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Vrijdag 10 augustus 2018

Meditatie

Leesrooster
Gebed

Levende God, U danken we voor het brood
waarmee Gij ons hebt gevoed.
We mochten er Jezus,
uw Zoon, in herkennen.
Alles had Hij welgedaan,
doven liet Hij horen en stommen
liet Hij spreken,
wie opgesloten was in zichzelf bracht
Hij in contact met anderen.
Hij opende hart en mond van wie zich eenzaam voelde
en bracht mensen in relatie met elkaar en met U.
Laat zijn Geestkracht in ons werken, God,
houd ons hart geopend voor U
opdat we verstaan hoe Gij ons leven wilt leiden;
houd ons hart geopend voor medemensen
opdat we elkaar verstaan en recht doen.
Zo zullen we steeds meer leven in verbondenheid en
vriendschap, zo zullen we bouwen aan
uw Rijk van vrede dat komen zal en
blijven zal tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Za

11 aug. Rechters 5:23-31

De vijand geveld

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

12 aug.
13 aug.
14 aug.
15 aug.
16 aug.
17 aug.
18 aug.

Efeziërs 4:1-16
Efeziërs 4:17-24
Efeziërs 4:25-5:2
Efeziërs 5:3-20
Marcus 6:45-56
Marcus 7:1-23
Marcus 7:24-30

Liefde en verdraagzaamh.
Word nieuw
Verandering
Positieve houding
Waterloop
Onreinheid komt van
Kruimels

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

19 aug.
20 aug.
21 aug.
22 aug.
23 aug.
24 aug.
25 aug.

Rechters 6:1-10
Rechters 6:11-24
Rechters 6:25-40
Marcus 7:31-37
Marcus 8:1-13
Marcus 8:14-26
Efeziërs 5:21-33

Eigen schuld
Offer van een bange held
Tekens
Gebarentaal
Vermenigvuldigen en
Zuurdesem en onbegrip
De basis is liefde

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

26 aug.
27 aug.
28 aug.
29 aug.
30 aug.
31 aug.

Efeziërs 6:1-9
Deut. 1:1-8
Deut. 1:9-18
Deut. 1:19-33
Deut. 1:34-2:1
Deut. 2:2-15

Ken je plaats
Op herhaling
Staatsinrichting
Woestijnreis
Luisterhouding
Omtrekkende beweging

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

Uit: Red@ctieService
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Kerkdiensten
Zondag 12 augustus

Zondag 19 augustus

Gereformeerde kerk
Ommen

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

Gereformeerde kerk
Ommen

Ds. K. Jelsma
Gerrit Hilberink
Dhr. J. Schinkelshoek
Alle groepen
Dhr. en mw. Meulenkamp

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

Witharen / Vinkenbuurt Gezamenlijke dienst
10.00 uur:

Ds. A.. de Vries, Nijverdal
Riekus Hamberg
Dhr. G. Schuttert
Alle groepen
Mw. R. Troost-Timmerman
Mw. M. van Lenthe

Witharen / Vinkenbuurt Gezamenlijke dienst

Zie Vinkenbuurt

10.00 uur:

Zie Vinkenbuurt

Hervormde gemeente

Hervormde gemeente

Ommen

Ommen

Vinkenbuurt / Witharen Gezamenlijke dienst

Vinkenbuurt / Witharen Gezamenlijke dienst

Ommen Samen kerk

Ommen Samen kerk

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

Ds. J.C.J. Post, Wierden
Gert Diepeveen
Dhr. J. Sterken
Alle groepen
Dhr. G.J. Nijzink
Dhr. G.J. Hekman
Mw. M. Hekman-Marsman
U kunt koffiedrinken na de dienst

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Alexander Zuidema
Dhr. D. de Boer
Alle groepen
Dhr. J. van Duren
Dhr. J. Vosjan
Mw. M. Vosjan
U kunt koffiedrinken na de dienst

10.00 uur:
Ds. K.A. Hazeleger
Organist:
Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:
Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:
Geen
Afgevaardigde Gk:
Mw. R. Hoekman
Na de dienst koffiedrinken op het kerkplein
19.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Gk:

10.00 uur:
Ds. J. de Haan
Organist:
Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:
Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:
Geen
Afgevaardigde Gk:
Dhr. H. Kroon
Na de dienst koffiedrinken op het kerkplein

Ds. K.A. Hazeleger
Riekus Hamberg
Dhr. J. van den Beukel
Mw. M. Schipper-Dijk

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

Weekopening,- sluiting

Weekopening,- sluiting

‘t Vlierhuis

‘t Vlierhuis

Maandag 13 aug. 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen

Vrijdag 17 aug. 18.30 uur:

Nijenhaghen

Vrijdag 17 aug. 19.30 uur:

Ds. K. Jelsma
Lydia Volkerink
Dhr. G. Vogelzang.
Dhr. G. Tent

Maandag 20 aug. 10.30 uur: Dhr. E. Odink

Oldenhaghen

Ds. R.R.J. de Bruijn

Vrijdag 24 aug. 18.30 uur:

Nijenhaghen

Ds. R.R.J. de Bruijn

Vrijdag 24 aug. 19.30 uur:
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Ds. J. de Haan
Ds. J. de Haan

Zondag 26 augustus

Bij de diensten
Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen

Gereformeerde kerk
Ommen

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

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:

Mw. R. Dekker
Lydia Volkerink
Mw. G. Dunnewind-Olsman
Alle groepen
Dhr. en mw. Wolfert

Witharen / Vinkenbuurt Gezamenlijke dienst
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Afgevaardigde Hg:
Na de dienst koffiedrinken

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

Gereformeerde kerk:

Ds. G. Schokker, Schoonebeek
Freddy Bruins
Dhr. H. Kroon
Leiding: geen
Mw. C. Meesters

Hervormde gemeente:

12 augustus Diaconiecollecte voor Zomerzending
Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen.
In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte
en onwetendheid thuis gehouden, waardoor ze onderwijs
missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van
Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking
onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en
sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld
naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken.
Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen. Ook
adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen
kunnen omgaan. Met de opbrengst steunt Kerk in Actie
wereldwijd zendingsprojecten, zoals de school Fedeme in
Kameroen. Meer informatie:
www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen
De gezamenlijke diaconieën

Ds. R.R.J. de Bruijn
Frans Dijkstra
Dhr. J.Slotman
Mw. G.H. Companje-Wigger

Hervormde gemeente
Ommen

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

Ds. J. de Haan
Frans Dijkstra
Dhr. G. Vogelzang
Alle groepen
Mw. M. Boezelman
Dhr. W. ten Kate
Mw. A. Pot
U kunt koffiedrinken na de dienst

Gereformeerde kerk
26 augustus Collecte Compassion / 4e Musketier
September 2017 hebben wij ons
ingeschreven bij Compassion/4e
Musketier voor een Muskathlon in
oktober 2018 in Indonesië. Doel van
Muskathlon is naast het leveren van een fysieke inspanning het
inzamelen van geld voor kansloze kinderen in Indonesië. Deze
kinderen zoeken overdag plastic flessen op een vuilnisbelt. Aan
het eind van de dag hebben ze net
genoeg flessen ingezameld voor
één keer warm eten voor de hele
familie. Kinderen horen overdag
niet te werken op een vuilnisbelt,
kinderen horen op school te zitten om een beroep te leren.
Kinderen moeten medische hulp krijgen als dat nodig is. De
roep om hulp van deze kinderen wordt niet gehoord. Wij willen
een stem voor deze kinderen zijn. Helpt u ons mee deze
kinderen hoop te geven op een betere toekomst? Namens de
diaconie bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.
Frans de Ronde, Henk Jan Jansen en Freddy Jansen

Vinkenbuurt / Witharen Gezamenlijke dienst
10.00 uur:

Zie Witharen

Weekopening,- sluiting
‘t Vlierhuis

Maandag 27 aug. 10.30 uur: Mw. M. Veenstra

Oldenhaghen

Vrijdag 31 aug. 18.30 uur:

Nijenhaghen

Vrijdag 31 aug. 19.30 uur:

Dhr. G. Dunnewind  0529-451634
 geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
 herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

Mw. G. Mateman
Mw. G. Mateman

Collecten
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12 augustus
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:

Kerk in Actie Zending en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

19 augustus
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

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

Mw. H. Jansen-Winters
Mw. W.H. Martens-Winters
Dhr. H.K. Tigelaar
Mw. T. Bouwman-Ballast
Mw. J.J. Smit-Volkerink
Mw. G.J. Klein-Schoemaker
Mw. B. Kramer-Horsman
Mw. H.G. Teunissen-Lubbers
Dhr. M. Hemstede
Mw. G.J. Poortier
Mw. K. Vowinkel-de Jong
Mw. J. van der Linde-van Dorth
Mw. J. Schinkelshoek-Uulders
Dhr. H. Deen
Mw. E. Dijk
Dhr. G. Siemeling
Dhr. H. Veldhuis
Dhr. C. de Gier
Dhr. A.G. Petter
Mw. W. Timmerman-van de Hoek
Dhr. H.A. van Driessen
Dhr. G.H. Katgert
Mw. G. Schottert-Timmerman
Dhr. J.H. Mulder sr.
Mw. J. van de Vaart-Veldkamp
Mw. G.F. Veenstra-Sturris

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

Zondagskind
Ommen
12 augustus:
19 augustus:
26 augustus:

Anke van der Tol
Bjorn Dunnewind
Wietse van Harten

Kinderoppas
Ommen
12 augustus:
19 augustus:
26 augustus:
Witharen
12 augustus:
19 augustus:
26 augustus:

Jessica Landeweerd
Lilian Rens
Karin Doldersum
Marion Getkate
Betsy Boezelman
Anne Lotte Heijink
Marleen v.d. Veen
Marrie Noordegraaf
Ina Bremmer
Jeske Koning

Hervormde gemeente

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

Collecten

12 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

19 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Beeld en Geluid / zending

26 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Zondagskind
12 augustus:
19 augustus:
26 augustus:

Wijk 1 waarneming
Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
 gmateman@pkn-ommen.nl
Scriba:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending



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

Pastoralia

Voor hen en maar ook voor ons allen:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn. (Lied 416: 1)
Gera Mateman

Britt Kobes
Carlijn Schulten
Alide Hazeleger

Kinderoppas
Ommen
12 augustus:

Doriene Boezelman
Marjon Drost
19 augustus:
Lysanne Dankelman
Annemieke Paarhuis
26 augustus:
Alice Olman
Linda Olsman
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Wijk 2 waarneming
Predikant:
Scriba:

Ds. W. den Braber


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

Zieken

Vinkenbuurt
Iedere zondag is er kinderoppas.

In het vorige Kerkvensters stond een lijst van gemeenteleden
die elders verblijven, omdat ze zorg nodig hebben die thuis
niet(meer) verleend kan worden. Het is vaak zo: uit het oog uit
het hart. Ik merk dat mensen echt kunnen opbloeien van een
kaartje dat hen toegestuurd wordt. ‘ik hoor er toch nog bij!’. En
dat gevoel van erbij blijven horen is niet alleen belangrijk voor
degene die de kaart krijgt, maar ook voor de familie. Dus
raadpleeg het vorige Kerkvensters nog eens en stuur een kaart
en bent u bekend met de thuissituatie (familie in Ommen die
erbij betrokken is), stuur hen dan ook eens een kaartje of
schiet ze eens aan. Probeer dan te luisteren en bagatelliseer
elkaars verhaal niet met woorden als: het valt wel mee. Laat

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

elkaars verhaal staan. Neem elkaar serieus.
Soms hebben mensen al jaren gezondheidsproblemen. Dat
went nooit! Omstanders kunnen dan zeggen: ach, hij/zij is al
jaren ziek, ik weet niet anders. Maar die ander moet daar dag
in dag uit mee leven. Meer dan eens bepaalt het je leven. En
tegelijk ben je meer dan je ziekte.
Maar ook hier geldt wat ik hierboven schreef: Probeer dan te
luisteren en bagatelliseer elkaars verhaal niet met woorden als:
het valt wel mee. Laat elkaars verhaal staan. Neem elkaar
serieus, want niemand kan de pijn van een ander echt voelen.
En laat elkaar voelen: je bent als mens hoe dan ook van
waarde! Van zieke mensen kun je zoveel leren!
En u weet dat er dinsdags vanaf 09.30 uur koffiedrinken in
De Kern is. Pak de fiets, de scootmobiel, de rollator of de auto
en doe gezellig even een bakkie. Ik merk aan de gesprekken
daar dat koffie dan echt een bakkie troost is.

We mogen het als kerkenraad even rustiger aan doen in deze
periode, samen met onze dominee. Al hebben wij als
moderamen wel regelmatig contact omdat lief en leed wel
doorgaat. We denken in het bijzonder aan de zieken en
ouderen die moeite hebben met het warme weer en ook aan
hen die door de droogte hun voorraad voer en hun inkomsten
zien minderen. We zullen hen in onze gebeden gedenken.
Gelukkig zijn er ook velen die van het mooie vakantieweer
mogen genieten en daar zijn wij dankbaar voor. We hopen
straks met frisse moed onze werkzaamheden weer op te
pakken en hopen met elkaar als gemeente weer opbouwend
bezig te mogen zijn in de wijngaard van de Heer.
Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen
Wij bidden om Uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw hemels paradijs
Mocht u pastorale hulp nodig hebben neem dan contact op
met de scriba, Hennie Veurinkof rechtstreeks met onze
achterwacht ds. mw. G.M. Arends-Alkema,
Medio augustus is ds. Reijer de Bruijn weer bereikbaar.
Namens de wijkkerkenraad,
Hennie Veurink en Gerrit Voort

Ons voorgegaan

*Dhr. Adrie de Greeff overleed 22 juli onverwacht. Al ruim 30
jaar was de ziekte van Parkinson een factor die zijn leven mee
bepaalde. Hij werd 70 jaar en op vrijdag 27 juli werd in
besloten kring afscheid van hem genomen. Bidden wij zijn
vrouw en kinderen de nabijheid van de Heer toe.

Tenslotte

Op mijn bezoeklijst staan nog een paar adressen die ik in de
maand augustus hoop te bezoeken. Maar zou u graag willen
dat ik een keer op bezoek kom, bel of mail.

Wijkgemeente 2
Predikant:

Wijk 3
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Bereikbaar:
Ds. K. Jelsma

Scriba:

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


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

Doopdienst

De eerstvolgende doopdienst is op zondag 28 oktober. Het
voorbereidende doopgesprek is op maandag 15 oktober.

Eerste lesdag cursus TVG Rijssen

Afwezig

Op zaterdag 1 september begint in Rijssen een nieuw
cursusjaar van de cursus Theologische Vorming voor
Gemeenteleden. Een cursus voor gemeenteleden die het leuk
vinden zich verder te verdiepen in de Bijbel, de belijdenis, het
christelijk leven en de geschiedenis van de kerk. De cursus
duurt in totaal drie jaar, maar je geeft je op voor één jaar. Een
cursusjaar bestaat uit 20 lesmorgens van elk 3 lesuren. De
lesmorgens beginnen normaal om 09.00 uur.
De eerste lesmorgen begint een kwartier eerder, vanwege een
centrale opening. De lessen worden gegeven in kerkelijk
centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2, Rijssen. Uiteraard
hoort bij de cursus ook cursusgeld. Dat bedraagt voor één
cursusjaar € 175,00 per persoon. Als echtpaar krijg je korting;
in plaats van € 350,00 betaal je samen € 275,00.
Vanuit PKN-Ommen hebben al verschillende mensen de cursus
gevolgd. Ook op dit moment doen een paar mensen uit onze
gemeente mee. Denk er eens over na of het ook iets voor u zou

Binnenkort ben ik afwezig. In dringende gevallen kunt u een
beroep doen op de collega’s Gera Mateman en
Wim den Braber.
Ds. Kest Jelsma

Wijkgemeente 1

Scriba:

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

Rond de erediensten

Huwelijk

Bereikbaar:



Zondag 12 augustus mag ik twee keer voorgaan in de eigen
gemeente. ’s Morgens in de gezamenlijke dienst in Vinkenbuurt
en ’s avonds in de gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
Waarschijnlijk gaat de preek beide diensten over Psalm 77. In
deze Psalm worstelt de dichter met God. En misschien doen we
dat op z’n tijd allemaal wel. Waar is God, als je Hem nodig
hebt? Wat merk je nou van Hem? ’s Morgens wordt de tekst
voor de preek dan vers 12-13, waarin de dichter zegt dat hij
‘terugdenkt’ aan wat God eerder heeft gedaan. Helpt dat niet
om te blijven geloven? ’s Avonds wordt de tekst waarschijnlijk
vers 20, waar staat dat de ‘voetstappen’ van God ‘onzichtbaar’
bleven. Gods weg blijft voor ons vaak verborgen... We hopen
op goede diensten, die ons bemoedigen op de weg van het

Op zaterdag 18 augustus hopen René van der Veen en Carmen
Paarhuis elkaar het ja-woord te geven. In een kerkdienst om
14.00 uur in gebouw Irene in Witharen willen ze een zegen
over hun huwelijk vragen. We wensen het paar een hele mooie
dag en Gods zegen op hun verdere gezamenlijke weg!

Predikant:

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

Mw. H. Veurink-Schonewille
herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl
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kunnen zijn! Voor meer informatie en eventueel opgave kunt u
terecht bij de secretaresse, mw. Ria Harbers.

die goed kan organiseren, de communicatiedeskundige, de
organisator, de twijfelende gelovige.
Al deze talenten zijn welkom in het werk in de kerk. Dus als we
na de vakantie weer op talentenjacht gaan, stel jij je talent dan
ook beschikbaar? Wij rekenen op je!

Vakantie

Binnenkort heb ik vakantie. We gaan een deel van de vakantie
ook echt weg, maar de pastorie blijft bewoond. De hervormde
collega’s nemen waar. Fijn! Bij bijzonderheden kunt u tijdens
de eerste twee weken van mijn vakantie contact opnemen met
onze scriba, dhr. Koos van den Beukel. Tijdens de laatste week
van mijn vakantie kunt u als er iets is contact opnemen met
een ander lid van het moderamen van de kerkenraad, te weten
mw. Jennie Scheppink.

Ik wens iedereen nog een prettige zomer met veel leuke
ontmoetingen, ver weg of dicht bij huis.
Vriendelijke groet,
Janny Schaapman

PaKaN! jongerenwerker

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

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

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Plaatselijk kerknieuws

Ds. J. de Haan

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


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

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

‘Hit me like a ray of sun
Burning trough my darkest night
You’re the only one that I want.
Think I’m addicted to your light‘.

Bruidspaar

Bloemengroet

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

Deze woorden staan op de kaart van René van der Veen en
Carmen Paarhuis. Zij gaan trouwen op zaterdag 18 augustus.
De kerkdienst is om 14.00 uur in gebouw Irene te Witharen.
Wij wensen René en Carmen een heel mooie dag toe samen
met familie en genodigden. Dat zij ook Gods nabijheid in hun
huwelijk mogen ervaren.

Witharen gebouw Irene
08-07 Mw. J. de Boer
15-07 Mw. R. Hoekman
22-07 Dhr. Hamhuis
29-07 Dhr. B. Groen

Gezamenlijke diensten Vinkenbuurt Witharen

Hervormde gemeente
22-07 Mw. Baarslag-Dankelman
Dhr. Hekman
29-07 Dhr. A. Schipper
Dhr. G. Stegeman sr.
05-08 Mw. K. Hemstede
Mw. Seldenrath

In de zomerperiode gaan we een paar weken samen kerken.
Dit gebeurt op zondag 12 en 19 augustus in Vinkenbuurt en
zondag 26 augustus en 2 september in Witharen. Na de
diensten drinken we samen koffie om even na en bij te praten
of om met elkaar kennis te maken. We wensen elkaar goede
ontmoetingen. 2 september is een extra feestelijke dienst in de
tent naast gebouw Irene, met als thema: Tijd voor een feest?!

Vinkenbuurt
08-07 Dhr. K.A. van Spijker
15-07 Dhr. en mw. Hasselo
22-07 Dhr. en mw. Hekman
29-07 Mw. H.H. Dijk-Lommers

En dan…. ?

In de vakantie zijn er heel veel verschillende dingen die mensen
doen, de één maakt een lange reis, de ander gaat juist thuis
klussen, maar voor de meesten komt er een moment dat de
‘normale gang van zaken’ weer aanvangt. Je gaat weer aan het
werk, de zorg voor ouders of kinderen krijgt weer regelmaat en
ook het vrijwilligerswerk komt weer op gang. En wat doe je dan
voor de kerk? Heb je eigenlijk nog maar weinig met de
traditionele manier van kerkzijn of ga je er in het komende
seizoen weer helemaal voor? Wil jij eigenlijk wel eens iets meer
weten van die kerkelijke organisatie of zou je wel meer
gestructureerd aan bezoekwerk willen doen, zou je je eigen
geloofsleven weleens met anderen willen delen, dan ben jij van
harte welkom in de kerkenraad van wijk 3. Wij werken samen
aan het werk in de wijk, in de diaconie en bij de
kerkrentmeesters. En wij kunnen wel wat hulp gebruiken. Dus
vragen we je om eens na te denken welk talent jij in kunt
zetten. Ben jij wellicht die gestructureerde persoon die scriba
kan worden, of die bouwkundige techneut die kan meewerken
aan het onderhoud van de gebouwen, of het luisterend oor dat
aandacht kan geven aan andere gemeenteleden. De aanpakker

Gezamenlijke berichten
9 september Rolstoelduwers gezocht voor IKA Vakantieweek
Er komt er weer een groep gemeenteleden uit de Achterhoek
naar de Imminkhoeve te Lemele om een weekje vakantie te
vieren. De meeste mensen zijn afhankelijk van hun rolstoel.
Graag willen ze op zondagmiddag 9 september van 14.30 tot
± 17.00 uur een wandeling houden en daarvoor vragen ze onze
hulp. Hiervoor zijn ze per middag ongeveer 10 personen nodig.
U helpt toch ook? U doet daar de vakantiegasten een groot
plezier mee. Opgeven kan via  janny.stronks@gmail.com.
De diaconieën
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Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 20,00 via mw. J. Hulst-Wind

Gereformeerde kerk

Koffiedrinken in het Hervormd Centrum
Zelf kan ik het nog nauwelijks geloven
Maar het is echt waar
Inmiddels ben ik negentig jaar

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
We zijn de afgelopen weken druk geweest met het opknappen
van de Pastorie aan de Korhoenstraat die op 15 augustus a.s.
bewoond gaat worden door de fam. Baart.
Het is fijn dat we een beroep konden doen op een groot aantal
vrijwilligers, die ons bijstonden met het vele werk wat gedaan
moest worden, om de woning weer up to date te krijgen. We
hebben weer ervaren dat dit ook een mooie manier is om
samen gemeente te zijn!
Dan kunnen we nog melden dat na de bouwvakvakantie, i.v.m.
regulier onderhoud, de achterkant van de kerk geschilderd gaat
worden.
Jan Meulenkamp,
Secretaris CvK.

Op dinsdagmorgen zijn wij hier
En dit geeft altijd veel plezier
Er is gewoon een warme sfeer
Nou wat wil je dan nog meer
De één zegt dit, de ander dat
En zo hoor je nog eens wat
Iemand anders leest een verhaaltje voor
Zo zijn wij druk, we gaan maar door
En verder, ja het lijkt je sterk
Vaak wordt ons voorgelezen uit eigen werk
Dit zijn toch wel hele fijne dingen
Je zou gewoon spontaan gaan zingen!

Giften

Voor de Kerk
€ 100,00 via ds. K. Jelsma
Voor de bloemen
€ 10,00 via ouderling B. Pierik
€ 10,00 via Dick en Martha Wermink
€ 10,00 via Gera Mateman

We zijn dankbaar dat ons dit wordt gegeven
Geeft inhoud aan een zinvol leven
En zitten we met onze mening niet altijd op dezelfde lijn
We weten dat de Heer scheidsrechter wil zijn
Arie Speulman

Hartelijk dank

Hervormde gemeente

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal

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

08-07
Vinkenbuurt
Kerk Vinkenbuurt

Hartelijk dank

Kerk
€ 40,70
38,50

Diaconie
€ 40,25

15-07
Kerk
Ommen
€ 242,40
Vinkenbuurt
24,70
Kerk Vinkenbuurt
23,75

Roosevelt
€ 309,57
28,60

Kerk. geb.
€ 198,15

22-07
Kerk
Ommen
€ 169,95
Vinkenbuurt
31,30
Kerk Vinkenbuurt
31,05

Diaconie
€ 170,80
32,55

Kerk. geb.
€ 137,80

29-07
Kerk
Ommen
€ 243,36
Vinkenbuurt
17,20
Kerk Vinkenbuurt
17,40

Diaconie
€ 230,17
19,50

Kerk. geb.
€ 207,23

1 september Concert ‘Adieu Zomer’
in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld
om 20.00 uur met Martin Mans (orgel) en Noortje van
Middelkoop (panfluit)
’Hoe merk ik meer van God in mijn leven en hoe kan ik Zijn
stem leren verstaan?’
Ongetwijfeld vragen die meer christenen
stellen. Eigenlijk is dan ook de vraag hoe
we de krachtige werking van de Heilige
Geest meer kunnen toelaten in ons leven.
Op de donderdagen 4, 11 en 18 oktober organiseert de
regiowerkgroep Twente/Salland van het Evangelisch
Werkverband een cursus ‘Luisteren naar Gods stem’ in het
dorpshuis ’t Haarschut, Dorpsstraat 17, 7694 AA Kloosterhaar.
Deze avonden worden gehouden aan de hand van het boekje:
‘Groeien in een vertrouwelijke omgang met God’. De avonden
beginnen om 19.30 uur (inloop met koffie 19.15 uur) en
eindigen om 21.30 uur. De totale kosten zijn € 15,00 incl. koffie
en boekje. Interesse: zet deze data in uw agenda, voor verdere
informatie en opgave:  famhemstede@gmail.com.
Regiowerkgroep Twente/Salland Evangelisch Werkverband
Jenny van Beek-Burger

Giften

Gebedspunten

Voor de kerk
€ 10,00 en € 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 10,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
€ 10,00 via bezoekmedewerker mw. G. Vogelzang-Lindeboom
€ 10,00 via ouderling dhr. D.E.L. Boer

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

Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. J. Meijerink-a.h. Rot
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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?

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 we erop zullen vertrouwen dat
God voor ons zorgt, net zoals Hij voor heel de
schepping zorgt.
Laten we God danken voor Zijn liefde voor ons. Dank
God dat Hij zelfs Zijn Zoon heeft gegeven, om de weg
tot Hem voor ons weer vrij te maken.
Laten we bidden voor liefde in huwelijken en relaties.
Laten we God danken voor Zijn Heilige Geest. Laten
we bidden dat Gods Geest krachtig zal werken in de
harten van mensen en twijfel vervangt door een
overtuigd geloof in God.
Laten we bidden dat een ieder in deze zomervakantie
mag uitrusten en nieuwe kracht mag ontvangen om
zich na de vakantie weer te kunnen inzetten voor
zijn/haar taak.
Laten we bidden voor alle vervolgde christenen. Laten
we ook bidden voor de veldwerkers van Open Doors
die hen bijstaan. Bid om bescherming en voldoende
middelen om hun werk te doen.
Laten we bidden voor geloofsgroei in Ommen en
Nederland.
Laten we bidden dat mensen Gods nabijheid en kracht
mogen ervaren als zorgen, stress en ziekte het leven
beheersen.

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

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

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
1ste 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:
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 31 augustus.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 21 augustus voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via email 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.
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 23 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
IBAN Banknummers
Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
Coll. van Kerkrentm.
De Kern
Diaconie
Diaconie o.v.v. ACD
Gebouw Irene

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

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

: NL21 RABO 0348 9043 12
: NL24 INGB 0000 8631 79
: NL78 RABO 0348 9003 76
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL77 RABO 0348 9043 71
: NL03 RABO 0348 9003 68

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
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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
Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
 hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.
Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familieberichten en posters
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Petrus nam later het kruis ook op zich ……
10
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Tijd voor een feest ?!
Kerk in de tent
Waar: Tent bij gebouw Irene Witharen
Wanneer: zondag 2 september 2018
Hoe laat: 10.00 uur aanvang dienst
Muzikale medewerking: Sound of Church uit
Balkbrug
Voorganger: Ds. E.J. Prins uit Daarle
Alle kinderen van harte welkom, er is oppas en
kindernevendienst en tienerdienst.
Na de dienst wordt u uitgenodigd voor ontmoeting
met koffie en thee.
Het is een gezamenlijke dienst Witharen Vinkenbuurt.

Komt allen!

(beide kerkgebouwen zijn dus gesloten)
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