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Meditatie

Leesrooster

Je moet toch verder
Uit een brief:
‘Aanvankelijk was alles nog weinig realiteit voor mij.
Nu wordt de leegte werkelijkheid en het stille
verdriet voelbaar.
Mijn man zou zeggen:
‘Niet over praten, gewoon doorleven.’
En zo moet het ook:
vooruitgaan en niet terugkijken, maar dat is moeilijk.

Za

Verdriet heb je als mens om iemand.
Verdriet heb je als mens om iets dierbaars.
Verdriet heb je vaak om een geliefd iemand.
Die iemand leeft in je door.
Het is nog niet voorbij.
Met pijn besef je soms toch: hij zal er nooit meer zijn.
Tegelijk raakt hij je vanbinnen.

9 dec. Jeremia 26:10-24

Wat doe je met de …

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

10 dec.
11 dec.
12 dec.
13 dec.
14 dec.
15 dec.
16 dec.

Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Jeremia 34:1-17

Tuig
Profeten gezocht
Onbreekbaar ijzer
Bid voor de stad
Briefwisseling
Dreigbrief
Een zwaard aan de …

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

17 dec.
18 dec.
19 dec.
20 dec.
21 dec.
22 dec.

Jesaja 35:1-10
Jeremia 30:1-10
Jeremia 30:12-31:1
Jeremia 31:2-14
Jeremia 31:15-22
Jeremia 31:23-30

Bloei
Geen onevenredige ..
God vergeet zijn …
Feestelijke toekomst
Hoopvol
Keer ten goede

Inhoudsopgave

Verdriet vraagt om aandacht.
Ook al zeggen de mensen,
je moet verder.
Soms zet verdriet je leven stil.
Soms neemt verdriet je kracht weg.
Je wilt wel, maar je kunt niet verder.
Je weet wel dat je verder moet, maar nog niet hoe.

Kerkdiensten
Bij de diensten
Wijkberichten
Wijk 1 waarneming
Wijk 2 waarneming
Wijk 3
Wijkgemeente 1
Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 3
PaKaN! jongerenwerker
PaKaN!
Plaatselijk kerknieuws
Gezamenlijke berichten
Gereformeerde kerk
Hervormde gemeente
Algemeen (kerkelijke) berichten
Gebedspunten
Kerkelijke adressen etc.
Familieberichten en posters

Een ander kan verdriet niet van je afnemen.
Dan voel je je bestolen.
Verdriet vraagt om aandacht.
Dat het er mag zijn.
Juist dan kun je als mens
die wonderlijke ervaring op gaan doen dat je
verder kunt en niet alleen verder moet.
Als verdriet mag, kun je juist door dat verdriet
krachtiger worden.
Ik hoop dat verdrietige mensen lieve mensen
blijven ontmoeten.
Mensen die blijven komen.
Trouwe mensen, bij wie jij mag zijn met je verdriet.
Bij die mensen kun je écht sterk worden, omdat
je je niet sterk hoeft te houden.
Bij die mensen kun je zelf gaan ontdekken
hoe jij verder kunt.
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Kerkdiensten
Zondag 10 december 2e Advent

Zondag 17 december 3e Advent

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

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

Ommen
Ds. W. den Braber, Vriezenveen
Riekus Hamberg
Dhr. S. Satter
Alle groepen
Mw. A. Kroese
Mw. M. Veldman-v.d. Bent

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

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

Ds. A. de Vries, Nijverdal
Klaas Schaap
Dhr. J. Slotman
Alle groepen
Dhr. en mw. Wolfert

Witharen
Ds. K. Jelsma
Klaas Schaap
Mw. A. Buiter
Leiding: Marinda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. I.S. van Kooten
Lydia Volkerink
Mw. R. Hoekman
Leiding: Trudy

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

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastdame/-heren:

Ommen
Ds. K.A. Hazeleger
Gert Diepeveen
Mw. B. Kroon
Alle groepen
Dhr. B. Scheppink
Dhr. J. Dunnewind
Mw. R. Dunnewind

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

Ds. J. de Haan
Frans Dijkstra
Dhr. G. Vogelzang
Alle groepen
Mw. M. Boezelman
Mw. D. van Dorland
Dhr. A. Schuurman
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

Vinkenbuurt
Ds. J. de Haan, jongerendienst
Willemien Gerritsen
Mw. C. Meesters
Alle groepen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

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

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

CrossPointdienst
m.m.v. Glenn & Jose + band
Willem Biesheuvel
Mw. W. Ekkelkamp
Dhr. J. / mw. M. Schipper

Vrijdag 22 december Weeksluiting

Oldenhaghen

Oldenhaghen
Ds. K. Hazeleger

18.30 uur:

Nijenhaghen
19.30 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Margriet Hierink
Mw. J. Schaapman
Alle groepen

Hervormd Centrum
Ds. J. de Haan, Cantatedienst
Lydia Volkerink
Dhr. J. Prins
Mw. J. Breteler

Vrijdag 15 december Weeksluiting
18.30 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Frans Dijkstra
Dhr. G. Tent
Mw. H. Veurink-Schonewille

Dhr. K. Schaap

Nijenhaghen
Ds. K. Hazeleger

19.30 uur:
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Dhr. K. Schaap

Zondagskind

Bij de diensten

Ommen
10 december:
17 december:

Vera Luijendijk
Ole Makkinga

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen
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:

Ommen
10 december:
17 december:
Witharen
10 december:

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

17 december:

Collecten

Eerste Advent – Jesaja 40:1-11
Ik zorg voor jou
Jesaja is een profeet, hij vertelt
de mensen over God. Maar wat
kan hij ze vertellen? De mensen
in zijn land zijn bang en
verdrietig. Toch geeft God
woorden aan Jesaja die hij aan
de mensen kan overbrengen. De
Heer zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn
schapen zorgt.

17 december
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
19.00 uur CrossPoint:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Project / PaKaN!
Jasmijn ‘t Jong
Esther Haveman

Kinderoppas
Ommen
10 december:

Lysanne Dankelman
Annemieke Paarhuis
17 december:
Alice Olsman
Linda Olsman
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.

Wijkberichten
Overzicht overledenen 2016-2017 Gereformeerde kerk
03-11-2016 Roelofje Kamphuis-Wittenberg
79 jaar
05-11-2016 Willem Hendrik Makkinga
86 jaar
14-11-2016 Harm van Gerner
87 jaar
21-11-2016 Johanna Hengelaar-Vogelzang
72 jaar
04-12-2016 Floris Albert Aukema
81 jaar
05-12-2016 Aaltje van der Linde-Hogenkamp
96 jaar
23-12-2016 Gerritdina Wermink-van der Linde
87 jaar
18-01-2017 Margje van Lenthe-Winkels
90 jaar
25-01-2017 Marrigje Bouwman-Batterink
81 jaar
27-01-2017 Femmigje Johanna de Lange-van Lenthe 91 jaar
08-02-2017 Jakob Bouwman
84 jaar
09-02-2017 Gerrit Jan Veurink
64 jaar
15-02-2017 Jan Harm Hagedoorn
70 jaar
22-02-2017 Loran Dunnewind
0 jaar
03-03-2017 Thijs van der Linde
86 jaar
28-03-2017 Jennigje Horsman-van der Veen
89 jaar
07-04-2017 Jantina van de Pol-van Duren
73 jaar
12-04-2017 Aleida Susanna Johanna Maria KollenStundebeek
62 jaar

Gereformeerde kerk
Collecten

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Judith en Nadia

Diaconie en Kerk
Pastoraat / zending
Ter bestrijding van de onkosten

10 december:
17 december:

Derde Advent, 17 december – Jesaja 35:1-10
Bloemen in de woestijn
Jesaja gelooft in wonderen. In
een woestijn waarin bloemen
gaan bloeien. Een dorre vlakte
die verandert in vruchtbare
grond. Jesaja gelooft in een land
dat versierd wordt door de
Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen blosjes op hun
wangen. Dat is een begin!

17 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

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

Zondagskind

Tweede Advent, 10 december – Jesaja 2:2-5
Stel je voor…
Jesaja heeft een visioen over
een tijd die komen zal: De berg
met de tempel zal stevig staan,
ver boven alle heuvels. Uit alle
landen gaan de mensen daar
naartoe, om te luisteren naar
het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede.
Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap.

Pastoraat en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Daan en Sanne

Ankie v.d. Weide
Ina Bremmer
Janny Bouwhuis
Hetty Landeweerd

Hervormde gemeente

Project voor Advent en Kerst van de kind van de
Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente in Ommen,
Vinkenbuurt en Witharen. Thema: Een boek vol verwachting

10 december
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Jessica Landeweerd
Aniek Welink
Romy Dunnewind
Karin Luijendijk
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22-04-2017
23-04-2017
07-05-2017
18-05-2017
23-05-2017
16-06-2017
22-07-2017
06-08-2017
31-08-2017
24-09-2017
06-10-2017
09-10-2017
22-10-2017
04-11-2017
09-11-2017

Bertha Martens-Grootenhuis
Evert Weteringe
Hendrikje Kroon-van der Linde
Aaltje Hendrika Keizer-van der Kolk
Hillegonda Jacoba Martens-Kat
Jennigje Volkerink-van der Veen
Jacob van der Zwaag
Herman Horsman
Kornelis van Zijderveld
Martend Olsman
Hendrik Dijk
Hendrikje de Boer-Hallink
Johannes Langhout
Hendrik Jan Veurink
Jan Hengelaar

Mw. A. Brus-Bouwman
Mw. J.G. Hofman-van Dort
Mw. H. Schuttert-Knol
Dhr. A. Vriend
Mw. H. Rijkeboer-Martens
Mw. Z.J. Strampel-Bastiaan
Dhr. G.J. Ferwerda
Dhr. D. den Uijl
Dhr. W. van Lenthe
Mw. M.E. van Dam-Breedveld
Dhr. J. Platenkamp
Mw. J.E. Ruiter-Luijmes
Dhr. C. Wolfert
Dhr. M. Makkinga
Mw. A. Reijne-Rodenburg
Dhr. J.H. Schottert
Mw. W. ten Cate-Grooters
Mw. G. Dragt-Willems
Mw. A. Kooiker-Winters

89 jaar
66 jaar
70 jaar
99 jaar
84 jaar
91 jaar
79 jaar
73 jaar
91 jaar
52 jaar
71 jaar
84 jaar
82 jaar
69 jaar
76 jaar

Overzicht overledenen 2016-2017 Hervormde gemeente
08-11-2016 Lammert Koezen
71 jaar
25-11-2016 Catharines van de Werf
92 jaar
02-12-2016 Berend Tuinbeek
78 jaar
03-12-2016 Johanna Catharina Luttekes-Peters
91 jaar
22-12-2016 Zwaantje Paarhuis-Altena
84 jaar
09-01-2017 Jan Hendrik Meijerman
89 jaar
10-01-2017 Catharina Gerridina HendriksGrootenhuis
86 jaar
11-01-2017 Margje Olthuis-van ‘t Zand
82 jaar
17-01-2017 Evert Lusseveld
92 jaar
25-01-2017 Evert Jan Geertman
78 jaar
30-01-2017 Hermanna Hendrika Hemmes-Bosscher 69 jaar
31-01-2017 Jan Schippers
76 jaar
07-02-2017 Gerrit Jan Hemstede
69 jaar
15-02-2017 Arendina Grolleman-Akse
99 jaar
19-02-2017 Hendrik Johan Robberse
85 jaar
12-03-2017 Jan Enting
82 jaar
16-03-2017 Evert Jan Huisjes
92 jaar
18-03-2017 Jan de Wilde
94 jaar
12-04-2017 Hendrikje Brink-Dunning
92 jaar
21-05-2017 Hendrikje Ensing-Exel
92 jaar
10-06-2017 Janna Ekkelenkamp-Ekkelkamp
81 jaar
12-06-2017 Jan Arnold Schottert
76 jaar
14-06-2017 Willemina Maria Franciska VoschezangMiddendorp
84 jaar
22-06-2017 Rutger van der Heide
86 jaar
07-07-2017 Evertje van Dorsten-Warmelink
88 jaar
10-07-2017 Hendrika Jantina Willemina Mulderde Lange
94 jaar
09-08-2017 Christina Johanna te Kiefte-Kruisdijk
84 jaar
15-08-2017 Gerrit Geerts
90 jaar
16-08-2017 Hendrika Busser-Voorhorst
92 jaar
24-08-2017 Egbert Brinkhuis
92 jaar
16-09-2017 Johanna Gerritdina Bennink-Veltink
82 jaar
22-09-2017 Anne Jeanette van Zuilekom
68 jaar
27-09-2017 Gerrit Grondman
94 jaar
04-10-2017 Gerritdina Grotenhuis
66 jaar
07-10-2017 Klaas Voschezang
76 jaar
08-10-2017 Gezina Johanna Prenger-Meilink
92 jaar
08-10-2017 Jantina Beekelaar-de Vries
63 jaar
14-10-2017 Susanna Hermina van Rees-Tempert
52 jaar
15-10-2017 Johanna Roddenhof-Pasman
74 jaar
20-10-2017 Maxim Christof Han Slettenhaar
40 jaar
02-11-2017 Johanna Kampman-Warmelink
84 jaar

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

Wijk 1 waarneming
Kerkelijk werker:


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

Scriba:

Dhr. F. Jansen
geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl



Jubileum
Henk en Ina Landeweerd-Hakkers zijn op 14 december 40 jaar
getrouwd. Goede tijden werden afgewisseld met periodes van
zorg, onzekerheid, ziekte. Ze vieren hun trouwdag in
dankbaarheid en vreugde met kinderen, kleinkinderen, familie
en vrienden. Ook vanaf deze plaats: van harte gefeliciteerd met
dit jubileum waarin God de dragende kracht is geweest.

Aangereikt gekregen
Uit ‘Broederziel alleen’ van Minke Weggemans over het verlies
van een broer(tje) of zus(je) een gedicht van Ed Franck:
Ginds wordt mijn broer
begraven. Hij en ik, wij
zijn daar niet.
Een vogel fluit oneerlijk
mooi. Ik pluk een bloem
maar niet voor zijn graf
maar voor zijn kamer
voorgoed onaf.
Mijn handen zijn me vreemd.
Jammer dat een bloem
niet praat. Dood gaat ze ook.
‘Verslensen’
zegt het woordenboek,
alsof ik nieuwe woorden zoek
vol minder pijn.

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

In december heb ik een week vakantie. Voor dringende
(pastorale) zaken kan contact opgenomen worden met
Mark van Sandijk (pastoraal werker wijk 2).
 mvansandijk@pkn-ommen.nl.
Met warme groet,
Gera Mateman

Mw. F.H. Blikman-Nijmeijer
Dhr. G. Reijne
Dhr. G. Vos
Mw. W.A. Heinneman-Heuten
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Jubilea
Op 9 december is het 40 jaar geleden dat Henk en Ina WarnerWouda elkaar het ja-woord gaven.
Op 15 december is het 50 jaar geleden dat Joop en Henny
Salomons-Lamberink elkaar het ja-woord gaven.
Wij feliciteren beide jubilerende bruidsparen van harte en
wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Wijk 2 waarneming
Pastoraal werker: M.J. van Sandijk
 mvansandijk@pkn-ommen.nl
Werkdagen:
woensdag en vrijdag

Postcode
Scriba:


Dhr. J. Heijink (waarnemend)
geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Zoals u ziet vermeldde ik de postcodes van de vermelde zieke
en jubilerende gemeenteleden. Dit op verzoek en om het
sturen van een kaartje te vergemakkelijken. Ik hoop er steeds
aan te denken..

We leven mee met
We wensen alle zieken en de mensen die om hen heen staan,
Gods liefde en nabijheid toe, en we mogen voor hen bidden.
Eén van de mooie gebeden uit het liedboek (p. 1343) geeft hier
treffende woorden aan:
‘Schrijf Uw Naam uit God,
Over de ganse breedte van mijn bestaan
Van voordat ik het licht zag
Tot ver voorbij het grote donker
Met de vaste hand van Uw erbarmen
Onuitwisbaar.’

Doopzondag en voorbereidend doopgesprek
De eerstvolgende doopzondag is zondag 7 januari. Op die
zondag zullen ook de namen genoemd worden van de kinderen
die in 2017 zijn gedoopt. Het voorbereidende doopgesprek
vindt plaats op woensdag 27 december om 20.00 uur. Graag
z.s.m. bij mij aanmelden. De plaats van samenkomst wordt nog
bepaald. De eerstvolgende doopzondag is op 4 maart.
Ds. K. Jelsma

Jeugddienst Vinkenbuurt

Wijkgemeente 1

Naast het pastoraal werk in wijk 2, leid ik, met veel plezier, een
catechesegroep in Witharen, voor alle jeugd van 12-15 jaar,
met name uit Witharen en de Vinkenbuurt. In november zijn
we druk bezig geweest met het zoeken naar een geschikt
thema voor de jeugddienst op 10 december in Vinkenbuurt. In
deze dienst gaat ds. Coby de Haan voor. Na veel wikken en
wegen, en stemmen, is uiteindelijk onze voorkeur uitgegaan
naar het thema egoïsme: teveel aan jezelf denken, of in je
eigen ‘bubbel’ leven. Het vinden van een passend Bijbelverhaal
ging, eigenlijk tot mijn eigen verrassing, juist weer erg snel.
Hopelijk ben jij (en u) erbij, op 10 december!

Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:



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

Rond de erediensten
We mogen dankbaar terugzien op de afgelopen diensten. Zelf
mocht ik andermaal voorgaan in de morgendiensten in de
Hervormde kerk en, naar ik vernomen heb, had u het ook goed.
Ook de gedachtenisdienst, waar het noemen van de namen
van onze geliefde overledenen op waardige wijze plaatsvond,
mocht ons tot vertroosting strekken. Samen met u en met
anderen hebben wij onze gevoelens van verdriet en
dankbaarheid voor God mogen brengen.

En tot slot
Inmiddels heb ik al veel gemeenteleden van 80 jaar en ouder
bezocht in wijk 2. Bent u jonger, maar stelt u een bezoek ook
op prijs? Bel of mail me dan gerust.
Hartelijke groet,
Mark van Sandijk

Advent

Wijk 3
Predikant:
Bereikbaar:

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

Het is nu adventstijd. Een tijd van verwachten. In het
natuurlijke leven gaat het normaal van de herfst naar de
winter, maar in het geestelijke leven gaat het van de winter
naar de herfst; dan is er de tijd der vruchten: de oogsttijd. Deze
herfst heeft de winter niet vóór, maar áchter zich. In wat voor
jaargetijde bevindt ónze ziel zich? Is het er nog koud en donker,
of groeit er al iets dat u doet verwachten? – Laat dit dan onze
advent zijn: een tijd van verwachting, een tijd van hoop, voor
onszelf, en door ons ook voor anderen.

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

Scriba:


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

Jubileum
In memoriam Wim Neerhof

Mw. Drenth (-Vogelzang) maakte een heel nare val mee, maar
mocht daarvan gelukkig herstellen. Het huwelijksjubileum op
28 november vond dan ook temeer met dankbaarheid plaats.
Zelfs onze Koning verraste het echtpaar met een welgemeende
felicitatie. Want wie van ons is dat gegeven: 65 jaar! Vanaf
deze plaats feliciteren wij het echtpaar nogmaals van harte met
dit jubileum.

Op 21 november is Derk Willem Neerhof overleden. Wim
Neerhof werd 80 jaar en hij overleed thuis. Een zorgzame, altijd
bezige man met een duidelijke eigen mening zo kenschetsen
zijn vrouw Manna en de kinderen hem. 48 jaar woonden ze
samen aan de Hessenweg. De laatste jaren in Stadshaghen
waren niet gemakkelijk vanwege de tia en het herseninfarct
van Wim. Dankzij de zorg van Manna en anderen kon hij thuis
blijven wonen en uiteindelijk ook sterven. De dienst van Woord
en Gebed waarin wij afscheid namen van Wim werd maandag
27 november gehouden. Aansluitend was de begrafenis op
Laarmanshoek. In een volgende Kerkvensters verschijnt een
uitgebreider in memoriam.

Ons voorgegaan
Op dinsdag 21 november is overleden op de leeftijd van
80 jaar: Johanna Soepenberg-Bessels. Zij heeft gewoond in
Oldenhaghen. Na een rouwdienst, op maandag
27 november in het Hervormd Centrum, vond de begrafenis
plaats op begraafplaats Laarmanshoek. We wensen de familie
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Nu CrossPoint geen diensten meer houdt in de buurtschappen,
hebben we in Vinkenbuurt het initiatief genomen om daar zelf
een Jongerendienst te organiseren. Het is een dienst VAN
jongeren, VOOR jongeren uit Vinkenbuurt en Witharen.
Carin Meesters, de jeugdouderling van PaKaN! is de
organisator. Het thema van deze eerste jongerendienst is:
Egoïsme. We lezen het bijbelverhaal van Jozef die door zijn
jaloerse broers in de put wordt gegooid. De jongeren van de
catechesegroep Witharen/Vinkenbuurt, 13-15 jaar, hebben
onder leiding van Mark van Sandijk dit thema en bijbelverhaal
bedacht en zij laten voorbeelden zien van wat zij egoïstisch
vinden. Zij hebben eigen gebeden gemaakt. En ze vonden dat
er ook gepreekt moest worden, maar het moet wel een KORTE
preek zijn! Eén van hen gaat de uitdaging aan om zelf een deel
van de preek houden. Wordt je al nieuwsgierig? Henk en
Leonie uit Emmeloord zullen de liederen begeleiden. We hopen
dat veel jongeren uit Vinkenbuurt en Witharen, met hun
ouders, komen!

veel sterkte toe om dit verdriet te dragen en de vertroosting
van God met Zijn nabijheid.

Tot slot
Een hartelijke groet, in het bijzonder aan onze zieken en
alleenstaanden thuis en in de zorginstellingen. De Heere zij u in
alles nabij en goed en is een toevlucht t’ allen tijde!
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:

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

Scriba:


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

Zondag 10 december Cantatedienst Ommen
Zondagavond is er de jaarlijkse Cantatedienst in Adventtijd.
Het koor en orkest van het Collegium Musicum Salland staan
onder leiding van Henk Ophoff. Zij brengen de Cantate van G.A.
Homillius ten gehore: ‘Ergreifet die Psalter’. Na de dienst is er
koffie en thee. Er is in de dienst een collecte ter bestrijding van
e
de onkosten. De orkestleden die meewerken zijn: 1 viool:
Hrayr Ter-Sargsyan, Paloma Espinosa Marín, Jet van
e
Oosterhout; 2 viool: Elena Vallecillo Postigo, Javier Calderari
Torres; altviool: Shen Zhuang; cello: Anouk Meijer; contrabas:
André de Graeff; hobo: María Jesús Moreno Ciudad, Eva Albiar
Aliaga; trompet: Kars Schaap, Robbert Jonkers; pauken: Frank
Ritsema; klavecimbel: Rolf Drost; orgel: Christian Drost.

Rond de erediensten
Op D.V. zondag 10 december hoop ik ’s morgens voor te gaan
in Ommen. Het is dan de tweede zondag van Advent. Ik ben
van plan aan te sluiten bij het Kerstproject van de
kindernevendienst. De schriftlezing wordt daarom Jesaja 2:2-5.
Het prachtige visioen dat zwaarden worden omgesmeed tot
ploegijzers en speren tot snoeimessen. En dan zegt Jesaja:
‘Geen mens zal meer weten wat oorlog is.’ Stel je eens voor…
We hopen op een goede dienst!

Geboren
We hebben mama's buik zien groeien,
we hebben je geknuffeld en voelen schoppen,
we hebben zelfs je hartje horen kloppen.
En daar ben je dan, lief en klein.
Wat zijn we blij, dat we jouw zus en broer mogen zijn!

Stopzetten besprekingen Samen op Weg Ommen
Ik betreur het dat het Samen op Weg proces is mislukt, dat wil
zeggen dat de besprekingen om tot een fusie te komen zijn
stopgezet. Hiermee is de wens van de grote meerderheid van
de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente om te komen
tot een PKN-gemeente niet vervuld. Allerwege spreek ik
teleurgestelde en ontstelde mensen. Ik prijs mij gelukkig dat ik
fijn kan samen werken met de PaKaN!-ers en andere mensen
die hart hebben voor de PKN en betrokken zijn in beide
gemeenten. Ik zal mij ervoor inzetten dat wat gezamenlijk
gebeurd om dat te blijven doen, en waar mogelijk uit te
breiden. Er is maar één Heer en één Kerk. Al het andere is
mensenwerk.
Ds. Coby de Haan

Met dit gedichtje maken Nimke en Jent de geboorte bekend
van hun zusje, Saar Jowien. De trotse en dankbare ouders zijn
John en Gezelien van Duren. Saar is geboren op 27 november.
We feliciteren jullie van harte met het wonder van nieuw
leven. We wensen jullie als gezin heel veel liefde, warmte en
geluk toe. Onder Gods zegen!

Tenslotte
We zitten weer in Advent. De Adventsperiode is een tijd van
wachten. Vooral: ver-wachten. Hoe zit het eigenlijk met onze
verwachting, van God, van de Zoon van God?
‘Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.’
(Psalm 130:3b)
Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker
Jongerenwerker:


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

Wijkgemeente 3

PaKaN!

Predikant:

Activiteitenagenda

Bereikbaar:

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

Scriba:


December
17
CrossPointdienst om 19.00 uur in de Herv. kerk
Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Dhr. D.J. Hemstede
herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

12 december Infoavond werkvakantie Albanië 2018
Ook in 2018 staat er weer een werkvakantie naar Albanië op
het programma. Deze zal waarschijnlijk van 10 t/m 24 augustus

Rond de erediensten
Zondag 10 december Jongerendienst Vinkenbuurt.
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plaatsvinden. Onze basis zal ook dit jaar weer Korçë zijn.
Lijkt het u/ jou ook wel eens wat om de vakantie of een deel
ervan actief te besteden? Dan is dit de kans om hier invulling
aan te geven. Op dinsdag 12 december v.a. 19.45 uur, houden
we een informatieavond in De Kern. Alles wat je wilt en moet
weten voor deze reis kun je dan te weten komen. Dus ben je
dan 18 jaar of ouder (geen maximum leeftijd) kom dan naar de
info avond. Kun je die avond niet maar zou je wel informatie
willen hebben, stuur dan een  naar
werkvakantiealbanie@hotmail. Tot ziens.

een workshop waarin de stichting Present de verbinding
maakte tussen eenvoud van leven, elkaar ontmoeten en iets
voor elkaar betekenen. Wie weet komt hierop een vervolg door
concreet de handen uit de mouwen te steken.
Om kwart voor zes stonden we allemaal
in de rij om te gaan eten. Een aantal
jongeren hielpen met het delen van de
maaltijd, geheel in stijl van Taizé.
Prachtig klonk het Laudate Omnes
Gentes in de hal van de kerk als een gebed. Daarna kon er
genoten worden van heerlijke macaroni. Chapeau! 60 tot 70
mensen namen deel aan de maaltijd. De viering, die volgde op
de maaltijd was een feest van herkenning. Er werd prachtig
gezongen, de lezingen en de gebeden sloten mooi aan en de
stilte was heel intens. Een klein beetje Taizé in Dedemsvaart!
Met veel lichtjes. Kippenvel toen er na de dienst a capella Bless
the Lord werd gezongen. Het deed mensen nog even stilstaan.
Hierna was er ruimte voor ontmoeten en gesprek onder het
genot van koffie en thee. Ontmoetingen met jongeren die uit
nieuwsgierigheid waren gekomen, ontmoetingen met oude
bekenden uit Taizé, ontmoetingen met mensen uit de regio.
Ontmoeting en gesprek was er ook op maandagochtend toen
Broeder Sebastiaan sprak met predikanten, priesters en
jongerenwerkers uit de regio over hoe wij jongeren kunnen
ondersteunen in hun zoektocht naar zingeving en geloof.
Welke bijdrage kan een reis naar Taizé hieraan leveren. Er
ontstond een diepgaand gesprek met als resultaat meer
samenwerking over kerkgrenzen en gemeentegrenzen heen.
We hopen op concrete samenwerking voor de toekomst.
Als organisatie kijken we terug op een inspirerend weekend vol
spirit, ontmoetingen en vreugde. Een dank aan al die mensen
in Ommen en Dedemsvaart die vrijwillig hebben bijgedragen
aan deze dagen. We hebben Ommen en Dedemsvaart op de
kaart gezet in Taizé! Een impressie van de dag kunt u vinden op
www.taizededemsvaart.nl

Plaatselijk kerknieuws
Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
22-10 Dhr. J. Dunnewind, Violenstraat 6
29-10 Mw. Jansen-Winters, Den Lagen Oordt 20
01-11 Mw. Hofsink, H. Mulertstraat 55/102
05-11 Oldenhaghen en ‘t Vlierhuis
12-11 Dhr. H. Voogt, Stationsweg 13
19-11 Mw. Stoeten-Kampman, Wolfskuilstraat 21
Dhr. G. Schinkelshoek, Merelstraat 54
26-11 Dhr. G. van Dijk, Merelstraat 96
Mw. S. Stokvisch, Bergweg 22a

Verslag classisvergadering 23 november
Ook deze keer komen we samen in De Kern te Ommen. Helaas
zijn niet alle kerken uit de classis vertegenwoordigd, maar er
zijn wel een aantal gasten in ons midden.
Ds. Klaassen, hervormd Den Ham, opent de vergadering met
gebed en leest met ons uit 1 Petr. 2. Hij deelt met ons een
aantal gedachten over hoe de kerk vorm krijgt, zowel van
binnen als naar buiten. Momenteel zijn we daar als kerk volop
over in gesprek aan de hand van Kerk 2025. Belangrijk is ons
bewust te zijn dat het geloof begint bij God, het is een gave van
God. Zonder Hem staan we eigenlijk met lege handen.
Vanavond hebben we drie mensen van World Servants in ons
midden. Willem-Jan van der Ven, werkzaam bij World Servants
en twee deelnemers, Lars Elzinga en Joëlle Kottier uit
Vroomshoop. Zij vertellen ons op boeiende wijze over World
Servants, vanuit de organisatie en hun eigen ervaringen. Als je
de woorden dankbaarheid en verantwoordelijkheid optelt krijg
je dienen. Door te dienen kun je dingen veranderen, je bouwt
aan verandering. Meedoen aan World Servants is een prachtige
ervaring voor de jongeren, maar ook
voor de gemeente. Het geeft een groot
gevoel van saamhorigheid. Omdat ze
voor hun tijd en verhaal geen
vergoeding vragen, ontvangt World
Servants vanuit de classis Ommen een gift voor hun bijzondere
‘dienende’ werk. Een prachtig onderwerp waar in de pauze nog
volop over nagepraat wordt. Het is ook fijn om na een aantal
vergaderingen met kerkordeteksten op een andere manier met
kerk en geloof bezig te zijn.
Op 19 november jl. heeft ds. Van Dijk afscheid genomen in
prot. Dedemsvaart vanwege emeritaat. Het was een
goedbezochte, heel persoonlijke dienst. Volgend jaar hoopt
Dedemsvaart verdere stappen te zetten naar een fusie. In
verband met de ontstane vacatures zijn ds. Brandhof en
mw. Prins aangesteld om bij te staan in het pastorale werk.

Witharen gebouw Irene
19-11 Dhr. H. de Boer, Beltweg 4
26-11 Linda Wermink, Weth. Petterweg 15
Mw. D. Schuttert, Witharenweg 30
Hervormde gemeente
19-11 Mw. Z. Knol-Meijer, Gerard te Borchstraat 11
Mw. G.J. Klein- Schoenmaker (en vriend),
H. Mulertstraat 55/108
Vinkenbuurt
19-11 Dhr. en mw. Van Beesten, De Haar 6
26-11 Fam. Veenstra-Westerik, Witharenweg 17
26-11 Johan Ruiterkamp, De Leiding 4a

Gezamenlijke berichten
Taizé in Dedemsvaart & Ommen
Na een half jaar van voorbereiden was het zondag 19
november zover. We mochten als gemeente Ommen en
Dedemsvaart Broeder Sebastiaan en Broeder Jasper uit Taizé
ontvangen. Het programma in Ommen was bedoeld voor
jongeren tot 30 jaar. Zo’n 20 jongeren hebben deze
bijeenkomst bezocht, waarvan een kleine groep Taizé niet
kenden. Met elkaar is gesproken over Eenvoud en delen, Ons
dagelijks brood en was er gelegenheid om het spel
‘duurzaamheid & talenten’ te doen. Er waren mooie
gesprekken en waardevolle ontmoetingen tussen jongeren en
met de broeders. Fijn was het dat alle jongeren besloten om
mee te gaan naar Dedemsvaart om daar de maaltijd en de
viering mee te maken. In Dedemsvaart was ondertussen door
een groep vrijwilligers hard gewerkt aan een maaltijd a la Taizé.
Maar eerst was er nog tijd voor twee zangworkshops waarin 4
liederen uit de dienst werden ingestudeerd. Ook was er nog
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Met betrekking tot de begroting van Kerkvensters kan
genoemd worden het dalende aantal abonnees en dat er in
2018 minder themanummers begroot zijn.
Met de begrotingen van zowel de Diaconie als de Kerk wordt
genoemd de dalende inkomsten uit de collecten. De
penningmeester van de Diaconie zal nog uitzoeken waar de
kosten van de kerktelefoon onder vallen.
De penningmeester van de Kerk, Eric Post, geeft duidelijk aan
met welke randvoorwaarden de begroting 2018 is opgesteld,
waarbij dus rekening wordt gehouden met inzet kerkelijk
werker en aanstelling in 2018 van een nieuwe predikant.
Daarnaast beantwoord dhr. Post nog enige vragen met
betrekking tot de pastorie aan de Korhoenstraat en ontvangt
suggesties om de inkomsten middels spaardoosjes te verhogen.
Voor de pauze worden nog vragen beantwoord over het
beroepingswerk, extra gemeenteavond inzake besluit SoWproces en mogelijke consequenties hiervan.
Na de pauze wordt ingegaan op wat de burgerlijke gemeente
Ommen en een tweetal andere organisaties doen om burgers
ter zijde te staan, te helpen in ‘het bos aan regelgeving maar
ook mogelijkheden’ met betrekking tot Zorg en Welzijn,
Wonen, Werk en Inkomen. Namens Samen Doen licht Joke
Schonewille één en ander helder en duidelijk toe en geeft
daarbij ook aan dat Samen Doen, welzijnsorganisatie WIJZ en
ook Raad en Onrecht graag gebruik maken van het kerkelijke
en sociale netwerk binnen de kerken in Ommen. Namens
welzijnsorganisatie WIJZ geeft Leonard Zuidhof een presentatie
over deze organisatie die mensen stimuleert om actief te
blijven en kunnen zijn (in de meest brede zin van het woord).
Wat opvalt is dat het een kleine organisatie is die werkt met
ruim 150 vrijwilligers. Marianne Kwant is sociaal raadsvrouw bij
Raad en Recht in Ommen / Hardenberg. Zij geeft een
toelichting op wat zij, met gebruikmaking van 45 vrijwilligers,
doen voor mensen die in de problemen zitten. Dit kunnen
mensen zijn die vragen hebben over het arbeidsrecht,
personen- en familierecht en mensen die (financiële) schulden
hebben. Let wel, één op de vijf mensen heeft schulden.
Voor al uw vragen kunt u terecht op de locatie: De Carrousel,
op maandagavond en woensdagochtend is er inloopspreekuur.
Een goede avond waarin zowel gemeenteleden als de drie
sprekers ervaren dat zowel deze organisaties als ook de kerk
elkaar kunnen versterken en gebruik van elkaar kunnen en
mogen maken.
Na het overhandigen van een bedankje aan de drie sprekers
eindigt de voorzitter de avond met gebed en wenst iedereen
wel thuis.
e
Wim Westerhuis, 1 scriba

In Ommen is het Samen op Weg proces helaas gestrand, wel
blijft de samenwerking bestaan. Inmiddels staat vast dat per 1
mei 2018 de classis Ommen overgaat in de classis
Overijssel/Flevoland. De ontmoeting van gemeenten die we
hadden in de huidige classis zullen vanaf dat moment via de
ringen of werkgemeenschappen moeten worden
georganiseerd. Over hoe dit vorm gegeven zou moeten
worden, wisselen we met elkaar van gedachten. Dhr. Siebert
heeft een verslag gemaakt van de Synodevergadering op 16 en
17 november jl. Een vergadering waar gevoelige onderwerpen
binnen de kerk aan de orde kwamen. Hij spreekt dan ook
respect uit naar het Moderamen van de Synode.
Op 24 januari in het nieuwe jaar komt het Breed Moderamen
weer bijeen en op 21 februari 2018 vergadert de classis in
Ommen. Deze avond wordt dan over deel III van de
kerkordewijzigingen geconsidereerd. Deze wijzigingen
ontvangen de kerkenraden omstreeks 15 december a.s.
Op 3 januari wordt hierover voor de kerkenraden in Dalfsen
een toelichting en uitleg gegeven.
Ds. Hazeleger kan iedereen bijtijds een wel thuis wensen en
sluit de vergadering met gebed.
Hilde Koes, secr. Classis Ommen
Van de diaconie: kerstpakkettenactie
Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een
kerstpakket van hun werkgever.
Soms is dit een nuttig pakket, soms ook komt het onderin de
kast te liggen en denk u: ‘Wat moet ik daar nu mee!’
Behoort u tot deze laatste groep (of misschien ook wel tot de
eerste groep), dan willen wij u attenderen op onze actie.
In de Ommer samenleving zijn (heel) veel mensen die een extra
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Als diaconie willen
we hen graag helpen in de vorm van een kerstpakket. U kunt er
van op aan dat wij discreet met uw pakket omgaan.
Inleveren kan op zondag 16 december in de Nederlands
Hervormde Kerk te Ommen en Vinkenbuurt, in de
Gereformeerde Kerk te Ommen en in gebouw ‘Irene’.
Kunt u niet op de 16e december, dan kan dit ook op een ander
moment (na overleg met de diaconie).
Namens de diaconie van de Nederlands Hervormde kerk,
Ageeth Wildeboer
Namens de diaconie van de Gereformeerde kerk,
Marry de Lange
12 januari 2018 Een datum om even te noteren
De gezamenlijke sectieavond die we jaarlijks bij de
fam. Ningbers houden, gaat deze keer plaatsvinden op
vrijdagavond 12 januari 2018. Na het stampottenbuffet worden
we die avond geïnformeerd over een groot maatschappelijk
probleem nl. verslaving. Een afvaardiging van de stichting
Waypoint Twenterand zal ons informeren over hoe we dit
probleem kunnen onderkennen en hoe we de weerbaarheid
van jongeren kunnen vergroten. Tevens wordt door deze
stichting hulp geboden aan verslaafden en iederéén die er om
heen staat. Een maatschappelijk probleem waar we ook als
kerk mee worden geconfronteerd en waarin misschien voor
ons als gemeente een taak ligt weggelegd.
Alle gemeenteleden van de betreffende secties krijgen weer
persoonlijk een uitnodiging.
Commissie van voorbereiding,
Gk wijk 1 sectie 3 en Hg wijk 3 secties 9, 8 en 22

Vacatures wijk 1
Naast reeds bestaande vacatures in wijk 1 zullen wij in mei
2018 afscheid nemen van een aantal ambtsdragers. Graag
willen we alle vacatures invullen. We willen u vragen of u ons
daarbij wilt helpen? Dit kan door namen van personen die u
geschikt acht voor het ambt van ouderling, diaken of
contactpersoon door te geven aan de scriba.
Indien u liever eerst wat meer informatie wenst, dan verzoeken
wij u contact op te nemen met uw wijkouderling, de voorzitter
of de scriba. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Gereformeerde kerk

Aan alle contactpersonen en ouderlingen
De kerstattenties kunnen opgehaald worden op dinsdag
12 december in De Kern van 19.00-21.00 uur. Mocht je die
avond niet kunnen dan mag je ze in die week ophalen
gedurende de openingstijden van De Kern.
Namens de diaconie, Joke Hogenkamp en Henriëtte Groen

Verslag gemeenteavond 14 november
De voorzitter, Johan Schinkelshoek, opent deze avond met het
lezen van Jesaja 44:22 en gaat daarna voor in gebed. De
begrotingen van Kerkvensters, Diaconie en Kerk en De Kern
worden toegelicht.

Vrijwilligers gezocht voor een kleine klus
Even een vraagje van de diaconie. In december worden de
kerstattenties weer rondgedeeld. Nu zijn er steeds meer wijken
vacant. Daarom is onze vraag aan u en jou: Zou u/jij ons willen
helpen de attenties rond te brengen. Neem gerust contact op
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met iemand van de diaconie. Het zou fijn zijn als u zou willen
helpen! Alvast bedankt voor uw medewerking.
De diaconie

Algemeen (kerkelijke) berichten

13 december Adventsviering in Oldenhaghen
Deze woensdag is er een adventsviering in Oldenhaghen.
Aanvang: 14.30 uur. Voorganger is ds. Kest Jelsma.
Muzikale begeleiding: Willemien Gerritsen.
U bent allen van harte welkom!
Diaconie, ouderencommissie

Regionaal
9 december Quilt-artikelen
Op zaterdag 9 december a.s. van 10.00 tot 17.00 uur bij
Welkoop, Haven Oost 4, vindt er weer een grote verkoop plaats
van allerlei quiltartikelen zoals vele nieuwe kerstkleden, tassen,
kussens, schorten, pannenlappen, enz., enz. Een gedeelte van
de opbrengst is voor de stichting ‘Good Hope’, een organisatie
die een medische post in zuidwest Oeganda ondersteunt.
Bent u zaterdag 9 december a.s. verhinderd, dan kunt u in de
maand december de artikelen ook kopen aan de
Hardenbergerweg 71 te Ommen.
Dina Poortier

Giften
Dankdag
€ 25,00 voor boodschappen via mw. G. Mateman
Hartelijk dank

Hervormde gemeente

9 december Kerstmarkt bij Welkoop
Stichting Myosotis staat er met een gezellige
kraam vol gebreide sokken en sloffen, Oekraïne
spullen, arretjescake en kruidkoek.

21 december Ouderenmiddag Kerstviering
Deze donderdag om 14.30 uur in het Hervormd Centrum. Ds.
R.R.J. de Bruijn en het Regiokoor zal deze middag de
medewerking verlenen. We hopen dat dit weer een fijne
middag voor ons allen zal zijn. U bent allen van harte
uitgenodigd. Als u geen vervoer heeft, gaan wij hier voor
zorgen.
De ouderencommissie van de Hervormde Diaconie

16 december Kerstsamenzang
om 20.00 uur met Ad Huetink (orgel) in de Willem Hendrik
Zwart Hal te Lemelerveld,
Grensweg 17.
16 december Kerstmarkt
In september en oktober hebben we onze
jaarlijkse appelplukactie gehad. Ruim 35
vrijwilligers hebben één dag per week
geholpen. De opbrengst was dit jaar bijna
€ 5.000,00 een geweldig mooi bedrag voor het Alzheimerhuis.
Alle vrijwilligers hartelijke dank!
We bereiden ons weer voor op de volgende actie, we staan
zoals elk jaar weer op de kerstmarkt in Ommen. U kunt daar
weer onze heerlijke eigen gebakken knijpertjes kopen en de
eigen gemaakte grafstukken en kerstbakjes. Als u niet tot 16
december kunt wachten, vanaf 9 december zijn onze
kerstbakjes ook te koop op de kerstmarkt bij de Welkoop.

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.

Collecten
19-11
Kerk
Ommen
€ 131,85
Vinkenbuurt
42,95
Kerk Vinkenbuurt
46,20

Diaconie
€ 135,12
35,97

Pr. Kerkrentm.
€ 119,30

26-11
Kerk
Ommen
€ 279,10
Vinkenbuurt
87,12
Kerk Vinkenbuurt
37,00

Diaconie
€ 311,42
51,20

Kerk.geb.
€ 179,44

20 december Kerstbijeenkomst PCOB
van 14.00 tot 16.00 uur in De Kern in
Ommen. Ds. Wouter Moolhuizen van de
Chr. Ger. Kerk in Dedemsvaart zal de
liturgie en meditatie verzorgen. Mw. Marry Jurjens begeleidt
de samenzang. Het koor ‘Zingen maakt blij’ onder leiding van
dhr. Klaas Schaap zal haar medewerking verlenen.
Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom

Giften
Voor de kerk
2x € 10,00 via ds. R.R.J. de Bruijn
€ 10,00 via bezoekm. mw. H.M.Bruins-van Wijnen
€ 20,00 via dhr. J. Kroon
2x € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

21 december Vrouwenkoor Sarabande
Deze donderdah=g van 10.30-11.30 uur in
Nijenhaghen, Patrijsstraat 2. Christmas Carols en
samen kerstliederen zingen, koffie/thee € 1,00,
zaal open 10.15 uur, wijkbewoners zijn welkom.

Voor de diaconie
2x € 10,00 via ds. R.R.J. de Bruijn
€ 100,00 via het kerkelijk bureau
Voor de site, social media
€ 1.000,00 via kerkelijk bureau

22 december Kerstconcert
Het Sallands Bachkoor (o.l.v. Leendert Runia) en
muziekvereniging De Bazuin (o.l.v. Bert Groothedde) geven op
vrijdagavond 22 december a.s. een kerstconcert in de
Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat in Ommen. Behalve
traditionele Christmas Carols en de kerstsuite van Jan de Haan,
zingt het koor ook het Halleluja uit Händel’s Messiah. Het
concert begint om 20.00 uur. De kerkzaal is vanaf 19.30 uur
open. Voor meer informatie en voorverkoop van kaarten, zie
www.sallandsbachkoor.nl, www.debazuinommen.nl en via
leden van koor en orkest. Allen van harte welkom!

Voor de jonge kerk
€ 10,00 via bezoekmedew. mw. K.E. Grootemarsink-Hekman
Voor de bloemen
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Van Keulen
Hartelijk dank
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Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 14 december van 18.45 – 19.30 uur

22 december Adventsconcert Looft den Heer uit Notter
Op deze vrijdag geeft de Christelijk Gemengde
Zangvereniging Looft den Heer uit Notter weer
haar jaarlijkse kerstconcert in de Hervormde
Dorpskerk, Burg. J.C. vd Bergplein 3 in Wierden.
De avond begint om 20.00 uur, de toegang is
vrij. Wel is er een collecte voor de kosten. Kijk
voor meer informatie op onze website www.looftdenheer.nl of
volg ons op Facebook!

Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

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?

: 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

Hervormde gemeente
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL98 FVLB 0699 7422 85
Coll. van Kerkrentm.
: NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon
: NL46 RABO 0348 9043 47

Gebedspunten
Laten we God danken dat we in deze Adventstijd weer
mogen uitzien naar het feest waarbij we de komst van
Jezus op deze wereld mogen vieren. Dank God voor Zijn
liefde en trouw die Hij hierin heeft laten zien.
Laten we God danken dat Hij alles wat onaf is, of fout is
gegaan zal voltooien en goedmaken op de dag van Jezus
wederkomst. Laten we bidden dat Jezus spoedig terug mag
komen.
Laten we bidden voor alle Advents- en Kerstvieringen die
er de komende weken worden gehouden. Dat iedereen in
deze vieringen Gods liefde voor mensen mag ervaren.
Laten we bidden voor onze (klein)kinderen wanneer ze
andere keuzes maken dan dat wij graag zouden willen. Bid
om Gods bescherming en leiding in hun leven.
Laten we bidden voor alle mensen die zich eenzaam of
somber voelen in de donkere en koude dagen van dit
jaargetijde. Dat ze Gods nabijheid en vrede mogen
ervaren.
Laten we bidden voor alle zieke mensen. Bid om herstel en
kracht van God om de ziekte te dragen.
Laten we God danken voor alle dingen die we van Hem
hebben gekregen. Laten we bidden dat we dit, waar
mogelijk, delen met mensen die (veel) minder hebben.

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

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
: NL56 FVLB 0635 8050 06
www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
ste
1 Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl
Kerkelijk bureau
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern
ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende
: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma, wo en vr:
09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Di en do:
09.00 - 16.30 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Donderdag:
Kernactief van 14.00 – 16.30 uur
Zaterdag:
09.30 - 11.00 uur
Zaterdag:
koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur
Zondag:
voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 22 december.
Dit nummer is voor 3 weken. De kopij, voorzien van uw naam,
adres en tel. nr., dient uiterlijk op dinsdag 12 december 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 Wordt te worden
ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien
nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte.

Gebouw Irene
Koster:
Dhr. G. Horsman
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op dinsdag 12 dec van 19.00-20.00
uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op
10

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 (48 st.) € 10,00
Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

Voor de versterking van het redactieteam van ‘Kerkvensters’
zijn wij op zoek naar:

Redactiemedewerkers m/v
De werkzaamheden van het redactieteam bestaan uit het
verwerken van de binnen gekomen kopij naar de lay-out van
het kerkblad ‘Kerkvensters’.
De redactieleden werken met een zelf vastgesteld rooster,
waarbij u gemiddeld één avond per 14 dagen aan de beurt
bent. Er wordt ’s avonds met twee personen gewerkt.

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

Eindredacteur m/v
De werkzaamheden bestaan vooral uit het redigeren en
corrigeren van de aangeleverde tekst in Kerkvensters.
Een goede kennis van de Nederlandse taal is gewenst.
De correcties worden op donderdagavond verwerkt, samen
met een redactielid. Op zaterdagmorgen wordt samen met
een lid van de technische redactie de laatste correcties
verwerkt. Rond het middaguur wordt het kerkblad naar de
drukker verzonden.

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

Voor beide functies geldt dat u wordt ingewerkt door
ervaren medewerksters. Het redactieteam beschikt over
een moderne computer met scanner en printer. Ervaring in
het gebruik hiermee met o.a. WORD en OUTLOOK, is
gewenst. De redactieruimte bevind zich aan de achterzijde
van de Gereformeerde kerk.

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

Indien u interesse heeft in één van bovenstaande functies,
of u heeft behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Roelof Flokstra of Gerdineke Engberts.

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.

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

Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

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

Hervormd Centrum

Familieberichten en posters

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

Gebouw Irene
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
℡
0529-454836
℡ b.g.g. 06-12281310
 witharen@pkn-ommen.nl
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PROGRAMMA IN DE HERVORMDE KERK 16 DECEMBER 2017
14.00 - 14.45 UUR: KLAAS SCHAAP, ORGEL
15.00 - 15.20 UUR: HERVORMD ZANGKOOR
15.20 – 15.35 UUR: PAUZE
15-40 – 16.00 UUR: HERVORMD ZANGKOOR
16.15 – 17.00 UUR: KEES VOORN EN THEO BOEVENBRINK, SAXOFOON EN
WILLEM DAMAN, ORGEL
17.15 – 18.15 UUR: ‘GEMENGD KLEINKOOR EXCELSIOR’
18.30 – 19.15 UUR: ARJEN HAGELS, ORGEL
19.25 – 20.15 UUR: GOSPELKOOR ‘GOOD NEWS ‘
20.15 – 21.00 UUR: ARJEN HAGELS, ORGEL

