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Meditatie

Leesrooster
De schepping
Een zorg minder – een zorg meer

Zondag 8 juli was de Viering op het Laer. Zoals u misschien
weet, zat ik in de organisatie. Al ben je op zo’n middag dan
natuurlijk altijd ook nog met van alles bezig, ik heb er
ontzettend van genoten. Mooi om met zoveel mensen van
verschillende kerken bij elkaar te zijn. Mooi om het
enthousiasme van al die mensen te proeven. Van de leden van
de werkgroep ook, en anderen die op de dag zelf hebben
meegeholpen. En dat allemaal op zo’n prachtige locatie, in de
tuinen van Het Laer. Geweldig!
Maar waar ik ook heel erg van heb genoten: de boodschap van
de viering. Collega Harrie de Hullu kwam met de preek van de
vogel. ‘Word maar eens stil’, zei hij. Je hoort de vogels fluiten.
Die vogels maken zich geen zorgen. En daar kunnen wij wat van
leren…
Mooi. Niet altijd makkelijk. Dat is wat anders. Wel: mooi. De
vogels vertellen ons dat de hemelse Vader voor ons zorgt.
Uiteindelijk: de vogels vertellen ons dat de hemelse Vader van
ons houdt. En wat er verder ook gebeurt. Dat is een hele zorg
minder…
De zondag daarvoor had ik zelf ook gepreekt over de
schepping. Twee keer zelfs. Beide keren naar aanleiding van
Psalm 8. ’s Morgens over de verwondering, dat de grote
Schepper omziet naar ons mensen. ’s Avonds over onze
verantwoordelijkheid voor de schepping. We zijn geroepen om
namens de Schepper de schepping te ‘beheren’. In die zin zou
je kunnen zeggen: stilstaan bij de schepping betekent niet
alleen een zorg minder, het betekent ook een zorg meer. De
fluitende vogels roepen ons ook op om goed voor te schepping
te ‘zorgen’.
Stil worden. Buiten in de tuin. Misschien wel, deze zomer: in de
bergen, aan het strand, op het water. Luisteren naar de vogels.
En spreken de bomen, de bloemen en de planten niet dezelfde
taal? Net als de spelende hazen en de vredig kabbelende
golven?
Wat vertellen ze ons? Ik hoor ze ons twee vragen stellen. Eén:
wat maak je je druk? Weet je niet dat de hemelse Vader voor je
zorgt? En twee: hoeveel heb je voor ons over? Met andere
woorden: hoeveel mag het beheer van de schepping je kosten?
Beide vragen zijn het waard deze zomer eens rustig te
overdenken.
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Kerkdiensten
Zondag 22 juli

Zondag 29 juli

Gereformeerde kerk
Ommen

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

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

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

Gereformeerde kerk
Ommen

Ds. S. van Kooten, Ommen
Klaas Schaap
Mw. R. Kremer-Veurink
Alle groepen
Dhr. G. Tent
Dhr. J. Slotman

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

Witharen

Ds. G. Schokker, Schoonebeek
Freddy Bruins
Mw. A. Buiter
Leiding: geen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ommen Samen kerk

Ds. M. de Vries, Wierden
Lydia Volkerink
Mw. A. Kroese
Mw. B. Kroon

19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

Hervormde gemeente
Ommen

Vinkenbuurt

Vinkenbuurt

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

Ds. C.J. Post, Wierden
Riekus Hamberg
Mw. G.H. Companje-Wigger
Alle groepen
Dhr. G.J. Beniers
Mw. J. Beniers-Horsman
Dhr. G.J. Voort
U kunt koffiedrinken na de dienst

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Dhr. F. Kampman
Alle groepen
Dhr. B. Scheppink
Mw. J. Scheppink
Dhr. D. Zandman
U kunt koffiedrinken na de dienst
10.00 uur:
Prop. M.U. Bondzio, Kampen
Organist:
Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:
Mw. C. Meesters
Kindernevendienst:
Geen
U kunt koffiedrinken na de dienst

Weekopening,- sluiting

Weekopening,- sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 23 juli 10.30 uur: Dhr. Chr. Siebert

Nijenhaghen

Vrijdag 27 juli 19.30 uur:

Ds. H.D. Zeefat, Wijhe
Wim de Just
Dhr. J. Schipper
Dhr. G. Vogelzang

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

10.00 uur:
Mw. Margré Ballast-Hilbrink
Organist:
Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:
Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:
Geen
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vrijdag 27 juli 18.30 uur:

Gastpredikant
Frans Dijkstra
Mw. A. Buiter
Leiding: geen

Hervormde gemeente

Ommen

Oldenhaghen

Ds. K. Jelsma, doopdienst
Lydia Volkerink
Mw. M. van Ittersum-de Boer
Alle groepen
Dhr. en mw. Veerman

Maandag 30 juli 10.30 uur: Dhr. E. Odink

Oldenhaghen

Dhr. W.M. Rozema

Vrijdag 3 aug. 18.30 uur:

Nijenhaghen

Dhr. W.M. Rozema

Vrijdag 3 aug. 19.30 uur:
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Dhr. A. Martens
Dhr. A. Martens

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Zondag 5 augustus

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
Ommen

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

Gastpredikant
Frans Dijkstra
Mw. J. Schonewille
Alle groepen
Mw. M. Veldman-v.d. Bent
Mw. A. Kroese
U kunt koffiedrinken na de dienst

Witharen

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

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

Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

Gereformeerde kerk
Collecten

Gastpredikant
?
Mw. R. Hoekman
Leiding: geen
Ds. B.H. van de Weg, Nijverdal
Klaas Schaap
Mw. A. Pasjes-Vrielink
Dhr. G.J. Voort

Hervormde gemeente
Ommen

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

Ds. K.A. Hazeleger
Willemien Gerritsen
Mw. G. Timmerman
Alle groepen
Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland
Mw. R. van Lenthe
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

5 augustus
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
?

Ommen
22 juli:
29 juli:

5 augustus:

‘t Vlierhuis

Maandag 6 aug. 10.30 uur: Dhr. S. Kloosterman

Vrijdag 10 aug. 19.30 uur:

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

Ilse Vosjan
Marit Brouwer
Noa Wermink

Kinderoppas

Weekopening,- sluiting

Nijenhaghen

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne

Ommen
22 juli:
29 juli:
5 augustus:

10.00 uur:
Ds. H. van Wingerden, Rijssen
Organist:
Margriet Hierink
Ouderling van dienst:
Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:
Geen
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vrijdag 10 aug. 18.30 uur:

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

Zondagskind

Vinkenbuurt

Oldenhaghen

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

Witharen
22 juli:
29 juli:
5 augustus:

Ds. K. Jelsma

Rianne v.d. Bent
Nelleke Heijink
Julia Dunnewind
Karin Luijendijk
Aniek Welink
Heidi Jaspers
Sandra Kamphuis
Janny Bouwhuis
Jeannet Kelder
Frieda Slotman

Hervormde gemeente

Ds. K. Jelsma

Collecten

Bij de diensten

3

22 juli
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

29 juli
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

5 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Scriba:

Zondagskind
22 juli:
29 juli:
5 augustus:

Fieke Kobes
Jasmijn ‘t Jong
Esther Haveman

Omzien naar elkaar

Ommen
22 juli:

Lena Boezelman
Joke Hendertink
29 juli:
Lieuwke Kampman
Nicole Visser
5 augustus:
Gezelien van Duren
Henrike Grondman
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
Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:
Mw. F. Dankelman-Schottert
Dhr. J.H. Geertman
Mw. M. Kamphuis-Drenth
Mw. G. Lammerink-Kremer
Mw. G. Kleinjan-Noeverman
Mw. A. Dijkstra-Land
Mw. M. Jurjens-Laros
Dhr. H. Reurink
Mw. H.B. Bijl-Stoeten
Mw. R. Lolkema-Oeben
Mw. A. Drent-Vogelzang
Dhr. H. van Valen
Dhr. H. Wermink
Mw. W.J. Ligtenberg
Dhr. C. van Tergouw
Dhr. G.W. Bulk
Dhr. A.J. Meijerman
Dhr. G.H. van der Veen
Dhr. M. Drent

Wijk 3
Predikant:

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

Bereikbaar:
Scriba:

Wijk 1 waarneming

Ds. K. Jelsma

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


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

Welkom!

Verheugend was de afkondiging op 8 juli dat collega ds. Hans
Baart het door onze Kerk op hem uitgebrachte beroep van
harte heeft aangenomen! We wensen hem, zijn vrouw Gerdien
en de kinderen een gezegende vreugdevolle tijd in Ommen
toe! Fijn dat de vacature vervuld is (met dank aan de
beroepingscommissie!). Mooi om samen met Gera, Wim en
Hans werkzaam te mogen zijn in deze gemeente!

Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
 gmateman@pkn-ommen.nl


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

Sinds 15 juni verleen ik bijstand in het pastoraat in wijk 2.
De collega’s en de wijkraad hebben mij aangegeven waar mijn
aanwezigheid op prijs gesteld zou kunnen worden. Deze
adressen ga ik stelselmatig af, ik gebruik mijn oren, stel mijn
hart open en maak op grond van de gesprekken nadere
afspraken.
Wat steeds een diepe indruk op mij maakt is dat ik een enorme
drive ervaar bij mensen om de hoge bergen die het leven soms
kent en waar je tegen op kijkt te beklimmen.
Eén ding is me weer heel duidelijk geworden: ziekzijn is echt
topsport leveren. Soms is het niet eenvoudig voor mensen om
uit het dal te komen, af en toe bestaat begrijpelijk de neiging
om erin te blijven hangen, maar dan zijn er mensen in de
omgeving, partners, kinderen, vrienden, gemeenteleden, die je
een duwtje in de rug geven, je een handje helpen, die eens
even voor je gaan zitten en die je het dal doorhelpen, de berg
op. Ziekzijn is teamwork. En ieder lid van het team heeft zijn of
haar aandacht nodig. Dus vergeet de mantelzorger niet en laat
de mantelzorger zichzelf niet vergeten.
Een kleine illustratie. Ik kom over de drempel en vraag: hoe is
het met u? Ik ben niet ziek, mijn man/vrouw is ziek….Ik herhaal
de vraag: hoe is het met u? Ach…. Het gaat wel…….
Wat ik ook ervaren heb is dat wij mensen blijkbaar vaak denken
dat de pijn om een overlijden van een geliefde(partner, kind,
kleinkind, moeder, vriend(in)) na een jaar wel minder zal zijn.
Mijn ervaring is anders. De pijn, soms ook heimwee genoemd,
neemt eerder toe dan af.
Dat is niets om je voor te schamen. Dat mag je m.i. rustig
toelaten. Ik probeer daarom in de uren die ik beschikbaar heb
ook ruimte en tijd in te bouwen om hen te bezoeken die in de
afgelopen twee jaar een dierbare hebben verloren. De wijkraad
probeert mij daarin scherp te houden. Maar hebt u het idee
dat u met mij over uw pijn, heimwee, verdriet of schuldgevoel
(wat ook kan voorkomen) wilt praten, laat dat dan aan mij
weten. U mag dat doen via uw wijkouderling of
contactpersoon, maar het mag ook rechtstreeks.
Ds. W. den Braber

Kinderoppas

Scriba:



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

Doopdienst

Op 29 juli mag ik voorgaan in een dienst waarin wij hopen te
dopen: Noor Sarafien Groot Koerkamp en Suze Gerie
Meulenkamp.
Noor is de dochter van Patricia en Stefan Groot Koerkamp en
het zusje van Maud en Lars.

Wijk 2 waarneming
Predikant:

Ds. W. den Braber
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Suze is de dochter van Marianne Kremer en André
Meulenkamp en het zusje van Tom.
We hopen weer op een feestelijke dienst.
Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende doopdienst zal
zijn. De in vorige Kerkvensters aangegeven mogelijkheid van
23 september komt waarschijnlijk te vervallen vanwege de (op
dit moment waarschijnlijke) bevestiging van collega Ds. Hans
Baart.

-Individueel kunt u zich bij voor een ‘Goed gesprek over je
geloof en God in je leven’ opgeven. Tijdens een gezamenlijke
wandeling zijn we hierover in gesprek.
-Wandelen gaan we ook in groepsverband. Na het lezen van
een bijbeltekst gevolgd door een korte overdenking dan wel
het noemen van vragen hierover, gaan we in tweetallen uiteen
om in gesprek te zijn over wat werd aangedragen. Een
Emmaüswandeling wordt dit genoemd.
-Het komende jaar hoop ik weer met een groep
gemeenteleden (maximaal 10) een paar dagen in een klooster
door te brengen.
-De Jongerenkring gaat ook weer door de gespreks- en
ontmoetingsgroep voor jongeren tussen de 25 en 40 jaar. Zeer
gevarieerde avonden. Ongeveer 10 keer. Ook de collega’s De
Haan en Hazeleger nemen een avond voor hun rekening.
Nieuwe leden zeer welkom! De eerste bijeenkomst is op
donderdag 4 oktober. We komen dan in De Kern bijeen om te
eten van de door onszelf thuis bereide gerechten!
Na de zomer en later in het jaar zal ik nogmaals voor de
genoemde activiteiten apart uw aandacht vragen. Wie zich nu
al wil opgeven of nadere informatie wil: prima!

Pubquiz

Eerder dit jaar schreef ik al over de pubquiz. De naam zegt het
al: een quiz die in een pub (café, dorpshuis, voetbalkantine)
wordt gehouden. In dit geval is de pub de ontmoetingsruimte
van De Kern waar we op vrijdag 28 september om 20.00 uur de
eerste (van drie het komende seizoen) pubquiz willen houden.
Het doel is: elkaar gezellig te ontmoeten en op informele wijze
de onderlinge band te vergroten. In kerkelijke termen: een
stukje gemeenteopbouw dus.
Met een groepje gemeenteleden is de avond voorbereid. De
leiding is die avond in handen van Hans Blekkenhorst (de man
van Kernmedewerkster Mathilde).
Er zijn die avond 6 rondes van elk 8 vragen. Elke ronde heeft
zijn eigen thema: muziek, sport, bijbelkennis etc. De vragen
worden via de beamer gepresenteerd.
Deelname gebeurt in groepsverband. Als groep geef je dus één
antwoord (via de captain) op de vraag. Naslagwerken en I pads
en smartphones zijn taboe die avond…, u moet er als groep uit
zien te komen.
De groepen bestaan uit 5-10 personen. Hierbij een oproep om
u op te geven voor deelname. Vorm je eigen groep bestaande
uit vrienden of familieleden of buren of kerkenraadsleden of
wat dan ook. En ga de strijd aan! Mocht u geen groep kunnen
of willen vormen en wilt u wel meedoen, dan kunt u zich toch
opgeven. Ik maak dan van de individuele aanmeldingen een
willekeurige groep. Na afloop van de quiz zijn we gezellig
bijeen! Nadrukkelijk geven we aan dat iedereen welkom is als
toeschouwer maar ook later op de avond tijdens een hapje en
een drankje. U zult begrijpen dat het aantal deelnemers
beperkt is. Deze eerste keer is er ruimte voor zo’n 50
deelnemers. Opgave kan vanaf nu totdat het vol is bij
 dsjelsma@pkn-ommen.nl. Als deelnemer of als
toeschouwer voor de gezelligheid of als naborrelaar: van harte
welkom!

Catechese

In het nieuwe seizoen neemt collega ds. Coby de Haan de
Filmgroep 18+ van mij over. Zelf ben ik beschikbaar voor de
belijdeniscatechisatie. Ook onderzoek ik de
mogelijkheid/behoefte/belangstelling om in 2020 (of 2021)
weer met een World Servants groep op werkvakantie te gaan
in een ontwikkelingsland. Voor jongeren tussen de 18 en 25
jaar. Ook voor deze activiteiten geldt: het is een
vooraankondiging zodat je er alvast over na kunt denken. Nu al
kun je je opgeven of vragen om nadere informatie. Later meer!

World Servants

Rond het uitkomen van deze Kerkvensters vertrekken de
Ommer World Servants naar Guatemala.
Op het moment van schrijven nog 14 dagen voor vertrek.
Inmiddels zijn we allemaal druk bezig met de voorbereiding van
het kinderprogramma. In groepjes van 3 à 4 personen worden
er activiteiten aan de hand van een bijbelverhaal voorbereid.
Deze activiteiten zullen gedaan worden met ongeveer 85
kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Afgelopen
zaterdag zijn wij met een deel van World Servants Ommen op
pad gegaan om werkkleding, musquitonetten en
kinderwerkspullen in te slaan. Onze tas begint al aardig vol te
worden! Hopelijk gaat alles passen in de tas en wordt het niet
te zwaar..
Nog een aantal praktische zaken op een rijtje:
-Wij vliegen op 19 juli om 12.45 uur vanaf Schiphol Amsterdam
richting Los Angeles. Daar hebben wij een overstap tijd van
ongeveer 9 uur. Tips voor vermaak zijn dus van harte welkom!
Vanuit Los Angeles vliegen wij door naar Guatemala-City. Hier
zullen wij om 05.35 uur lokale tijd aankomen, waarna we hier
een dag zullen verblijven.
-Tijdens de reis worden er op de site van World Servants
updates geplaatst. Mocht u het leuk vinden om ons te volgen
dan kunt u t.z.t. op de site (www.worldservants.nl) uw
mailadres doorgeven. U krijgt dan een mailtje wanneer er een
update is. Hierover zullen wij nog meer vermelden op onze
facebookpagina.
-Daarnaast kunt u op de site groetjes sturen. Deze zullen
tijdens het project aan ons worden voorgelezen. Ook hierover
komt er meer informatie op onze facebookpagina.
-Voor de facebook-gangers onder ons kunt u ook ‘Wilson’s in
Guatemala’ volgen. Zij zullen foto’s en een klein stukje tekst
plaatsen van ons! Dit zal niet elke dag gebeuren.
Kortom, heel veel praktische informatie!
Namens World Servants Ommen,
Nicky en Rieneke
Ter aanvulling: We kijken terug op een mooie ‘uitzwaaidienst’
op 8 juli waarin we de jongeren de zegen hebben toegezongen

Vorming

Vanwege onderbezetting van de Commissie Vorming komt er
deze keer geen gele katern met een overzicht van alle
activiteiten. Dat betekent niet dat er niks aangeboden zal
worden. Met enige regelmaat zal uw aandacht gevraagd
worden voor allerlei activiteiten. Te zijner tijd volgt er meer
Informatie, maar van mij kunt u onder anderen verwachten
-Samen met collega Karel Hazeleger het verzorgen van de
thema avond op woensdag 17 oktober in De Kern over ‘het
voltooide leven…’ De dood in eigen hand? Een lezing door de
bekende prof. Doeke Post gevolgd door een persoonlijke
reactie en praktijkervaringen van de (Ommer) huisartsen Henk
Jan Bezemer en Wieb van der Veen. Die avond kunnen we als
aanwezigen ook reageren op wat gezegd is. Een nagesprek in
kleiner verband zal er zijn op donderdagavond 8 november in
de nieuwe boekwinkel Joy in de Bermerstraat.
-In de zomer van 2019 hoop ik met jongeren tussen de 18 en
30 jaar een week naar het Franse Taizé te gaan. Een
informatieavond is er op dinsdag 30 oktober.
-Na de zomer kunt u een oproep verwachten om u op te geven
als deelnemer aan het ‘Gast aan tafel’ project. Wilt u een keer
bij een ander gemeentelid eten of wilt u een ander
gemeentelid (of paar of gezin) bij u aan tafel ontvangen, dan
kunt u zich daar voor opgeven. Ik maak dan de koppeling en
laat weten wie u aan tafel ontvangt of bij wie u aan tafel wordt
verwacht.
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en voor hen gebeden hebben. Nadere informatie over het
project zelf kunt u vinden op
https://www.worldservants.nl/guatemala/GU118

Scriba:

Bereikbaar:
Scriba:

Rondom de erediensten

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


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

Op zondag 22 juli sta ik op het rooster om ’s morgens voor te
gaan in Vinkenbuurt. Deze dienst wordt echter geleid door mijn
stagiaire, Margré Ballast. Nadat ze eerder al eens een paar keer
een deel van de liturgie voor haar rekening had genomen, zal
ze nu echt de hele dienst doen. Voor haar een bijzonder
moment! We hopen met haar op een hele goede dienst. En
natuurlijk: we wensen haar veel inspiratie toe bij de
voorbereiding. Margré is van plan te preken over het gedeelte
dat voor deze zondag op het leesrooster staat, Marcus 6:30-44.
Omdat ze voor haar opleiding beeldmateriaal van de dienst
moet laten zien, zullen er opnames worden gemaakt.
De zondag daarna, 29 juli, hoop ik ’s morgens gewoon zelf voor
te gaan. Dit keer in Ommen. De zomerperiode vind ik altijd een
mooie tijd om te preken over de Psalmen. Waarschijnlijk lezen
we deze dienst Psalm 73. De dichter beschrijft in deze Psalm
hoe hij bijna zijn geloof kwijt was geraakt. En zien we dat om
ons heen ook niet bij heel veel mensen gebeuren? Kunnen we
het zelf soms ook niet zomaar opeens kwijt zijn? Bijvoorbeeld
als we heel veel tegenslag voor de kiezen krijgen? En dan? Hoe
vind je het weer terug? Of: hoe houd je het vast? Goed om
daar in de kerk eens op in te gaan. Tekst voor de preek wordt
vers 2, ‘bijna waren mijn voeten uitgegleden’.
Een week later mag ik ’s morgens opnieuw voorgaan in
Ommen. Waarschijnlijk lezen we dan nog een keer Psalm 73.
Dit keer aandacht voor een vers aan het eind van de Psalm. Na
zijn diepe geloofscrisis zegt de dichter uiteindelijk dat God alles
voor hem is. ‘Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik
geen ander op aarde,’ vers 25. Je vraagt je af: hoe komt hij
daarbij? Juist na alles wat hij eerder heeft gezegd, dat hij zijn
geloof bijna kwijt was. En: kunnen wij dit met hem meezeggen?
Spannend…

Wijkgemeente 1
Predikant:



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

Op vakantie

Het is weer vakantietijd. We mogen even rust nemen of er
weer op uittrekken in het land of de wijde wereld in. Omdat wij
ook in de komende weken op vakantie zijn, zult u weer
verschillende gastpredikanten in uw midden mogen begroeten.
We hopen dat u er dan ook bent, tenminste als u zelf niet met
vakantie gaat, en dat u gezegende diensten mag hebben.
Mochten zich zorgen of noden bij u voordoen, neemt u dan
contact op met onze scriba; zij kan u dan verwijzen naar een
aanwezige collega. Mocht u pastorale zorg nodig hebben,
neemt u dan contact op met onze scriba of rechtstreeks met
achterwacht: Ds. mw. G.M. Arends-Alkema.

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.

JOY Bookcafe

Ons is voorgegaan

Dankbaar zien we terug op de geweldige en drukbezochte
opening van de nieuwe christelijke boekhandel JOY op 3 juli
aan de Bermerstraat 15a in Ommen. Zeer bemoedigend waren
de positieve woorden van onze burgemeester Hans Vroomen,
die de opening met plezier en elan verrichtte. De muzikale
talenten van Henk Ruiter en Chloë Elsenaar, om jaloers op te
worden!, brachten onze oren in vervoering. De vele kaarten,
bloemen en giften lieten ons zien dat een ontmoetingsplaats
en christelijke boekwinkel in het hart van Ommen door velen
een warm hart wordt toegedragen. En het stemde ons ook
dankbaar naar de Heere God toe, nu we Hem ook op deze
missionaire wijze met blijdschap mogen dienen (Ps.100:2). Ook
in de toekomst hopen we ons gesteund te mogen blijven weten
door de gebeden en gelden van de kerken, klanten en vrienden
in Ommen. Wilt u ons met een eenmalige of periodieke gift
goed op weg helpen, dan kan dit op rek.nr.:
NL78INGB0008651598 t.n.v. JOY Bookcafe. Allen die ons met
een financiële bijdrage hebben verrast: dank!

Op maandag 2 juli is in haar eigen vertrouwde omgeving na een
periode van ziekte overleden: Geertje Klompmaker. Ze is 78
jaar geworden.
Geertje Klompmaker wilde geen in memoriam in het kerkblad.
Die wens respecteren we. Daarom meld ik alleen nog dat de
crematieplechtigheid op vrijdag 6 juli in besloten kring heeft
plaatsgevonden in crematorium ‘Reestborgh’ in Meppel. We
wensen haar familie, vrienden, vriendinnen en buren kracht
van God toe om het verlies te kunnen dragen.

Ons is voorgegaan

Op maandag 9 juli is op de leeftijd van 93 jaar overleden:
Jeanne Geertrude Hofman-van Dorth. De begrafenis heeft
vrijdag 13 juli plaatsgevonden, in Den Ham. Hieronder het in
memoriam dat de kinderen zelf hebben geschreven. We
wensen hen samen met de klein- en achterkleinkinderen
sterkte en vrede toe de komende tijd.

Tenslotte

Rommelmarkt

Ik wens u goede en gezegende dagen thuis of op vakantie. Naar
een woord van wijlen ds. Okke Jager: ‘Voor mij is vakantie het
nieuwe Jeruzalem in Madurodam-formaat’. We hopen elkaar
weer in goede gezondheid terug te zien. Gode in alles bevolen.
Een hartelijke, zomerse groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Zaterdag 4 augustus is de jaarlijkse rommelmarkt in en rond
het Hervormd Centrum. Zelf hoop ik er ook te zijn, en een
handje te helpen. Heel bijzonder hoe een groep vrijwilligers
zich elk jaar weer voor de rommelmarkt inzet! Hoe sommige
van hen daar al maanden van tevoren druk mee zijn! We hopen
als gemeente op een mooie, gezellige dag, met uiteindelijk ook
een prachtige opbrengst voor het goede doel.

Wijkgemeente 2

We feliciteren onze gereformeerde broeders en zusters met
een nieuwe predikant. Fijn dat ds. Hans Baart het beroep naar
Ommen heeft aangenomen! We wensen hem t.z.t. een
gezegende tijd toe in ons midden. En hopen als collega’s
uiteraard op een goede samenwerking!

Predikant:
Bereikbaar:

Tenslotte

Ds. K.A. Hazeleger
 dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag
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Zomerkoffie in Vinkenbuurt en gezamenlijke
diensten Vinkenbuurt/Witharen

Inmiddels is ook hier de schoolvakantie begonnen. De
komende tijd zullen veel mensen weg gaan. We wensen hen
een goede tijd, en een veilige thuiskomst! Maar we denken
juist ook aan de mensen die niet weggaan, terwijl ze dat wel
graag zouden willen. We wensen hen kracht en moed voor de
dingen die tegenvallen. En ondanks alles toch ook: mooie
momenten tijdens de zomerperiode.
Hartelijke groet, Ds. Karel Hazeleger

Ook dit jaar schenken we weer zomerkoffie op het kerkplein.
Meestal wordt er door een aantal bezoekers van de kerkdienst
in Vinkenbuurt na afloop nog even met elkaar nagepraat. Vanaf
zondag 15 juli willen we dit ondersteunen met een kopje koffie.
Even tijd om vakantieverhalen, kerkdienst of andere zaken met
elkaar te delen onder het genot van een kopje koffie of thee.
We hopen op mooi droog weer en vele goede ontmoetingen.
Zondag 12 en 19 augustus zijn de gezamenlijke diensten in
Vinkenbuurt, 26 augustus en 2 september in Witharen. Ook
dan is er elke keer gelegenheid tot ontmoeting na de dienst
met koffie/thee. Mogen we U ook een kopje inschenken?
Janny Schaapman

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Ds. J. de Haan

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


PaKaN! jongerenwerker

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

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

Rond de erediensten

In de kerkdienst van zondag 15 juli is gedoopt:
Lisa Zwanetta Magdalena, dochter van Gesientje en Arjen
Engberts, zusje van Thomas en
Maud Gerjanne, dochter van Arjan en Trudy Hemstede, zusje
van Eva en Bas.

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

Het was een muzikale dienst, want naast Willemien Gerritsen
als organist was er het Kinderkoor Een Vrolijk Geluid en
speelde Gerdineke Engberts op saxofoon en Rowan Poldervaart
op piano.
Het thema van de preek was: ‘Wat neem je mee?’ We lazen
Marcus 6: 6b-13, waarin Jezus zijn leerlingen uitzendt om het
goede nieuws overal te brengen. Maar de leerlingen van Jezus
mogen geen geld, geen eten, niets meenemen, alleen de blijde
boodschap. Het is een kwestie van vertrouwen.
In de doopdienst was de vraag: Wat neem jij mee, als ouders,
in de opvoeding van je kind, als je je kind in deze wereld
brengt?

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
24-06 Woonvorm De Hazelaar, Baalderborggroep
01-07 Dhr. C. Wolfert

Huwelijksjubileum

Dankbaar en blij zijn Gerrit Hendrik en Dinie Hekman-Hierink
dat zij maandag 16 juli 60 jaar getrouwd zijn. Zij hopen dit in
besloten familie kring te vieren met hun kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Gerrit en Dinie weten zich gezegend, dat
ze 60 jaar in liefde en trouw samen zijn, in goede en kwade
dagen. Hun huwelijkstekst was uit Lucas 19:5: ‘Ik moet heden
in uw huis zijn’. Dit zijn woorden die Jezus zegt tegen Zacheüs,
de tollenaar. Deze woorden zijn van grote waarde voor Gerrit
en Dinie, en zeker nu hebben ze weer een nieuwe betekenis
gekregen, nu zij uit het hun vertrouwde huis in Witharen zijn
verhuisd naar Nijenhaghen. Daar moet het nog hun thuis
worden. Maar ook daar vertrouwen zij er op dat Jezus bij hen
is. We wensen hen beide 16 juli een mooie en feestelijke dag
met allen die hen lief zijn. We hopen en bidden dat God hen
nog vele jaren trouw behoedt en bewaart, met elkaar en voor
elkaar. U kunt hen feliciteren met dit bijzondere feestelijke
moment, door een kaartje te sturen of iets anders.

Witharen gebouw Irene
24-06 Dhr. Huisman
01-07 Mw. Vijn
Hervormde gemeente
01-07 Mw. A. Engberts-Otten
Mw. Z. Smelt-Hermelink
08-07 Ds. en mw. Kobes
Mw. Hemstede-Hilbink
15-07 Mw. Van Walsum
Mw. Seldenrath
Vinkenbuurt
24-06 Mw. A. v.d. Veen-Romijn
01-07 Bruidspaar Zandman-Roze

Gezamenlijke berichten

Vakantie

10 augustus Werkvakantie Albanië 2018
We vertrekken met 8 vrijwilligers naar Albanië om daar te
werken aan het project in Maliq, een dorpje dicht bij Korca in
het oosten van het land. Daar gaan we een oud huis, samen
met plaatselijke mensen, uitbouwen en verbouwen.
De ruimte die daarin zal worden klaargemaakt kan dan dienst
doen als kerkzaaltje, ruimte voor kinderwerk en vrouwen
groepen e.d. Het naastgelegen gebouwtje is te klein geworden
voor de groeiende gemeente. De werkzaamheden zijn

Ik ga een aantal weken met mijn dochter Ruth een reis maken
door de VS. Daar zie ik naar uit! Voor waarneming kunt u
contact opnemen met Jan Hemstede, scriba wijk III.
Met vriendelijke groet,
Ds. Coby de Haan
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inmiddels begonnen. Er wordt een uitbouw gemaakt, er
moeten toiletten komen en een keukentje.
Het grote werk wordt door een plaatselijke aannemer
uitgevoerd. Dit werk moet, als alles volgens plan verloopt, bij
onze aankomst gereed zijn, zodat wij de afwerking kunnen
uitvoeren. Door middel van diverse acties hebben we al een
mooi bedrag voor dit project bij elkaar, maar het is nog niet
kostendekkend. We hebben er vertrouwen in dat we met Gods
hulp samen met de kerkelijke gemeente van Korca en Maliq en
met uw bijdrage een mooi gebouw kunnen realiseren.
Wilt u ook bijdragen aan dit project?
Dat kan door middel van een gift op NL98FVLB 0699 742285
t.n.v.: Hervormde gemeente Ommen o.v.v. Werkvakantie
Albanië 2018. Werkgroep Albanië 2018 dankt u hartelijk voor
uw bijdrage.

uitstekend was). Na gebed en dankzegging over het verloop en
uitkomst van deze avond is er voor allen een hapje en een
drankje.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad
Dominee J.T. (Hans) Baart
Hoewel er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om
bezwaar te maken tegen de gevolgde beroepingsprocedure zijn
er na de gemeenteavond, donderdag 28 juni jl., wel vragen en
opmerkingen gemaakt over de snelheid van handelen (haast)
én een eerder op ds. Hans Baart uitgebracht beroep.
Onderstaand een reactie hierop.
De beroepingscommissie en ook de Kerkenraad hebben geen
enkele druk uitgeoefend om dit proces in zo kort mogelijke
termijn af te ronden. Alle tijdens de gemeenteavond
genoemde termijnen voldeden minimaal aan de in de kerkorde
gestelde termijnen. Wel is besloten om geen extra tijd te
gebruiken. Dit laatste omdat wij, als gemeente en Kerkenraad,
vlak voor de vakantie zitten, het gezin Baart keuzes moet gaan
maken voor scholen én dat wij, als gemeente, zo snel mogelijk
in het nieuwe seizoen met een volledige bezetting aan
predikanten kunnen en willen starten.
Met betrekking tot een eerder uitgebracht beroep op én
aanvaard beroep door ds. Hans Baart en later weer ingetrokken
beroep: ja, dat klopt. De beroepingscommissie heeft dit tijdens
de gemeenteavond, in andere bewoordingen, ook aangegeven.
Ter toelichting: de beroepingscommissie had half maart al het
eerste contact met ds. Hans Baart. De voltallige commissie is
een week later met hem in gesprek gegaan. Ds. Hans Baart had
toen al, in een vergevorderd stadium, contact met de
gemeente in Parijs. Dit betrof de Eglise Réformée Néerlandaise
(ERN) in Parijs. Deze oecumenische kerkelijke gemeenschap
van en voor Nederlands sprekenden woonachtig in en rondom
Parijs is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (via
indertijd de classis Dordrecht). Ds. Hans Baart heeft begin april
gekozen voor de gemeente in Parijs. De beroepingscommissie
was zeer teleurgesteld omdat ze vanaf het begin unaniem was
om een vervolg aan deze kandidaat te geven. En, zoals ds. Hans
Baart ook aangaf, de gesprekken met Parijs waren eerder
gestart én in een veel verder gevorderd stadium.
De gemeente in Parijs heeft 8 april jl. aangegeven een beroep
te willen (gaan) uitbrengen op ds. Hans Baart. De ERN heeft
een beroep uitgebracht en dat beroep is door ds. Hans Baart
aangenomen. Echter, in de afwikkeling van dit beroep en het
nakomen van gemaakte afspraken zijn er ernstige zaken
voorgevallen waardoor Hans Baart en zijn gezin, om hen
moverende redenen, besloten hebben toch af te (moeten) zien
van Parijs. Mede door de goede verstandhouding tussen
beroepingscommissie en ds. Hans Baart en het onderlinge
vertrouwen heeft ds. Hans Baart eind mei contact opgenomen
en gesproken met de voorzitter van de beroepingscommissie,
Hennie Meulenkamp. Dit heeft erin geresulteerd, van beide
kanten, dat het proces weer kon worden opgepakt en
voortvarend kon worden afgerond. Dit resulteerde in een
voordracht / advies aan de Kerkenraad woensdag 6 juni jl., een
gemeenteavond donderdagavond
28 juni jl. en een zaterdag 7 juli jl. uitgebracht en gelijktijdig
aangenomen beroep.
Wij, ds. Hans Baart, de voorzitter van de beroepingscommissie
Hennie Meulenkamp en ondergetekende zijn van mening dat
wij over bovenstaande open en transparant kunnen en willen
zijn. Middels deze mededeling vertrouwen wij erop hieraan
volledig te hebben voldaan. Bovenstaande notitie is afgestemd
met ds. Hans Baart en met de voorzitter van de
beroepingscommissie.
Nogmaals, wij als kerkenraad zijn dankbaar en blij met het
aanvaarden van het beroep door ds. Hans Baart en zien uit
naar zijn komst, en dat van zijn gezin, naar Ommen.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

Gereformeerde kerk
Verslag gemeenteavond 28 juni jl.
De voorzitter, Johan Schinkelshoek, opent de avond met een
lezing over hoe Jezus de twaalf leerlingen koos zonder daarbij
te letten op vroomheid, welstand, of aanzien. Daarna gaat hij
voor in gebed.
De agenda voor deze gemeenteavond wordt toegelicht en als
eerste geeft de voorzitter van de beroepingscommissie, Hennie
Meulenkamp, een toelichting op de door de commissie
gevolgde procedure. Daarna stelt de kandidaat, ds. Hans Baart,
thans predikant in Driebergen-Rijsenburg, zich middels een
power-point presentatie aan onze gemeente voor. Vervolgens
luisteren wij naar een korte preek die ds. Hans Baart heeft
gehouden Pinksteren jl. Na deze drie onderdelen krijgen de
gemeenteleden de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Er worden onder andere vragen gesteld naar hoe lang deze
predikant al is verbonden aan zijn huidige gemeente, hoe zijn
missionaire gehalte is en hoe hij zich beweegt in de
samenleving, of de beroepingscommissie kan aangeven met
welke predikanten / voorgangers / kerkelijke leiders hij zich
verbonden voelt, wat wij ons moeten voorstellen bij zijn
vormgeving van diensten, in welke traditie hij staat, hoe het
profiel (tekst vacature) tot stand is gekomen etc.
Hennie Meulenkamp geeft antwoord op de vragen en geeft
een aantal keer aan geen antwoord te kunnen geven omdat
een specifieke vraag niet tijdens de gesprekken ter sprake is
gekomen. De voorzitter beantwoord de vraag hoe de tekst van
de vacature tot stand is gekomen, door aan te geven dat een
opvolger van Han Wilmink is gezocht en dat dankbaar gebruik
is gemaakt van de tekst vacature gemeente Wezep /
Hattemerbroek.
Hierna volgt de stemming onder de stemgerechtigde leden
over het ‘voorgenomen advies tot kandidaatstelling’. De
uitkomst van deze schriftelijke stemming is dat 171
gemeenteleden voor stemmen, acht gemeenteleden tegen
stemmen en dat er twee blanco stemmen (= ongeldige)
stemmen zijn.
De voorzitter schetst het verdere verloop van de te doorlopen
procedure, waarbij hij ook aangeeft dat bezwaren tegen de
gevolgde procedure, dus niet tegen de persoon ds. Hans Baart,
tot en met vrijdag 6 juli kunnen worden ingediend (Red.:
Inmiddels kunnen wij aangeven dat hier geen gebruik van is
gemaakt.).
Nu de kandidaatstelling definitief is worden de leden van de
beroepingscommissie onder applaus bedankt voor het vele
werk dat zij erin hebben gestoken. De voorzitter bedankt hen
en overhandigt hen, als dank, een bos bloemen en een flesje
wijn. Maar, zoals de voorzitter ook aangeeft, dit staat nog in
geen verhouding tot de tijd en energie die allen erin hebben
gestoken (waarbij de voorzitter van de beroepingscommissie
aan het begin van de avond wel heeft aangegeven dat de
onderlinge samenwerking en sfeer binnen de commissie
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Collecten

3-6
Diaconie
Ommen
€ 426,01
Witharen
63,60
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 373,08
55,20
248,90
41,40

10-6
Diaconie
Ommen
€ 533,02
Witharen
100,65
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

Kerk
€ 343,48
49,90
238,90
40,69

17-6
Diaconie
Ommen
€ 351,00
Witharen
65,76
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

kerk
€ 270,33
65,15
175,40
43,65

24-6
Diaconie
Ommen
€ 501,99
Witharen
Kerk. Geb. Ommen
Gebouw Irene

kerk
€ 283,73
0,00
187,87
0,00

Zendingsbussen Vinkenbuurt € 197,60

Giften

Voor de kerk
€ 10,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 10,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 10,00 via ouderling dhr. J. Sterken
€ 10,00 via ds. J. de Haan
€ 10,00 via bezoekmedewerkster mw. H. M. Bruins-Wijnen
€ 20,00 via ds. R.R.J. de Bruijn
€ 20,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
Voor de diaconie
€ 10,00 (H.A.) via mw. L.G. Kroon-Wijnbergen
Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. H. Willems-Boezelman
3 x € 10,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 10,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
Voor koffiedrinken Hervormd Centrum
€ 5,00 via kerkelijk bureau
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 7,50 via dhr. en mw. Heusinkveld

Crosspoint bonnen € 57,20

Voor kerk Vinkenbuurt
€ 40,00 via ouderling mw. J. Schaapman-Dijk

Hervormde gemeente
Het Dertigers bezoekproject
Nu na 4 jaar zijn we het bezoekproject Dertigers in de
Hervormde gemeente Ommen aan het afronden. Vele mensen
hebben als interviewer de afgelopen 4 jaar enthousiast aan dit
project meegewerkt. Zonder hen was dit dan ook niet gelukt.
Bijzonder was het om met zoveel dertigers uit de kerk te
kunnen spreken. Bijzonder, dat zij ons hebben toegelaten in
hun huis en hun visie op geloof en kerk met ons hebben
gedeeld. Het heeft vaak geleid tot hele persoonlijke
ontmoetingen, waarin we ontdekt hebben, dat velen die niet in
de kerk komen, op hun manier met geloof bezig zijn, aan het
zoeken zijn naar de zin van het leven, naar God en hebben
uitgesproken wat ze van de kerk verwachten.
In het najaar zullen we een algehele rapportage presenteren.
We bespreken met de Algemene Kerkenraad, wat voor
gevolgen dit kan hebben voor het beleid en de activiteiten van
de kerk. U hoort hier meer van.
Namens de stuurgroep Dertigers,
Coby de Haan

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
28 juli Concert Romantische Orgelklanken
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg
17 te Lemelerveld om 20.00 uur met Jos
Moeke (orgel).
11 augustus Concert ‘Virtuoze Orgelklanken’
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17
te Lemelerveld om 20.00 uur met Vincent de
Vries, Zuid Korea (orgel)

Zomerconcert Urker Mans Formatie
Op vrijdag 24 augustus 2018 komt de Urker Mans Formatie
opnieuw naar Ommen voor een concert in de Hervormde Kerk.
Het repertoire bestaat uit liederen rondom het thema ‘op reis’.
Aanvang 19.30 uur
Lezers van het blad ‘Kerkvensters’ krijgen op vertoon van dit
artikel aan de kassa een korting. Voor online bestellingen geldt
de actiecode: Kerkvensters248.

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

24-06
Kerk
Ommen
€ 125,15
Kerk Vinkenbuurt 141,82
Jeugdwerk (JOP)
157,40
01-07
Kerk
Ommen
€ 201,60
Vinkenbuurt
23,05
Kerk Vinkenbuurt
19,55
Jeugdwerk (JOP) € 195,77
08-07
Ommen

Diaconie
€ 139,45

Kerk
€ 195,25

H.A.
Kerk. geb.
€ 217,40 €128,54

ZWO
€ 207,21
21,30

Wer. Diac.

Diaconie
€ 145,52

Kerk. geb.
€ 116,35

Hartelijk dank

Aanmelden cursus Theologische Vorming
TVG is een cursus voor geïnteresseerden die meer willen weten
over het christelijk geloof. De cursus wordt één keer in de twee
weken op zaterdagmorgen gegeven in kerkelijk centrum Sion in
Rijssen. De volledige cursus duurt drie jaar, maar deelnemers
verbinden zich telkens voor een jaar Het cursusjaar start op
1 september. Een cursusmorgen duurt van 09.00-12.15 uur.
TVG is vooral een informatieve cursus waarin mensen wegwijs
worden gemaakt in de bronnen van het christelijk geloof, de
Bijbel, de traditie en de toepassing in de dagelijkse praktijk .
Docenten zijn hoofdzakelijk predikanten, die hun vakgebied
willen delen met anderen. Het is duidelijk: meedoen doet wat

61,97

Zendingsbussen Ommen € 759,31
9

met mensen. Het verrijkt, verrast en inspireert. U kunt zich
opgeven bij één van onderstaande personen. Ook kunt u de
eerste morgen vrijblijvend deelnemen en dan eventueel
besluiten om verder te gaan.
Opgave en info bij de cursusleider Ds K.A. Hazeleger of bij de
secretaresse Ria Harbers.

Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
 463928
 bereikbaar: donderdag 2 augustus van 18.45 - 19.30 uur
Coördinatie bezorging
Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur  463928

Gebedspunten

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

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 bidden dat een ieder God zal leren kennen,
vertrouwen, liefhebben en gehoorzamen.
Laten we God danken dat ds. Hans Baart het beroep
van de Geref. kerk heeft aangenomen en bidden dat
hij zich hier thuis mag voelen.
Laten we bidden voor alle mensen die op vakantie zijn
of nog gaan. Dat ze uitgerust en veilig weer thuis
mogen komen.
Laten we Gods zegen vragen voor de groep gemeenteleden die binnenkort op werkvakantie naar Albanië
gaat. Dat de reis goed mag verlopen, er een goede,
opbouwende tijd mag zijn in Albanië en iedereen weer
veilig thuis mag komen.
Laten we God danken dat Hij dichtbij wil zijn als we
het moeilijk hebben en dat God eens zelf alles nieuw
zal maken.
Laten we bidden voor ouders, dat ze voldoende tijd en
aandacht voor hun kinderen hebben. Ook in de
vakantie periode.
Laten we bidden voor het volk Israël. Voor
bescherming en de vrede van Jeruzalem.
Laten we bidden om bescherming en zegen voor de
mensen die met geloofsgroei bezig zijn.
Laten we bidden voor alle mensen die om welke reden
dan ook tegen de vakantie op zien. Dat ze Gods
nabijheid mogen ervaren.

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: 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
ledenadministratie@pkn-ommen.nl

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

Kerkgebouw Ommen
Adres:
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Juli en Augustus
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 10 augustus.
Deze Kerkvensters is voor 3 weken! De kopij, voorzien van uw
naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op dinsdag 31 juli voor
17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien
nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,00 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.
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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

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
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
Kerkgebouw Ommen
Koster:
Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g.
Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl
Kerkgebouw Vinkenbuurt
Koster:
Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

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

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.

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

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

Hervormd Centrum

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

Familieberichten en posters
Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen

06-26214064
 b.g.g. 0523-851469
 witharen@pkn-ommen.nl
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Rommelmarkt
Hervormde kerk

De Hervormde kerk organiseert op
zaterdag 4 augustus van 09.00 tot 14.00 uur
bij en in het Hervormd Centrum
weer haar jaarlijkse rommelmarkt.
Er worden o.a. weer pannenkoeken gebakken,
knieperties en zelfgemaakte kaarten verkocht.
Tevens is het rad van avontuur
en de beroemde boekenmarkt ook aanwezig.
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