zo’n
kerk staat beschreven in de nota ‘Kerk 2025, waar een Woord
is, is een weg.’
Auteur is de bekende oud-scriba van de
PKN Arjan Plaisier. We hebben hem
gevraagd als inspirerend spreker. Een paar
zinnen uit die nota: “In de kerk hoor ik
woorden die ik nergens anders hoor. Die
woorden worden ‘evangelie’ genoemd,
goed nieuws van God. De kerk is een
gemeenschap van mensen die elkaar
aanvaarden in Jezus’ naam en die voor
elkaar willen instaan. Er is iets dat
verschillen overstijgt, omdat je samen familie van God bent. De
kerk helpt om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Voor mijzelf
maar ook voor de samenleving. De kerk is niet de plaats voor
pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en de
christelijke traditie licht op de dingen van het leven.”
Voldoende gespreksstof dus voor een boeiende lezing en een
goed gesprek, bijvoorbeeld om antwoord te geven op de vraag
waarom jij wilt dat de kerk moet blijven….
Een vraag waarop ook de aanwezige voorgangers een
persoonlijk antwoord zullen formuleren. Het gaat daarbij om
PKN predikanten, predikanten van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt en de pastoor van de r.k. parochie.

28 september Startmiddag ‘Het verhaal van de Imminkhoeve’
De eerste bijeenkomst van het seizoen
houden we op een bijzondere dag en
een bijzondere locatie. Zaterdagmiddag
28 september nodigen we u hartelijk uit voor een bijeenkomst
op de Imminkhoeve te Lemele. Wij worden gastvrij ontvangen
en de directeur, mw. Esther van der Kooi vertelt over het
ontstaan van de Imminkhoeve en het huidige aanbod. We
krijgen een beeld van de prachtige accommodatie en kunnen
de mooie tuinen achter het gebouw bekijken. Kortom een
unieke gelegenheid om een blik te werpen achter de schermen.
Tussen 14.00 en 14.30 uur wordt u verwacht voor een kopje
koffie/thee met iets lekkers en rond 16.00 uur wordt de
middag afgesloten

21 september 20.00 uur
Samenzang uit Psalmen en Evangelische
Liedbundel in de Willem Hendrik Zwart Hal.
Reserveren? ℡ 0572-371838 (Huetink),
of via de site: www.huetink-royalmusic.nl

5 oktober Kerk & Israël Ontmoetingsdag
houdt de Classicale Kerk & Israël Werkgroep OverijsselFlevoland haar jaarlijkse Ontmoetingsdag. Plaats van
samenkomst: de Leerkamer van d'Oale Grieze, het kerkgebouw
van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, Dorpsstraat 39
℡ 0548 654424
Het middagprogramma staat in het teken van het afscheid van
onze secretaris, Gé Batterink-Nijwening, die dit
vrijwilligerswerk werk meer dan 25 jaar met hart en ziel heeft
gedaan. Zonder haar inzet was de werkgroep allang ter ziele
geweest. Om haar op gepaste wijze te bedanken organiseerden
we een voor iedereen inspirerende middag en nodigden
daarvoor ook familie en vrienden van Gé uit.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur Inloop met koffie en cake
10.30 uur Welkom en kennismakingsronde
10.45 uur Kerk & Israël in het toerustingsprogramma van de
gemeente: hoe doe je dat?
Introductie
11.00 uur: Ervaringen met de cursus 'Von Abba bis Zorn
Gottes', door ds. Marien Grashoff
11.30 uur: Pauze
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11.45 uur: Ervaringen met het internetproject 'De Uitdaging' –
presentatie van een opzet voor 4 avonden (Floor
Barnhoorn), gevolgd door een uitnodiging tot
deelname aan een pilotgroep van 8-10 personen om
één en ander in de gemeente uit te proberen en een
handleiding te schrijven .
12.30 uur Lunch: broodjes (vegetarisch) met soep
Middagprogramma met gasten
13.30 uur Laudatio Gé Batterink
13.45 uur 'Dertig jaar Kerk en Israël – Van kleur verschoten?'
Een gesprek met Gé Batterink en de zaal over de
ontwikkelingen in het Kerk & Israël-werk in de afgelopen dertig
jaar o.l.v. classis-predikant Klaas van der Kamp.
14.30 uur Aanbieding van een
afscheidscadeau aan Gé.
Om het cadeau een verrassing te laten
zijn, lichten we slechts een tipje van de
sluier op.
De afbeelding hiernaast
kan dus naar van alles verwijzen, maar
maakt in elk geval
nieuwsgierig, heel nieuwsgierig… en
terecht.
Na afloop is er gelegenheid om bij een hapje en een drankje en
de zoete klanken van een 'nigoen' Gé persoonlijk te bedanken
voor al het werk dat ze voor Kerk en Israël gedaan heeft.
Aan de Deelname van de gehele dag: zijn kosten verbonden.
Om u in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de
financiering van het cadeau voor Gé stellen wij een gift zeer op
prijs.
Aanmelding tot uiterlijk 30 september bij:
Ad de Hoop, Marimba 18, 8265 RK Kampen
℡ 038-3327629

Laten we bidden dat we als gemeente bij alle
initiatieven Gods zegen en leiding zullen vragen in de
wetenschap dat als de Heer het huis niet bouwt, de
bouwers tevergeefs zwoegen (Ps. 127).
Laten we God danken voor Zijn Heilige Geest, die ons
vrede, geloof, geduld en nog zoveel meer wil geven
(Gal. 5: 22 -26).
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor het
herinrichtingsproces van de Hervormde gemeente.
Laten we bidden voor gezinnen: Voor goede relaties
tussen ouders en goede relaties tussen ouders en
kinderen. Bid dat er aandacht en tijd voor elkaar is.
Laten we bidden dat we ons hart zullen
toevertrouwen aan Jezus en rust vinden bij Hem.
Laten we God danken voor al het goede werk dat de
vrijwilligers van Dorcas, Myosotis en Sovo doen. Laten
we bidden dat God voldoende mensen en middelen
zal geven om het belangrijke werk van deze
stichtingen uit te voeren.
Laten we bidden dat mensen die op zoek zijn naar
zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen
aanmelden voor de verschillende (Youth) Alpha
cursussen die worden aangeboden.
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres:
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

5 oktober Gospelworkshop en gospelconcert
Hou je van gospelmuziek? Lijkt het je leuk om eens te ervaren
hoe fijn samen zingen is? Kom dan bij onze workshop die wij,
Gospelkoor Shine, organiseren in samenwerking met
gospelkoor Friends uit Ofterdingen (in het kader van een
uitwisseling tussen deze koren)
Deze gospelworkshop wordt gehouden op zaterdag 5 oktober
om 15.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27 te
Den Ham. De leiding is in handen van de bekende
gospeldirigent André Bijleveld.
Aansluitend hierop geven wij ’s avonds om 20.00 uur een
groots gezamenlijk gospelconcert in het Centrum,
Constantijnstraat in Nijverdal. Deelnemende koren zijn:
Gospelkoor Shine uit Nijverdal en Gospelkoor Friends uit
Ofterdingen, Duitsland. Beide koren zullen een aantal eigen
songs ten gehore brengen, maar ook gezamenlijk enkele songs
uitvoeren. Tijdens dit concert zijn de workshop-deelnemers
uitgenodigd om samen, met beide koren, de ingestudeerde
songs te zingen.
Kaarten voor het concert kun je in de voorverkoop bestellen via
 info@gospelkoorshine.nl.

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 27 september.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 17 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
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 19 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

Gebedspunten

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

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?

: 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 : NL54 RABO 0373 7266 00
Coll. van Kerkrentm.
: NL33 RABO 0348 9042 90

Gebedspunten
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Diaconie / kerktelefoon
Kerkblad Kerkvensters
Hervormde Gemeente

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

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie

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

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

Website
PKN gemeenten Ommen:

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

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

Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@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

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.

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma, di en do:
09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Wo en vr:
09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag:
Kernactief 13.30-16.00 uur
Zaterdag:
09.30-11.00 uur
Koffie-inloop 09.30-10.30 uur
Zondag:
Voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via de mail.

Familieberichten en posters

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

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl

Vergadering
Bruiloft
Verjaardag
Receptie
Jubileum
Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten

Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 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

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

Hervormde gemeente
Algemene Kerkenraad
Praeses:
Dhr. L. van den Berg
1ste Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl
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Voor wie kan ik een naaste zijn?
‘Zou je dat nou wel doen Annechien, ouderling worden, vergt
veel tijd en je hebt het al zo druk met jullie drie jonge kinderen,
je deeltijdbaan en de zorg voor je zieke moeder.’
Hoe vaak Annechien dat vorig jaar wel niet had gehoord, maar
ze had naar haar innerlijke stem geluisterd en een half jaar
geleden toch ja tegen dit ambt gezegd.
Nu er tijdens de kerkenraadsvergadering voor de zoveelste
keer over een tekort aan vrijwilligers, kerkgangers en financiële
bijdragen werd gesproken en er een hele campagnestrategie
werd bedacht om het tij van een krimpende kerk te keren,
moest ze er weer aan denken en had ze aandacht voor haar
ervaringen gevraagd. ‘Ouderling zijn vergt inderdaad veel tijd,
maar ik sta door de trouw -en rouwdiensten waar ik de
afgelopen maanden bij betrokken was weer veel meer bij mijn
eigen vragen stil, en we zijn na een doopdienst thuis de
kinderbijbel weer frequenter gaan lezen en zitten na het
avondeten weer wat langer aan tafel. Sinds ik ouderling ben,
voel ik me ook veel meer verbonden met gemeenteleden, als ik
in de kerk zit en als ik op huisbezoek ben. Het verhaal over de
barmhartige Samaritaan ging toen ik gisteravond met een
gescheiden moeder in gesprek was meer dan ooit voor me
leven. ‘Voor wie kan ik een naaste zijn?’
Zwijgend keken de voorzitter van de kerkenraad en de
overige ambtsdragers haar aan.
‘Waar ik voorheen als mensen hun gemis eindeloos
herhaalden altijd dacht: dat verhaal ken ik nu wel, probeerde ik
gisteravond echt naar deze vrouw te luisteren,’ zei Annechien.
‘En begreep ik, voor zover dat kan, iets van haar diepe pijn toen
ze opnieuw zei ‘altijd dat zwaaien totdat ze met papa de hoek
om zijn’.’
Annechien speelde met haar pen. ‘Er blijft tegenwoordig thuis
heus wel eens wat werk liggen, maar mijn man vangt gelukkig
veel op. Gisteravond schonk hij toen ik terugkwam van mijn
huisbezoek nog wat drinken in en hebben we tot middernacht
over leven en dood doorgepraat en vanmorgen stonden onze
kinderen alweer vroeg naast ons bed. ‘We hebben toen je weg
was met papa koekjes gebakken, we hadden onze tanden al
gepoetst, maar mochten er toch eentje proeven.’ Onze jongste
kwam steeds dichterbij me staan en zei met een twinkeling in
haar ogen: ‘Mama, wanneer ga jij weer voor God op pad…’
Alle kerkenraadsleden schoten in de lach.
‘Ik krijg hier energie van, maar toch weet ik niet of ik wil
doorgaan,’ zei Annechien.
‘Niet?’ vroeg de voorzitter.
‘Ik wil de gemeenteleden in mijn wijk niet in de steek laten,
maar kan al die verhalen over alle tekorten in de kerk bijna niet
meer aan. Om welk tekort gaat het nu echt?’
Na een lange stilte vroeg de voorzitter: ‘Wat kunnen we doen
om je in de kerkenraad te houden?’
‘Niet te veel meer met bijzaken bezig zijn en elkaar tijdens
vergaderingen vooral met waardevolle pastorale ervaringen
aansteken. Dan hebben we ook geen reclamecampagne voor
de toekomst van de kerk meer nodig, maar enkel de vraag:
‘Voor wie kan ik een naaste zijn?’
Christine van Reeuwijk
RedactieService sept. 2019
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Een nieuw seizoen, een nieuwe start
Het thema van de startzondag ‘Een goed verhaal’

Startzondag 2019

Startzondag
Het programma van deze dag:
10.00 uur Ochtenddienst in de vier kerken:
- Hervormde kerk
- Gereformeerde kerk
- Hervormde kerk te Vinkenbuurt
- Gereformeerde kerk te Witharen
11.00 uur Gezamenlijk koffiedrinken in het Inloophuis, Haven Oost 24
12.30 uur Samen lunchen, geheel verzorgd
13.00 uur Start van de fietspuzzeltocht voor jong en oud
15.00 uur Afsluiten met een Vesper in de Boslustschool, Jonkheer Repelaerlaan 2
Voor de kinderen vanaf ongeveer 10 jaar is er een leuk programma in elkaar gezet door
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!
Neem gerust iemand mee, hoe meer mensen, des te meer verhalen.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met iemand van de startzondagcommissie
Henk Kampman
Aly Pot
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