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Meditatie

Leesrooster

Als een Jood in de rouw is vanwege het sterven
van een geliefde, leest hij of zij in de eerste tijd
alleen uit het boek Job of uit de Klaagliederen.
Blijkbaar wordt dáár gevonden en herkend wat
er in je ziel gaande is. Job, de lijdende Job, die
je dan zo nabij kan zijn. In het boek Job kan
degene die in de rouw is zichzelf herkennen.
En dat kan heel divers zijn, want rouwen is meer dan alleen
verdriet en gemis. Er zijn ook andere emoties die je ontdekt in
jezelf, maar ook die je oploopt aan het contact met anderen.
We vinden het in het boek Job allemaal. Een groot deel van het
boek wordt in beslag genomen door de discussie tussen Job en
zijn vrienden die zeggen dat Job al dat lijden wel aan zichzelf te
e
wijten zal hebben. Enige weken geleden stond het 10
hoofdstuk uit het boek Job op het rooster. Een indringend
hoofdstuk. In dit hoofdstuk is Job niet in discussie met zijn
vrienden, maar lezen we een indringende aanklacht tegen God.
Zo anders dan zijn vrienden die óver God praten, die met hun
theologische ideeën en godsbeelden aankomen, praat Job mét
God. Een schreeuw. Waarom overkomt mij dit allemaal God?
U bent geen mens, U bent God en juist U weet dan toch ook
dat ik vroom en rechtvaardig ben? Het lijkt wel alsof U net zo
bent als die vrienden van mij, maar U weet toch dat ik niet
schuldig ben? U hebt mij gemaakt, U hebt mij gewild.
U schonk mij het leven en de liefde, uw zorg heeft mij bewaard.
En dan nu dit! Onbegrijpelijk. God waarom? Mijn God, mijn
God, waarom hebt U mij verlaten?
Een worsteling met God, ook dat kan deel uit maken van een
rouwproces. Het niet begrijpen. God waar was U? Waarom
hebt U dit toegelaten en niet voorkomen?
Ik ben blij dat ook dit in de bijbel staat. Geloven, je weg gaan
met God is niet altijd zo gemakkelijk. Soms lijkt God ver weg en
het leven een bitter raadsel. Mijn God, mijn God waarom hebt
U mij verlaten? Job. Soms zijn het uw of mijn woorden. Het zijn
ook de woorden van Jezus. Een schreeuw. Een kreet die door je
ziel snijdt.
De God van verlatenheid…en tóch die God aanroepen met alle
emotie… In gesprek blijven met díe God. Een beroep doen op
zijn trouw, zijn ontferming, zijn liefde die sterker is dan de
dood. In het oude avondmaalsformulier staat dat Jezus door
God verlaten is opdat wij nimmer meer door Hem verlaten
zouden worden. Woorden om te overwegen in je hart.
Beseffen ook dat er geen diepte zo diep is of Jezus is óók daar
geweest. Jezus deelde aan het kruis in ons lijden, stond juist
daar niet tegenover maar náást Job, naast óns.
Vervolg pag. 4

Za 30 juni Job 40:25–41:26
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1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli

Job 42:1-17
Marcus 4:21-34
Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-34
Marcus 5:35-43
Psalm 123

Happy end
Oogsttijd
Tegen de storm in
Bezeten
Het bloed stroomt niet meer!
Het bloed stroomt weer!
Oogopslag
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8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli

Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Efeziërs 1:1-6

Een profeet in zijn vaderstad
Dodendans
Geen rust gegund
Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht
Bijbelstudie
Voorbestemd
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15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli

Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1:15-23
Psalm 14
Klaagl. 1:1-11
Klaagl. 1:12-22
Klaagl. 2:1-12

Gemerkt
Dankbaarheid
Dwaasheid
Jeremiade
De Heer straft
Donkere tijden
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Kerkdiensten
Zondag 1 juli

Zondag 8 juli

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

Ommen

Ommen

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

Ds. G. Rohaan, Bergentheim
Frans Dijkstra
Dhr. J. Wermink
Alle groepen
Dhr. en mw. Wolfert

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

Ds. K. Jelsma
M.m.v. Embrace
Gerrit Hilberink
Mw. J. Breteler
Alle groepen
Mw. T. Grootenhuis-Wessels
Mw. H. Grootens-Slotman

Witharen

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

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Klaas Schaap
Dhr. H. Kroon
Leiding: Marinda

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. M.J. Winters-Karels
Frans Dijkstra
Dhr. / mw. V.d. Bent
Leiding: Trudy

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

Ds. K.A. Hazeleger
Wim de Just
Mw. A. Pasjes-Vrielink
Dhr. F. Kampman

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

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

Ds. K.A. Hazeleger
Lydia Volkerink
Mw. B. Kroon
Alle groepen
Dhr. J. van Duren
Mw. N. van Eldik
Dhr. J. Kroon
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:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Alexander Zuidema
Mw. E. Tempelman-Touwen
Alle groepen
Dhr. B. Veurink
Mw. J. Veurink-Dogger
Mw. H. Veurink-Schonewille
U kunt koffiedrinken na de dienst

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Klaasje Hemstede
Mw. C. Meesters
Geen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. J. de Haan
Ontmoetingsdienst
Willemien Gerritsen
Mw. J. Schaapman
Geen

Viering op het Het Laer
14.30 uur:

Weekopening,- sluiting

Weekopening,- sluiting

‘t Vlierhuis
Maandag 2 juli 10.30 uur:

‘t Vlierhuis
Dhr. C. Siebert

Maandag 9 juli 10.30 uur:

Oldenhaghen
Vrijdag 6 juli 18.30 uur:

Dhr. S. Kloosterman

Oldenhaghen
Dhr. J. Wieske

Vrijdag 13 juli 18.30 uur:

Nijenhaghen
Vrijdag 6 juli 19.30 uur:

Ds. Coby de Haan (PKN),
Ds. Harrie de Hullu (GKV)
Past. Marga klein Overmeen (RK)

Ds. H. de Hullu

Nijenhaghen
Dhr. J. Wieske

Vrijdag 13 juli 19.30 uur:
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Ds. H. de Hullu

Gereformeerde kerk:

Zondag 15 juli
Hervormde gemeente:

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

1 juli Collecte Jeugdwerk JOP
Veel gemeenten hebben een band met een school in de buurt.
Maar wanneer een kerk een contact wil opbouwen met een
school, vraagt dit soms veel geduld. Sommige leerkrachten en
directeuren hebben niets met de kerk. Dat maakt dat het soms
een paar jaar duurt voordat er een goede relatie ontstaat. In
andere plaatsen is het lijntje tussen kerk en school heel dun
geworden of zelfs verdwenen. Toch zijn die lijntjes wel
waardevol om te gebruiken. Christelijke leerkrachten en ouders
van de school willen zich meestal graag inzetten voor
activiteiten rond kerk en school. Ze organiseren bijvoorbeeld
excursies voor de leerlingen naar een kerk, zodat kinderen
horen en ervaren wat er in de kerk gebeurt. Ook zijn ze
betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden ze leerlingen uit
achterstandswijken een luisterend oor. De meeste ouders
stellen het op prijs als hun kinderen kennismaken met de
wereld van de kerk en geloven. Ze zien het als verrijking van de
levens van hun kinderen. JOP, Jong Protestant, ondersteunt
kerken en scholen door kennis uit het hele land rond het thema
Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met uw bijdrage aan de
collecte ondersteunt u het werk van JOP om schoolkinderen in
contact te brengen met kerk en geloof. Met de
collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen,
zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Doet u mee?
In de Gereformeerde kerk is dit de diaconiecollecte.
In de Hervormde kerk de deurcollecte

Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch,
Daarle
Riekus Hamberg
Dhr. J. Heijink
Alle groepen
Mw. J. van Eldik
Mw. T. Veurink-Altena

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

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

Ds. K. Jelsma
Klaas Schaap
Dhr. / mw. V.d. Bent
Leiding: Frieda

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

Ds. J. de Haan, doopdienst
Willemien Gerritsen
Mw. W. Ekkelkamp
Alle groepen
Mw. M. Boezelman
Mw. R. van Lenthe
Mw. A. Pot
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

15 juli Collecte Roosevelthuis
Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland én Het
Vakantiebureau verzorgen vakanties in het Roosevelthuis voor
mensen die zorg nodig hebben. Uw gift maakt duidelijk dat wij
in de Protestantse kerk samen voor zorg en gastvrijheid staan.
Uw gift helpt ook mee de pensionprijzen voor onze gasten
betaalbaar te houden. Heel concreet: uw gift kan vertaald
worden in hoog-laagbedden, aangepaste toiletten met
toiletsteunen, aangepaste wastafels, wandbeugels in de
badkamer, speciale antislip vloeren in de badkamers, complete
aangepaste badkamers, alarmeringssystemen, een open haard
met comfortabele stoelen of een terras met barbecue. Maar
ook gewoon voor meubilair en een keukeninrichting.
Ook vanuit onze gemeente gaan jaarlijks gemeenteleden mee
voor een weekje vakantie in het Roosevelthuis. En er gaan
vrijwilligers uit de gemeente mee om de gasten een
onvergetelijke week te laten beleven.
In de Hervormde kerk is het de diaconiecollecte

Ds. R.R.J. de Bruijn
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters
Geen

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Alexander Zuidema
Dhr. J. Sterken
Dhr. G. Schuttert

Weekopening,- sluiting
‘t Vlierhuis
Maandag 16 juli 10.30 uur: Dhr. K. Schaap

Oldenhaghen
Vrijdag 20 juli 18.30 uur:

Gereformeerde kerk

Groep Pelgrim

Nijenhaghen
Vrijdag 20 juli 19.30 uur:

Collecten
Groep Pelgrim

Bij de diensten
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen
Kerkgangers die geen vervoer naar de
kerk kunnen krijgen en toch graag de
diensten willen bijwonen en mensen
die gebruik willen maken van vervoer
naar verpleeg- of verzorgingshuizen,
kunnen contact opnemen met:
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1 juli
Ommen:
Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Jeugdwerk JOP en Kerk
Project Bangladesh en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Daan en Sanne

8 juli
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

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

15 juli
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Zondagskind
1 juli:
8 juli:
15 juli:

Roosevelthuis en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Annabel en William

Daniëlle Bakker
Albert Hazeleger
Aron Haveman

Kinderoppas
Zondagskind
Ommen
1 juli:
8 juli:
15 juli:

Ommen
1 juli:

Marlien Hekman
Anita ‘t Jong
8 juli:
Jennie Dankelman
Marjolein Meulink
15 juli:
Ellen Kobes
Frances Veuger
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Sophie Meulenkamp
Bjorn Dunnewind
Mathijs van Harten

Kinderoppas
Ommen
1 juli:
8 juli:
15 juli:
Witharen
1 juli:
8 juli:
15 juli:

Marieke Dunnewind
Lilian Rens
Betsy Boezelman
Romy Dunnewind
Marion Getkate
Aniek Welink

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie
Frieda Slotman
Jeannet Kelder
Franciska Harke
Hetty Landeweerd
?

Wij mogen geloven dat het aardse leven niet het enige, niet het
laatste is. God zal het goed maken met ons, voor eeuwig. Alle
tranen zullen worden afgeveegd en eens zal God zelf alles
nieuw maken. Deze wereld, ons en hen die ons zijn
voorgegaan. Dit is niet het laatste: God heeft nog vele
verrassingen voor ons in petto!
Ds. K. Jelsma

Hervormde gemeente
8 juli Vol vreugde samen in de kerk
Waarom gaat u/ga jij naar de kerk? Is het een goede gewoonte,
een rustpunt in de drukke bezigheden van alledag, of omdat
het zo hoort… Hoe brengt u/breng jij het geloof in de praktijk?
Steeds minder mensen zoeken zingeving in het geloof. Het
kerkbezoek loopt terug, vooral ‘ouderen’ zijn nog wekelijks in
de kerk te vinden. Tegelijkertijd is er een toename van het
aantal mensen met gevoelens van eenzaamheid.
In Handelingen 2: 44-47 lezen we over de gelovigen die elke
dag naar de tempel kwamen om samen te zijn. Ze deelden alles
wat ze hadden en aten vol vreugde met elkaar. Iedereen was
even belangrijk. Ze eerden God, iedereen had veel waardering
voor hen en elke dag kwamen er meer mensen bij. Het klinkt
als een mooi, oud sprookje, of…?
‘Vol vreugde samen in de kerk’ is het thema van de
ontmoetingsdienst in Vinkenbuurt deze zondag. De voorganger
is ds. Coby de Haan en Willemien Gerritsen bespeelt het orgel.
De verdere muzikale ondersteuning wordt verzorgd door
LuCerna. Aan de dienst zullen ook enkele jongeren van de
kindernevendienst en tienerdienst medewerking verlenen.
Op deze zondag nemen we afscheid van groep 8 van de
kindernevendienst.
Na afloop is er koffie/thee/limonade met wat lekkers.
We hopen velen te mogen verwelkomen, om samen vol
vreugde ons geloof en ook nog iets anders te delen…
Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt

Wijkberichten
Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:
Dhr. G. Timmer
Dhr. S.B. Drijber
Mw. G. Drok-Lunenborg
Dhr. W. Mulder
Mw. J. Rensink-Willems
Mw. J. Luttikhof-Noeverman
Mw. J. Martens-de Lange
Dhr. F.H. Oldeman
Mw. A. de Graaf-Lammerink
Mw. R.J. van Rijnswou-Brouwer
Mw. W.C. van Krieken-v.d. Pol
Dhr. G. Tolsma
Dhr. Th.T. Gernant
Dhr. J. Hartholt
Dhr. D.J. Hekman
Dhr. A. Speulman
Dhr. J. Veldman
Dhr. G.J. Marsman
Dhr. G. Heuver
Dhr. G. van Beesten
Mw. R.H.G. Meijer-Broekhuisen
Dhr. J.B. Oenema
Mw. E. Visser-Kuiling
Dhr. J. Kotterink
Dhr. B. Nusselder
Mw. H. Minkjan-Boezelman
Mw. J.W. Doggen-Klosse
Dhr. W. Koops,
Mw. H. van Zuuk-Lugtenberg
Mw. M. Steenbeek-Hoogendoorn
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

Collecten
1 juli
Ommen:
Uitgangen:
Vinkenbuurt:
Uitgang:

Diaconie ZWO en Kerk
Jeugdwerk JOP / zending
Wereld Diaconaat Project ZWO
Kerkelijke gebouwen / zending

8 juli
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

15 juli
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie Roosevelthuis en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
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uit Mat. 7: 24-27. Hier zal ik een korte overdenking over
houden. Voor de dienst zullen de World Servants in de hal
staan en vragen of u een kernzin of kernwoord wilt opschrijven
over wat het fundament van uw leven is, waar is uw leven op
gebouwd, wat is de kern? Deze woorden of zinnen worden
door hen op dozen/blokken geplakt waar voor in de kerk een
‘muur’ van wordt gebouwd. Tijdens de dienst zal ik er kort
aandacht aan besteden. De kinderen van de kindernevendienst
zullen iets soortgelijks doen. Als ze terugkomen zullen de
kinderen van groep 8 de blokken van hen ontvangen om
vervolgens hiermee de muur verder te bouwen.

Wijk 1 waarneming
Kerkelijk werker:


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

Scriba:

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



Geboortes
Op 26 mei jl. zijn Berthil en Anita van Lenthe de trotse, blijde
en heel gelukkige ouders geworden van Mick. Mick is het kleine
broertje van Sem. Op het geboortekaartje staat:
Opnieuw zo’n groot wonder,
zo lief, zo klein en zo bijzonder.
Van harte gefeliciteerd met dit grote kleine wonder van God!

Dank
Fijn is het om na ver weg te zijn geweest weer in uw midden in
het mooie Ommen terug te zijn! Een woord van dank aan Gera
die in die weken voor mij heeft waargenomen en een
intensieve periode mee maakte. Blij ben ik met de versterking
van ons pastorale team in de persoon van ds. Wim den Braber.
Welkom en een mooie tijd in Ommen gewenst! En voor de
rest….zie ik en velen met mij uit naar een nieuwe collega.

Dolgelukkig en blij zijn Stefan en Patricia Groot Koerkamp met
de geboorte van Noor Sarafien. Haar roepnaam is Noor.
Noor is geboren op 12 juni 2018 en is het zusje van Maud en
Lars. Op het kaartje staat:
Een nieuw leven aan ons gegeven,
het wonder is groot en jij zo klein
Een kostbaar geschenk waar we dankbaar voor zijn.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van dit nieuwe jonge
leven.

Zieken
Meerdere mensen hebben in het ziekenhuis gelegen of zijn ziek
thuis. Niet iedereen wil hier genoemd worden en dat
respecteer ik uiteraard! We bidden allen die ziek zijn of een
hele moeilijke periode mee maken alle goeds toe: genezing,
verbetering, hoop en kracht.

Vakantie

Huwelijksjubileum

Hoewel vakantie en ik niet echt een goede verhouding hebben,
heb ik in juli een paar weken voor mijzelf. Wie uit Wijk 1
pastorale zorg behoeft, kan contact opnemen met
ds. Wim den Braber.
Met warme groet,
Gera Mateman

Op 20 juni was het 55 jaar geleden dat Ad en Trui HuetinkBosman elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen van
harte met dit heuglijke feit en wensen hen Gods blijvende
zegen toe!

Huwelijk
Op vrijdag 13 juli willen Marinda Wermink en Fedor Hendriks
van harte ‘Ja!’ tegen elkaar zeggen en trouw beloven. Om
14.00 uur is er een dienst in gebouw Irene te Witharen waar ze
een zegen over hun huwelijk willen vragen. We wensen hen en
allen die met hen zijn verbonden een hele mooie dag toe!

Wijk 2 waarneming
Predikant:

Doopdienst

Ds. W. den Braber

Scriba:


De eerstvolgende doopzondag is 29 juli. Eén ouderpaar heeft
zich al aangemeld voor de doop van hun kind. Het
voorbereidende doopgesprek is op maandag 16 juli om
20.00 uur. De plaats is nog niet bekend.
Op 23 september is de volgende doopzondag. De data voor de
rest van het jaar moeten nog vastgesteld worden.

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

Wijk 3

World Servants

Predikant:
Bereikbaar:

Op donderdag 19 juli is het dan eindelijk zo ver: De zes Ommer
World Servants vertrekken voor een werkvakantie van 3 weken
naar Guatemala! Elders in deze Kerkvensters vindt u nadere
informatie, geschreven door de jongeren zelf.
Om 07.15 uur vertrekken ze vanaf De Kern. Om 07.00 uur hoop
ik nog een paar dingen te zeggen en een gebed voor hen uit te
spreken. Wie er bij wil zijn, hen wil uitzwaaien: van harte
welkom!
Ds. K. Jelsma

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

Rond de erediensten
De morgendienst van 8 juli in Ommen belooft vol en gevarieerd
te worden. In deze dienst nemen de kinderen van groep 8 van
de kindernevendienst afscheid en worden welkom geheten in
de zondagse diensten. Ook zullen de 6 Ommer World Servants
(Nicky van Dijk, Mèrijn Smit, Demi Jaspers, Jorie Otten, Rieneke
Tempelman en Marlise van der Veen) worden uitgezwaaid.
Zingend bidden we als gemeente hen Gods zegen toe. Aan de
dienst werkt Embrace mee. Ze zullen onder anderen in de
dienst een drietal Nederlandstalige liederen zingen waarbij de
gemeente het refrein mee zal zingen. Het thema van de dienst
is ‘Het fundament van je leven’ naar aanleiding van de lezing

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:

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

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

Bij de diensten

kerk te gaan. Daarom: neem vooral iemand mee!

Onder Jacobus’ voorbehoud, vindt op zondagmorgen 8 juli het
afscheid plaats van de kindernevendienst van de kinderen van
groep 8. In deze dienst mag ik voorgaan. We zien uit naar een
fijne en gezegende dienst. Het thema dat we dit jaar bedacht
hebben is nu nog niet bekend, maar ik verwacht n.a.v.
Psalm 119:105 (NBG): ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en
een licht op mijn pad’. U bent allen dan weer van harte
welkom!

Afscheid bezoekmedewerkster
In goed overleg hebben we besloten dat mw. Jantina
Boezelman-Hutten, stopt als bezoekmedewerkster. Ze had
sectie 12, bestaande uit: Bergpad, Prins Bernhardstraat,
Stationsweg en Zeesserweg. Ze is erachter gekomen dat het
bezoekwerk niet bij haar past. Daar had ze zelfs last van en dan
is het beter om te stoppen. We danken Jantina voor haar inzet,
wensen haar vrede toe op dit besluit en hopen dat ze t.z.t. iets
vindt dat haar beter ligt. Sectie 12 is nu dus vacant. Dat
betekent dat ik als predikant voor de mensen in deze sectie het
eerste pastorale aanspreekpunt ben.
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Omzien naar elkaar
Op dit moment ligt er, zover mij bekend is, niemand uit ons
midden in het ziekenhuis. Wel zijn er onder ons die thuis of
elders noodzakelijke verzorging of verpleging ontvangen. We
wensen hen Gods kracht en sterkte toe. Ook voor hen die
opzien tegen wat hen te wachten staat of door zorgen en
tegenslag het leven niet goed aan kunnen.

Wijkgemeente 3

Gefeliciteerd
Graag wil ik jou van harte feliciteren met het behalen van je
diploma. Ik kan mij nog goed herinneren hoe goed het
aanvoelde om ‘geslaagd’ de zomervakantie tegemoet te mogen
gaan. Maar ook wens ik hen die het misschien nog over
moeten doen, na een periode van ontspanning, weer nieuwe
kracht en inzet toe om met de studie verder te gaan. Het is hoe
dan ook toch een mijlpaal in ons leven, dat we het zo ver
mochten brengen in het onderwijs dat we kregen. In hoeveel
landen moeten kinderen dat niet ontberen!
Met hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Predikant:
Bereikbaar:

Bereikbaar:





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

Rond de erediensten
Zondagochtend 8 juli
Om 10.00 uur is er in de kerk Vinkenbuurt een
ontmoetingsdienst en afscheid kindernevendienst. Het thema
van deze Ontmoetingsdienst is: ‘Vol vreugde samen in de kerk’.
Veel jongeren vinden het niet leuk om naar de kerk te gaan, zij
vinden het maar saai in de kerk. Hoe kan dat eigenlijk? Want in
de bijbel lezen we dat samen in de kerk zijn, dat je daar
vreugde vindt, blij van wordt, erdoor geïnspireerd raakt.
In de dienst lezen we hierover in Efeziërs 1:15-19 en
Handelingen 2:44-47.De band LuCerna werkt mee aan de
dienst. Daar zijn we blij mee . We hopen dat iedereen
vreugde beleeft aan deze ontmoetingsdienst en met een lach
op het gezicht de kerk uitkomt.

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

Scriba:

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

Scriba:

Wijkgemeente 2
Predikant:

Ds. J. de Haan

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

Rond de erediensten
Zondag 1 juli mag ik twee keer voorgaan in Ommen. ’s Morgens
in de Hervormde kerk, ’s avonds in de Gereformeerde kerk. Het
gebeurt niet zo vaak dat je als predikant twee keer op een
zondag in Ommen bent. Het leek me daarom mooi de diensten
op elkaar aan te laten sluiten. Ik ben van plan beide keren te
preken uit Psalm 8. Misschien heeft u meegekregen dat Nelleke
en ik pas 12,5 jaar getrouwd waren. We kregen zowel vanuit
Vinkenbuurt als vanuit Ommen de bloemen. Een leuke
verrassing! Tijdens onze trouwdienst stond Psalm 8 centraal.
Een mooie gelegenheid 12,5 jaar later om zelf eens uit deze
Psalm te preken! ’s Morgens wordt de tekst vers 4-5. Het
wonder dat de grote Schepper ook omziet naar mij. ’s Avonds
wil ik preken over vers 6-7. Dan gaat het erover dat de
Schepper de zorg voor zijn schepping aan ons mensen heeft
‘toevertrouwd’. Maar: wat betekent dat? Wat vraagt dat van
ons? Het gaat dan dus echt over de actuele vragen op het
gebied van duurzaamheid en milieu. Hoe staan we daar als
christenen in? In hoeverre inspireert ons geloof ons in de
omgang met het milieu? We hadden het daar pas over op een
gesprekskring met jongeren. Toen kwam het idee op om hier
eens over te preken. Welkom iedereen, beide diensten!
De zondag daarna, 8 juli, is ’s middags om 14.30 uur de Viering
op het Laer. Vanuit PKN-Ommen gaat collega Coby de Haan in
deze viering voor. Zelf ben ik betrokken bij de organisatie.
Meer informatie elders in Kerkvensters. Welkom, iedereen! En:
het is een hele laagdrempelige viering, op een unieke locatie,
juist ook gericht op mensen die niet zo gewend zijn naar de

Zondagmiddag 8 juli
Dan is er ‘s middags om 14.30 uur een unieke viering in de
tuinen van landgoed Het Laer. Het is een interkerkelijke viering,
waarin we met voorgangers uit de verschillende denominaties
voorgaan. Het Ommer Mannenkoor en een speciaal
samengesteld kinderkoor zingen voor ons en met ons! Dus er is
veel muziek. Dat verbindt ons met elkaar. Het thema van de
viering is: Zorgeloos? Naar aanleiding van bekende woorden
van Jezus: ‘Wees niet bezorgd.’ Nu denk je wellicht, dat is
makkelijker gezegd dan gedaan: niet bezorgd zijn.. Moeten we
dan maar zorgeloos door het leven gaan? Toch zou het fijn zijn
als je meer relaxed kon leven. Hoe kan dat dan? Jezus heeft
hier mooie dingen over gezegd, die ook ons kunnen inspireren.
Elders in het kerkblad is meer info.

Dopen
Er zijn twee dopelingen voor de dienst van 15 juli, als je je
kindje ook nog wil laten dopen, kan dat. We hebben inmiddels
al wel een doopgesprek gehad en de liturgie doorgesproken.
Neem dan even contact met mij op.

Eindexamen
Alle jongeren die geslaagd zijn voor hun eindexamen: van harte
gefeliciteerd! En zij die het jaar moeten overdoen, ik hoop dat
je de veerkracht krijgt en nieuwe energie om door te gaan.
Hartelijke groet
Ds. Coby de Haan
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PaKaN! jongerenwerker

waarop we ons samen gezegend mogen weten door de
aanwezigheid van God. Tot ziens op Het Laer!
Ds. Karel Hazeleger

Jongerenwerker:


Gereformeerde kerk

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

Plaatselijk kerknieuws

Mag ik me even aan u voorstellen?
Helemaal met elkaar onbekend zijn wij niet, omdat ik een
aantal keren uw voorganger mocht/mag zijn. Maar in de
komende tijd zal ik voor Wijk 2 ook de rol van pastor mogen
gaan vervullen.
Als Wim den Braber werd ik in 1952 in Breukelen geboren.
Op 16 september 1976 verruilde ik die plaats om met mijn
echtgenote, Bep de Wit, de Gereformeerde kerk van
Medemblik te gaan dienen. Na precies 7 jaar werd dat Vries en
na weer 7 jaar werd dat Vriezenveen. Vanaf 2003 diende ik de
landelijke kerk als directeur/locatiehoofd voor de
dienstverlening aan de kerken in de provincies Overijssel,
Flevoland, Gelderland, Brabant en Limburg.
Ondertussen was ik vrijwillig (weekend)pastor in Bergentheim
en Westerhaar. In 2011 interimde ik tijdelijk in de Achterhoek
en de regio Arnhem om vanaf 2012 één van de aanjagers te
worden rondom het stichten van nieuwe kerkplekken, zgn.
pioniersplekken, in Nederland. Toen ik eind 2016 daarmee
stopte waren er zo’n 80 plekken. De laatste 9 maanden van
mijn landelijk werken heb ik de eerste aanzet gegeven tot het
oprichten van een landelijk netwerk van protestantse plekken,
die iets hebben met getijden en de spiritualiteit van de
kloosters. Eén op de vijf protestanten zegt daar iets mee te
hebben! Ik zelf ben momenteel actief als oprichtingsbestuurder
bij de Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer, die op
Hydepark in Doorn, een getijdengemeenschap wil stichten.
Maandag 18 juni overhandigden wij als bestuur de nieuwe
preses van onze synode, Saskia van Mechelen, als eerste, de
regel van deze Getijdengemeenschap, Bid en Bemin. Op
www.bidindebinnenkamer.nl kunt u meer vinden.
En vanaf 2016 dien ik, tot eind 2019, voor 50% de
Gereformeerde kerk van Westerhaar als directe opvolger van
Egbert van Beesten.
Kerk en maatschappij hebben mijn volle aandacht. In de
provincie Overijssel trek ik al zo’n 25 jaar de kar om mensen
beter op elkaar betrokken te laten zijn. Naoberprojecten,
aandacht voor dorpskerken en dorpsgemeenschappen,
oprichten van diaconale platforms, steunen van sociale
initiatieven en de kerken daar scherp op houden. Maar actief
zijn gaat nooit zonder bezinning. De grote inspiratoren voor mij
zijn in deze de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, de Engelse
nieuwtestamenticus Tom Wright en de Nederlandse theologen,
Van Ruler, Miskotte en Noordmans.
Onze oudste dochter Marieke is predikante in Amersfoort,
onze oudste zoon Maarten is zeer betrokken bij het
doordenken van wat digitaal mogelijk is in de zorg en hoe je
daar verantwoord mee omgaat en past dat toe in een grote
betrokkenheid op jeugdzorg. Onze jongste zoon, Gerhard, zorgt
als internationaal vrachtwagenchauffeur dat wij volle winkels
houden en de fabrieken op tijd hun producten kunnen leveren.
Onze kinderen wonen in Barneveld, Amsterdam en
Vriezenveen.
Mijn vrouw is al 10 jaar kerkenraadslid van de Gereformeerde
kerk in Vriezenveen, waarvan de laatste 5 jaar als scriba.
Genoeg aandacht voor mij nu. Ik hoop samen met u een weg te
gaan van luisteren naar elkaar en er voor elkaar in Gods naam
te zijn.
Via de voorzitter van de kerkenraad ben ik te bereiken, maar
als het nodig is mag het ook rechtstreeks.

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
10-06 Dhr. J. Kremer
17-06 Mw. C. Langhout
Witharen gebouw Irene
10-06 Jan en Hetty Lodewijk
17-06 Silas en fam. Slotman
Hervormde gemeente
10-06 Dhr. A. van der Vegt
Mw. Boertjes-Maat
17-06 Mw. J. Oldeman-Timmerman
Dhr. B.J. Schoenmaker
Ds. en mw. Hazeleger
24-06 Mw. Van Walsum
Mw. A. Minkjan
Vinkenbuurt
10-06 Ds. en mw. Hazeleger
17-06 Ds. K. van Spijker

Gezamenlijke berichten
8 juli Viering op het Laer
Vorig jaar zomer organiseerden we als gezamenlijke kerken de
Viering op de Vecht. De reacties na afloop waren heel positief.
Dit moest een vervolg krijgen…
We waren blij verrast dat we voor deze zomer opnieuw een
locatie aangeboden kregen voor een interkerkelijke viering en
wel de tuinen van Het Laer. Zondag 8 juli organiseren we daar
de ‘Viering op het Laer’. Thema van de viering: ‘Zorgeloos?’.
Jezus roept ons op om zo te leven. Maar kunnen we dat ook?
Hoe doe je dat? Het Ommer Mannenkoor o.l.v. Gezinus
Veldman zal voor ons zingen. Dirigent Gezinus Veldman
begeleidt ook de samenzang op de piano. Daarnaast is er net
als vorig jaar een samengesteld kinderkoor, gevormd door
kinderen van de kinderkoren ‘Kleurrijk’ (GKV) en ‘Een vrolijk
geluid’ (PKN). Voorgangers in de viering zijn ds. Coby de Haan
(PKN), ds. Harrie de Hullu (GKV) en pastor Marga klein
Overmeen (RK). De collecte is voor het Vechtgenotenhuis.
De viering begint om 14.30 uur. Na afloop is er koffie, thee en
limonade. We hopen dat u zelf iets lekkers meeneemt, om met
elkaar te delen. En vergeet ook niet een stoel mee te nemen,
om tijdens de viering op te kunnen zitten!
We hopen net als vorig jaar op een hele mooie middag, op een
prachtige locatie. Een middag die ons als mensen van
verschillende kerken dichter bij elkaar brengt. Een middag
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Collecten

Zondagskinderen
Op dit moment hebben we 13 zondagskinderen. Hier zijn we
heel blij mee. Omdat er een aantal kinderen in groep 8 zitten,
zullen zij na de zomervakantie stoppen. Het zou mooi zijn als er
weer wat nieuwe kinderen bij zouden komen.
Als je het leuk lijkt om ook zondagskind te worden, kun je je
hiervoor opgeven tot maandag 23 juli. Je bent dan ongeveer 4x
per jaar aan de beurt.
Taken zondagskind:
Kaars aansteken samen met leiding van de
kindernevendienst
Meenemen van de Kinderbijbel
Doopouders een cd geven
Wil je je opgeven of wil je eerst meer informatie dan kun je
mailen met Miranda Rens.

10-06
Kerk World Servants
Ommen
€ 134,55
€ 176,65
Vinkenbuurt
34,10
43,20
Kerk Vinkenbuurt
39,95

Kerk .geb.
€ 134,95

17-06
Kerk
Ommen
€ 242,50
Vinkenbuurt
35,70
Kerk Vinkenbuurt
38,75

Kerk. geb.
€ 197,00

Diaconie
€ 248,75
35,80

Giften
Voor de kerk
€ 10,00 , € 20,00 via ds. J. de Haan
€ 10,00, €20,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 10,00, 3x € 20,00 via ds. K.A. Hazeleger

Collecten
29-04
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 381,01
63,50

Kerk
€ 316,40
52,00
205,70
43,00

06-05
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 372,65
58,02

Kerk
€ 344,50
51,30
213,40
45,50

10-05
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie

Kerk

€ 23,00

€ 24,80

13-05
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 384,76
53,60

Kerk
€ 359,71
50,49
221,80
50,00

20-05
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 540,25
199,53

Kerk
€ 408,35
59,85
296,60
49,50

27-05
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 503,85
47,60

Voor koffiedrinken Hervormd Centrum
€ 5,00 via het kerkelijk bureau
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€10,00 via dhr. en mw. Heusinkveld
Hartelijk dank

Vorming
30 juni Wandelen
Deze zaterdag vindt weer de maandelijkse wandeling plaats.
Deze keer wandelen we van Mariënberg naar Kloosterhaar, een
afstand van ca. 11 km. Dit is de 2e etappe van de lange
afstandswandeling ‘Langs de grenzen van het Vechtdal’ die in
totaal 183 km. lang is. We vertrekken om 08.30 uur vanaf de
Markt in Ommen en de (meerij)kosten bedragen € 4,00. Als u
eens mee wilt wandelen kunt u dit door geven aan Henk
Stegeman.
Henk Stegeman

15,50

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
1 juli Openluchtdienst

Kerk
€ 376,01
46,50
247,01
33,60

Al enkele jaren hebben de
weersomstandigheden het niet
toegelaten om een openluchtdienst in
het openluchttheater in het Eerderbos
te houden. Dit jaar hoopt de interkerkelijke Evangelisatie
commissie uit Den Ham dat DV zondag 1 juli het weer het
toelaat een grote openluchtdienst te houden in het
openluchttheater in het Eerderbos. Dit bostheater grenst aan
recreatiecentrum Besthemerberg,
Ommen.
Voorafgaand aan de dienst is het
mogelijk om deel te nemen aan een
bezinningswandeling van ca. 3 km.
Wil je meewandelen, we
verzamelen om 14.15 uur op de
parkeerplaats bij de Steile Oever. Vooraf opgeven voor de
wandeling is niet nodig en na de wandeling is er koffie met…
Aansluitend begint om 16.30 uur de dienst met het thema
‘nooit meer dorst´. Voorafgaand aan de dienst zal een band,
o.l.v. Jordy Voort, een aantal nummers laten horen en ook
tijdens de dienst zorgt de band voor de begeleiding van de
liederen. Hetty Kleinjan hoopt in deze dienst voor te gaan. Er
wordt gezorgd voor een liturgie, dus je hoeft geen liedboek
mee te nemen.

Giften
Voor de bloemen
€ 10,00 via een contactpersoon
Hartelijk dank

Hervormde gemeente
Oud ijzercontainer
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.
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Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kop
koffie, thee of ranja na te praten.
Als het weer het niet toelaat, zal de dienst om 17.00 uur
worden gehouden in de Geref. kerk Ommerweg 27, Den Ham.
Deze dienst is de derde in de rij van vier evangelisatiediensten
van dit jaar, georganiseerd door de Evangelisatie commissie uit
Den Ham. Voor meer informatie: ecdenham.nl

van de toiletten te versnellen. Het sanitaire project is dus nog
niet afgerond en nog steeds volop in actie.
De kinderklas is deze week begonnen. Geweldig om te zien
hoeveel je kunt bereiken met heel beperkte middelen. Drie
keer per week komen de kinderen een uurtje samen om te
leren, spelen en zingen.
Dan is er ook geld binnengekomen voor:
1. de bouw van een speelplaats voor kinderen;
2. renovatie van de werkplaats. De werkplaats heeft hard
renovatie nodig om klaargestoomd te worden voor de
nieuwbouw van het ziekenhuis.
Voor beide worden de plannen nu gemaakt en we hopen
ergens midden dit jaar te starten met de werkzaamheden.
Zonder jullie steun was dit nooit mogelijk geweest. Wij worden
persoonlijk ook erg gesterkt door het feit dat er zoveel
Nederlanders zijn die deze projecten een warm hart
toedragen! Ontzettend bedankt!
Namens heel Kapuna en alle patiënten die Kapuna bedient: Eai
ovara miki!
Wijnand en Elize

Boekhandel De Fakkel
Het zal u wel ter ore zijn gekomen dat ik de Evangelische
boekhandel De Fakkel, Varsenerpoort 5, heb overgenomen, om
deze winkel samen met betrokken vrijwilligers in een andere
vorm en op een andere locatie voort te kunnen zetten. Dit
omdat de landelijke organisatie van deze winkelketen ophoudt
te bestaan. Vanaf 3 juli hopen we in de winkel aan de
Bermerstraat 15 opnieuw van start te kunnen gaan en wel met
een geheel nieuw concept en onder een nieuwe naam:
‘JOY Bookcafe’. Als team kunnen we dit natuurlijk niet alleen.
Om de boekwinkel, die draait met vrijwilligers, straks in het
nieuwe winkelcentrum een blijvende plaats te geven, hopen
we ons gesteund te mogen weten door de gebeden en gelden
van de kerken, klanten en vrienden in Ommen. We denken
hierbij ook aan een vorm van Crowdfunding (ook wel
publieksfinanciering genoemd). Wilt u ons in deze startperiode
met een eenmalige of periodieke gift goed op weg helpen, dan
kan dit op rekeningnummer: NL48INGB0006673047 t.n.v.
Stichting GPO en met vermelding van: JOY. We hebben elkaar
immers nodig.
Ds. Reijer de Bruijn

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?

21 juli ‘Psalmsamenzang’
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17
te Lemelerveld om 20.00 uur t.b.v. het goede
doel met Ad Huetink (orgel).
Reserveren ℡ 0572-371838 (Huetink) of
℡ 038-4224079 (Boks), of via de site:
www.huetink-royalmusic.nl

Gebedspunten
Laten we Gods zegen vragen voor het
volleybaltoernooi dat de Kubus op 30 juni heeft
gepland. Dat alles goed mag verlopen en er een mooie
opbrengst voor het goede doel mag worden
opgehaald.
Laten we God danken dat er een predikant is die zich
beschikbaar stelt om dienstbaar te zijn in de Geref.
kerk tot opbouw van Gods Koninkrijk. Laten we Gods
leiding en zegen vragen voor het verdere verloop van
het beroepingsproces.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de
nieuwe christelijke winkel ‘JOY Bookcafé’. Dat er
voldoende mensen en financiële middelen mogen
komen om deze plek van ontmoeting en christelijke
boeken/cadeaus tot zegen voor Ommen te laten zijn.
Laten we bidden dat we als (groot)ouders
beelddragers van God richting onze (klein)kinderen
zullen zijn.
Laten we Gods zegen vragen voor de interkerkelijke
dienst die op 8 juli in de tuinen van Het Laer staat
gepland.
Laten we God danken voor alle mensen die genezing
of goede uitslagen van ziekenhuisonderzoeken
mochten ontvangen. Laten we bidden om Gods
nabijheid en kracht voor de mensen die ziek zijn of
geen goede uitslagen hebben gekregen.
Laten we Gods zegen vragen voor de World Servants
deelnemers die op of rond 19 juli vertrekken naar
Guatemala. Dat de reis goed mag verlopen, er in
Guatemala positief gewerkt mag worden en iedereen
weer veilig thuis mag komen.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de
nieuwe plannen van PaKaN!. Laten we bidden voor de
jongeren, de gezinnen, voor de vrijwilligers en voor
bescherming.

Landelijk
Beste supporter van Kapuna,
‘Eai ovara miki’, oftewel enorm bedankt. Jullie donaties maken
het mogelijk om vooruitgang te brengen naar de jungle van
Papoea Nieuw Guinea!
Sinds de start van de fondsenwerving hebben we al veel
kunnen realiseren met de hulp vanuit Nederland:
1. de bouw van een volledig nieuw laboratorium voor het
ziekenhuis;
2. de aanschaf van allerlei apparatuur voor in het laboratorium
en ziekenhuis, variërend van een hemocue tot bloeddruk- en
thermometers;
3. de bouw van de eerste toiletten en douches voor patiënten;
4. een kinderklasje voor kinderen va n2 tot 5 jaar.
De eerste twee projecten zijn afgerond en brengen ons erg
veel. Het lab heeft nu echt de mogelijkheid om ziektes beter te
diagnosticeren en ook richting de toekomst is er nu ruimte om
te verbeteren. Stapje voor stapje leert ons personeel een
nieuwe test en hoe om te gaan met de apparatuur. Echt een
geweldig resultaat!
De sanitaire voorzieningen waren en zijn ook heel hard nodig.
Zoals eerder gezegd wassen de vrouwen en kinderen met
kleren aan in de kreek die van de rivier naar het ziekenhuis
loopt, recht voor de accommodatie voor de mannen. De
toiletten waren, en zijn nog steeds, boven het moeras. We
proberen de eerste composttoiletten en douches uit; met
succes! De vrouwen en kinderen maken er gebruik van en zijn
erg blij met deze veilige, schone en meer privé-oplossing. Het
lastige is dat we merken dat de toiletten erg snel vol zijn (7
weken) en we zoeken naar een oplossing om het hergebruik
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Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres:
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

-

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
℡ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Di en do:
09.00 - 12.00 uur
Dinsdag:
koffie inloop van 09.30 - 11.00 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 20 juli..

Deze Kerkvensters is voor 3 weken.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 10 juli voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail
of cd bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in 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. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl
Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
4 sept., 2 okt., 6 nov. en 4 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 (48 st.) € 10,00
Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 12 juli van 10.00 – 10.30 uur
Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ℡ 463928
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

ledenadministratie@pkn-ommen.nl

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

: 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 Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl

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

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

Gezamenlijke nummers
De Kubus
Evangelisatiecommissie
ZWO-commissie
Kerkblad Kerkvensters

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

Website
PKN gemeenten Ommen:

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL37 RABO 0348 9597 02
: NL49 RABO 0348 9044 87
: NL56 FVLB 0635 8050 06

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

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

Gereformeerde kerk
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.

Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
ste
1 Scriba: Vacant
 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

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

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

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

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