Kerkvensters
Kerkblad
Van gereformeerd en hervormd

Ommen Vinkenbuurt Witharen
de

16 jaargang No. 15

Vrijdag 11 augustus 2017

Meditatie

Leesrooster
Sterrenhemel

Za

12 aug. Jeremia 18:13-23

Jeremia bedreigd

In de nacht languit liggen in het gras. Handen onder
het hoofd. Omgeven door een aureool van vocht en
diepe stilte blijkt het donker vol licht. Een vallende
ster als een knipoog van de Eeuwige. Als levenselixer
fonkelen sterren aan de hemel. Verlichte woorden,
gesproken tot de door de nacht overvallen mens.
Lichtende vuren die de kou en eenzaamheid
verdrijven.
Het licht aan de hemel nodigt de in de duisternis
mijmerende pelgrim uit te gaan stralen. In de ruimte
te gaan staan en te fonkelen. Ieder mens wordt zijn
sterallures
gegund. Een diva te worden te midden van andere
sterren. De nacht verdrijven door de ziel te laten
sprankelen. Lichtjaren aan energie doen ogen
twinkelen. Zelfvertrouwen groeit.
Een rijzende ster verleidt anderen ook het bestaan
luister bij te zetten. De zwarte gaten in het leven te
verlaten. Draden van zilver en goud te spannen. Een
sterrenbeeld van liefde te vormen. Groots en
uitnodigend. Een koninklijk gebaar van hoop. Spiraal
van geloof in het leven. Een stelsel van diamanten
dat het verdriet verdrijft.
Wanneer we elkaar om beurten laten uitblinken,
ontstaat de hemel op aarde. Sterren stralen dan niet
alleen maar aan het firmament. Ze liggen zich te
verwonderen in het gras.

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

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

Jeremia 19:1-15
Jeremia 20:1-6
Jeremia 20:7-18
Jeremia 21:1-10
Jeremia 21:11-22:9
Jeremia 22:10-23
Jeremia 22:24-23:8

Jammerdal
Paniek
In het nauw
Onheilsprofetie
Sloopwerk
Geen terugkeer
Goede herder
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Vr

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

Jeremia 23:9-24
Jeremia 23:25-40
Psalm 54
Matteüs 15:21-28
Matteüs 15:29-39
Matteüs 16:1-12

Ontrouw
Dat had je
Gebed na verraad
Trouwe hond
Genadebrood
Waarschuwing

Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

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

Matteüs 16:13-20
Matteüs 16:21-28
1 Korintiërs 15:1-11
1 Korintiërs 15:12-28
1 Korintiërs 15:29-49
1 Korintiërs 15:50-58
Psalm 77

Geen openbare
Op weg
Getuigen genoeg
Geloof niet alleen
Bloeitijd
De dood
Schreeuw
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Kerkdiensten
Zondag 13 augustus

Zondag 20 augustus

Gereformeerde kerk
Ommen

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

Witharen
10.00 uur:

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

Gereformeerde kerk
Ommen

Ds. J.J.N. Wilmink
Martin Olsman
Mw. A. Pasjes-Vrielink
Alle groepen
Dhr. en mw. Veldman

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

Witharen/Vinkenbuurt

Gezamenlijke dienst
Zie Vinkenbuurt

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. W. van Wingerden, Rijssen
Martin Olsman
Dhr. J. Schinkelshoek
Dhr. W. Visscher

Hervormde gemeente
Ommen

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

Ds. M.J. Winters-Karels
Willemien Gerritsen
Dhr. W. Schuurman
Alle groepen
Mw. G.H. Companje-Wigger
Dhr. M. Hekman
Dhr. A. van der Vegt
U kunt koffiedrinken na de dienst
10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. J.J.N. Wilmink
Klaas Schaap
Mw. A. Buiter
Geen

Hervormde gemeente

Ommen

Vinkenbuurt/Witharen

Ds. K. Jelsma
Martin Olsman
Dhr. G. Schuttert
Alle groepen
Mw. T. Grootenhuis-Wessels
Mw. H. Grootens-Slotman

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

Ds. K.A. Hazeleger
Frans Dijkstra
Mw. B. Kroon
Alle groepen
Mw. N. van Eldik
Mw. P. de Jonge
Dhr. L. Kobes
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

Ds. K. Jelsma
Margriet Hierink
Mw. C. Meesters
Geen

10.00 uur:

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

Gezamenlijke dienst
Zie Witharen
Ds. K. Jelsma
Gert Diepeveen
Mw. G. Timmerman
Dhr. B. Pierik

Kerken Open woensdag 16 augustus
Ontmoetingsdienst
Hervormde Kerk
12.00 uur:

Ds. Harry de Hullu

Vrijdag 18 augustus Weeksluiting
Oldenhaghen
18.30 uur:

Nijenhaghen
19.30 uur:

Vrijdag 25 augustus Weeksluiting
Oldenhaghen

Dhr. A. Martens

18.30 uur:

Nijenhaghen

Dhr. A. Martens

19.30 uur:
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Mw. G. Mateman
Mw. G. Mateman

Gereformeerde kerk:

Zondag 27 augustus

Hervormde gemeente:

Gereformeerde kerk
Ommen

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

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

13 augustus Collecte Zomerzending
Versterk geloven in Egypte
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig
om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin
ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de
Bijbel en het geloof.
De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap,
partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar
deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners
van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een
Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op
honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend
prijswinnaars.
Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het
zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het
Egyptisch Bijbelgenootschap.
In zowel de Gereformeerde als de Hervormde kerk is de
diaconiecollecte hiervoor bestemd.
De diaconieën

Ds. G.J. van Asselt, Nijverdal
Frans Dijkstra
Dhr. H. Tip
Alle groepen
Mw. J. van Eldik
Mw. T. Veurink-Altena

Witharen/Vinkenbuurt

Ds. K.A. Hazeleger
Freddy Bruins
Mw. A. Buiter
Geen

Viering op de Vecht
14.00 uur:

Ds. Kees van Dijk
Ds. Karel Hazeleger
Pastor Hans Hermens
Collecten:
Voedselbank
Na afloop gezamenlijke picknick

Gereformeerde kerk

Hervormde gemeente

Collecten

Ommen

09.30 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Gastheren/-dame:

Ds. H. de Haan, Den Ham
Willemien Gerritsen
Mw. G.H. Companje-Wigger
Alle groepen
Dhr. J. van der Vegte
Dhr. G.J. Voort
Mw. E. Touwen-Tempelman
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt
10.00 uur:

Viering op de Vecht
14.00 uur:

Gezamenlijke dienst
Zie Witharen
Zie Gereformeerde kerk

Vrijdag 1 september Weeksluiting
Oldenhaghen
18.30 uur:

Nijenhaghen
19.30 uur:

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

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

Kerk in Actie Zending en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Judith en Liz

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

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

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

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

Zondagskind
Ommen
13 augustus:
20 augustus:
27 augustus:

Dhr. W. Rozema

Thyrsa Dunnewind
Bjorn Dunnewind
Marit Wermink

Kinderoppas

Dhr. W. Rozema

Ommen
13 augustus:

Bij de diensten

20 augustus:
27 augustus:

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:

Witharen
13 augustus:
20 augustus:
27 augustus:
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Heidi Jaspers
Sandra Kamphuis
Aniek Welink
Monique Welink
Betsy Boezelman
Julia Dunnewind
Marion Getkate
Ina Bremmer
Ankie v.d. Weide
Frieda Slotman
Franciska Harke
Erna Olsman
Jeannet Hogenkamp

Hervormde gemeente

Wijk 1 waarneming

Collecten

13 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

20 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Beeld en Geluid / zending

27 augustus
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
13 augustus:
20 augustus:
27 augustus:

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

Geboren

Op 21 juli werd Thijmen Steen geboren. Thijmen is de zoon van
Rebekka en Mathijs Steen en het broertje van Lisa.
We feliciteren hen van harte met hun zoon en broertje!
G. Mateman

Loïs Hazeleger
Aron Haveman
Marit Bouwman

Huwelijk

Kinderoppas
Ommen
13 augustus:
20 augustus:
27 augustus:

Dhr. F. Jansen
Smitstraat 37, 7731 DP Ommen
 455058
 geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Op donderdag 31 augustus 2017 hopen Arno van de Klippe en
Nienke Landeweerd elkaar trouw te beloven. Omdat zij God
dankbaar zijn willen zij elkaar hun ja-woord geven en Zijn zegen
vragen over hun huwelijk in de Gereformeerde kerk in Ommen.
Hun trouwdienst begint om 13.30 uur en Ds. Meinske van
Sandijk-van der Wal zal hun huwelijk inzegenen.
U wordt van harte uitgenodigd bij hun trouwdienst aanwezig te
zijn. Felicitaties kunnen worden gestuurd naar bruidspaar Van
de Klippe-Landeweerd, Dedemsvaart. Alvast van harte
gefeliciteerd, een hele mooie dag toegewenst en Gods zegen!
Dhr. F. Jansen, scriba

Marlien Goldsteen
Anita ‘t Jong
Ellen Kobes
Frances Veuger
Jennie Dankelman
Marjolein Meulink

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.

Wijk 2

Wijkberichten

Predikant:

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

Bereikbaar:
Scriba:

Mw. G.J. Klein-Schoemaker
Mw. H.G. Teunissen-Lubbers
Dhr. M. Hemstede
Mw. K. Vowinkel-de Jong
Mw. J. van der Linde-van Dorth
Mw. J. Schinkelshoek-Uulders
Dhr. H. Deen
Dhr. B.J. Klein
Mw. E. Dijk
Dhr. G. Siemeling
Dhr. H. Veldhuis
Mw. H. Kerkdijk-Hekman
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. v.d. Vaart-Veldkamp
Mw. M.H. Minkjan-Ruiterkamp
Mw. G.F. Veenstra-Sturris

Ds. J.J.N. Wilmink

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


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

Rond de erediensten

Het voelt nu een beetje alsof ik tussen wal en schip aan het
zwemmen ben. Terug van vakantie en nu het loslaten van
Ommen en tegelijk het nog niet begonnen zijn in
Wezep/Hattemerbroek. Alsof je even nergens bij hoort. In
Kerkvensters no. 11 ben ik al ingegaan op de gevoelens die het
afscheid van Ommen in mij oproept. Inmiddels hebben mijn
vrouw Elly en ik ook een erg gezellig afscheidsetentje achter de
rug met de Ommer PKN-collega’s en hun partners. Ik kijk terug
op een heel prettige samenwerking! De onderlinge band, de
verbondenheid en het respect voor elkaar is in mijn beleving
altijd sterker geweest dan de theologische en kerkelijke
verschillen. Onderling heb ik een geest/Geest ervaren die de
deuren opent naar een goed verlopend SOW-proces. Dat het zo
mag zijn! Op zondagmorgen 13 augustus ga ik voor in mijn
laatste “gewone” dienst in onze kerk aan de Bouwstraat. Een
week later volgt Witharen. Dan in de week van 28 augustus –
1 september volgt de verhuizing naar de Elias Beeckmanstraat
2 in Wezep. Mijn laatste gewone werkdag in Ommen is op 24
augustus. Het afscheid vindt plaats op zondag 3 september. U
hebt daar al meer over kunnen lezen. De voorbereidingen voor
de afscheidsdienst staan al in de steigers. Mooi dat Henk Ruiter
met een aantal leden van Chorale hier aan willen bijdragen. Op
zondag 10 september volgt dan al de intrede in de Kruiskerk in
Wezep, om 10.00 uur ’s morgens. De volgende Kerkvensters
wordt mijn allerlaatste… daarin dan het laatste nieuws.

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

Op vrijdag 15 september trouwen Roelof van der Vaart en
Krista Tjerkstra met elkaar in Dalfsen. Daar mag ik ook
voorgaan in hun trouwdienst, ook al ben ik dan al dominee van
de Kruiskerk in Wezep, dit stond al lang gepland. Ik zie er naar
uit, juist ook na de mooie gesprekken die we met elkaar gehad
hebben. Op vrijdag 22 ben ik weer voor Ommen aktief tijdens
de bijzondere wijn en spijs proeverij in de Kern t.b.v. het World
Servants Project. Een gerenommeerde wijnhandel onder
vrouwelijke leiding in Ommen zorgt voor de wijnen en top
horecazaken uit Ommen en de regio voor de fraaie
begeleidende hapjes. Het thema is ‘Onbekende rassen die
verrassen!’ U krijgt wijnen te drinken van bijzondere en
onbekende druivenrassen waarachter mooie verhalen schuil
gaan! De organisatie en leiding van de avond heb ik graag over
voor dit prachtige project, waarachter ds. Kest Jelsma de
drijvende kracht is. Mooi om hier mijn steentje aan bij te
dragen. Opgeven kunt u via hem (volgens mij) wees er snel bij,
want vol is vol! De kosten bedragen (slechts) € 30,00 voor de
hele avond en praktisch dit hele bedrag gaat naar het World
Servants project! De avond begint om 19.30 uur in De Kern!

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Bereikbaar:
Scriba:

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

Tenslotte

Ds. K. Jelsma

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




Eindelijk! Eindelijk is het zover! Je hebt vakantie. Het leven is
immers niet alleen gegeven om maar te werken en te werken.
We mogen weer wat tot rust komen en nieuwe krachten
opdoen. Blijven we thuis of gaan we op reis. God blijft bij ons of
gaat met ons mee. Dezelfde God! De God die houvast geeft aan
het leven van elke dag! Je mag je aan Hem vasthouden! En
hopelijk houden we het mooie weer van de afgelopen tijd.
Maar belangrijker nog is ons enthousiasme om er mooie dagen
van te maken met de mensen om ons heen, ons gezin en allen
die ons lief zijn in deze tijd van ontspanning, die ons door de
Heere nog wordt gegund. Als deze Kerkvensters uitkomt,
genieten Coby en ik van onze vakantie. Als er in die tijd
pastorale vragen zijn, nemen waar: mw. Gera Mateman,
 850610 en ds. G.J. van Asselt uit Nijverdal (oud-ds. uit
Ommen),  0548-852308. Als het echt dringend is kunt u ook
contact opnemen met de scriba van wijk 1.
Een hartelijke groet aan u allen,
Ds. Reijer de Bruijn

Wijk 3
Predikant:

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

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

Wijkgemeente 2

In memoriam Jaap van der Zwaag

Op 22 juli is in ‘t Vlierhuis overleden dhr. Jaap van der Zwaag.
Hij werd 79 jaar. Op 27 juli was de afscheidsdienst in de kerk en
aansluitend de begrafenis op Laarmanshoek. Wij wensen zijn
vrouw Bertha, die in Oldenhaghen kamer 110 woont en de
kinderen kracht en sterkte toe. In een volgende Kerkvensters
verschijnt een uitgebreid in memoriam geschreven door de
kinderen.

Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Huwelijksjubilea

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


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

Rond de erediensten

Op 26 augustus is het 40 jaar geleden dat Freddy Dijk en Atty
Makkinga elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen van
harte hiermee en wensen hen Gods blijvende zegen toe op hun
gezamenlijke weg!

Op zondag 20 augustus hoop ik na drie weken vakantie weer
voor te gaan. Ik mag dan de morgendienst leiden in Ommen.
Zoals al geschreven in de vorige Kerkvensters: ik ben van plan
in de zomerperiode te preken uit de Psalmen. Waarschijnlijk
wordt het deze zondag Psalm 104. Tekst voor de verkondiging
worden dan de middelste woorden van het eerste vers: ‘Heer,
mijn God, hoe groot bent u’. Mooi als we daar iets van mee
mogen maken!
Een week later, zondag 27 augustus, mag ik ’s morgens
voorgaan in de gezamenlijke dienst in Witharen. Waarschijnlijk
lezen we dan nog een keer Psalm 104. Ik wil er dan één
element speciaal uitlichten en wel wat de dichter schrijft in
vers 26. Daar staat dat God het zeemonster de Leviatan heeft
gemaakt ‘om ermee te spelen’. Bijna een uitdagende gedachte.
Wat zegt dat, over God? En over de macht van het kwaad?
Dezelfde dag hoop ik ’s middags een bijdrage te leveren aan de
Viering op de Vecht. Daarover hieronder meer.

Op 29 augustus is het 60 jaar geleden dat Linze Kamstra en
Sjoukje Reitsma elkaar het ja-woord gaven. Wij feliciteren hen
van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Doopzondag

Op zondag 20 augustus wordt Suze Saar Rijkhoff gedoopt. Suze
is de dochter van Marieke en Jaap Willem en het zusje van
Benthe en Jip. Suze werd geboren op 23 mei. Op 17 september
is de volgende doopzondag. Voorbereiding is op woensdag 6
september.

Afwezig

Eind augustus ben ik een paar dagen afwezig. In dringende
gevallen kunt u een beroep doen op collega Gera Mateman
(850610).
Ds. Kest Jelsma

Viering op de Vecht

Zondag 27 augustus vindt ’s middags de Viering op de Vecht
plaats. Een soort kerkdienst, georganiseerd door vier kerken uit
Ommen, op een unieke locatie, een ponton op de Vecht, vlakbij
de brug. De viering begint om 14.00 uur. Na afloop van de
viering is er een gezamenlijke picknick. De bedoeling is dat u
daar zelf iets voor meeneemt en dat vervolgens met anderen
5

Vakantie

deelt. Thema van het hele gebeuren: Meet & eat. Centraal
tijdens de viering zelf staat het verhaal van het wonder van het
brood, Johannes 6:1-15. Zelf hoop ik hierover een korte preek
te houden. We zijn blij met de medewerking van heel veel
mensen, waaronder Chloë Elsenaar op de viool, Gospelkoor
Good News en een samengesteld kinderkoor.
We hopen natuurlijk dat er veel mensen op de viering
afkomen. Volgens mij is dit de ideale gelegenheid om eens
iemand mee te nemen. Een laagdrempelige dienst in de open
lucht, met goede muziek en ruimte voor ontmoeting.
Schitterend, toch? Wilt u mensen voor deze dienst uitnodigen?
We hopen en bidden dat de Here God de viering wil gebruiken
om mensen in Ommen te winnen voor de boodschap van
Jezus.

Op het moment van het verschijnen van dit kerkblad is onze
vakantie aangebroken. Reijer en ik gaan 3 weken door
Schotland trekken met auto en tent. Op zoek naar heilige
plaatsen, resten van oude schotse theologen en mooie natuur.
De pastorie aan de Voormars blijft bemenst.
Als u pastorale vragen hebt , neem dan contact op met Jan
Hemstede, de scriba van wijk 3. Hij kan u verder helpen.
Maandag 4 september is weer mijn eerste werkdag. Maar
natuurlijk ben ik bij het afscheid van mijn collega ds. Han
Wilmink op 3 september.
Ik wens iedereen een mooie zomertijd toe.
Ds. C. de Haan

Plaatselijk kerknieuws

Doopgesprek

Op zondag 17 september is er een doopdienst gepland, die ik
hoop te leiden. Ouders die hun kindje willen laten dopen,
kunnen zich bij mij opgeven. Het doopgesprek is op woensdag
6 september, 20.00 uur.

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

Huwelijksjubilea

Op D.V. maandag 21 augustus zijn Mans en Dien Willems
60 jaar getrouwd.
Een kleine week later, op D.V. zondag 27 augustus, zijn
Gerrit en Harmke Timmer 65 jaar getrouwd.
We feliciteren beide echtparen van harte met deze bijzondere
gebeurtenis. Dat je zolang samen mag zijn, dat is een wonder.
Mag je terugkijkend niet dankbaar zeggen dat God er voor je
was, in goede en in minder goede tijden? We loven God om
zijn goedheid en we wensen beide echtparen voor de toekomst
zijn rijke zegen toe. ‘Geprezen zij God! Ons lied is gewijd, aan
Hem die altijd ons helpt en geleidt’ (Lied 150a: 4).

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:
Gereformeerde kerk
23-07 Woonvorm Hei en Dennen
30-07 Woonvorm Hazelaar
06-08 Fam. J.H. Woertink

Nieuw cursusjaar TVG

Op zaterdag 2 september start een nieuw cursusjaar van de
TVG, Theologische Vorming voor Gemeenteleden, in Rijssen.
Zoals u misschien weet ben ik van deze cursus de cursusleider.
Doel van de cursus is allereerst dat mensen groeien in kennis
over God, geloof, de Bijbel en de kerk. Vervolgens dat mensen
toegerust worden voor bepaalde taken in de kerk, die ze op dat
moment al doen, of later eventueel willen gaan doen.
De cursus duurt drie jaar. Elk jaar zijn er twintig lesmorgens.
Een lesmorgen is van 9.00 tot 12.15 uur. Omdat we een nieuw
cursusjaar beginnen met een centrale opening, starten we
2 september een kwartier eerder, om 08.45 uur. De kosten
voor het volgen van een cursusjaar zijn € 175,00 per persoon,
en € 275,00 voor een echtpaar.
We hopen op een mooie groep nieuwe cursisten! We geloven
dat onze cursus echt iets voor mensen kan betekenen. Daarom:
denk er eens over na of dit iets voor u is. Voor meer informatie
kunt u altijd contact met mij opnemen. Eventueel kunt u zich
natuurlijk ook bij mij opgeven.
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Witharen gebouw Irene
16-07 Mw. J. Nicolai
23-07 Dhr. J. Schuttert
30-07 Mw. C. Kroon
Hervormde gemeente
16-07 Dhr. A. Kleis
Dhr. M. Hemstede
23-07 Dhr. Weideman
Fam. Tempert
30-07 Dhr. R.A. Berger
Dhr. A.J. Willems
Vinkenbuurt
16 -07 Dhr. en mw. Feddes
23-07 Dhr. en mw. Van der Klocht
30-07 Dhr. D.J. Runherd
Onze dominee
Wat is het toch fijn
om onder het gehoor van ds. Wilmink te zijn.
ik verheug mij in zijn preken
zijn woorden doorstromen taal en teken
jammer hij gaat ons nu verlaten
zegt het voort in velerlei staten
de Veluwe deelt nu zijn domein
u zult er zeker gelukkig zijn
geloofsgenoten nummer één
het wijst u naar de hemel heen
ik wens u nog veel goede jaren
met u en uw gezin zult u het zeker klaren
een hartelijke groet wil ik u graag wensen
Godes zegen en een kerk vol mensen.
Louwina Brokke Boomsma

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Ds. J. de Haan

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


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

Namen kunt u e-mailen naar:
 beroepingscommissie@pkn-ommen.nl
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, maar
hopelijk begrijpt u, dat we voorlopig ons werk moeten doen
zonder daar veel over bekend te kunnen maken.
We bidden om een goede tijd als beroepingscommissie en
hopen dat we zo spoedig mogelijk een predikant mogen
ontmoeten die passend is in onze kerkelijke gemeente!
Hennie Meulenkamp-Wermink

Herinnering! Inzameling oude ansichtkaarten t.b.v. de
werkroep Albanië
Heeft u thuis nog oude ansichtkaarten/foto’s met dorps- of
stadsgezichten, oude wenskaarten of buitenlandse kaarten?
Deze kunt u inleveren bij de kerken aan de Bouwstraat en het
Kerkplein. In elke kerk staat hiervoor een doos. De opbrengst
komt ten goede aan de werkgroep Albanië, die daar in
augustus werkzaamheden gaat verrichten.
Uw kaarten of foto’s zijn soms meer waard dan u denkt, zorg
dat ze niet oud papier komen! Er is nog steeds veel geld nodig.
Steun ons a.u.b. U kunt ze ook inleveren bij: Jan Veneman, (lid
werkgroep). Bedankt namens de werkgroep

Afscheid familie Wilmink
Zoals u allen weet heeft ds. Han Wilmink een beroep naar de
Kruiskerk in Wezep/Hattemerbroek aangenomen en zal hij
Ommen verlaten. De afscheidsdienst staat gepland voor de
morgendienst in Ommen, zondag 3 september a.s. Na afloop
daarvan, onder het genot van koffie/thee/fris, kunt u afscheid
nemen van Han en Elly Wilmink. Na bijna 8 ½ jaar het ambt van
predikant te hebben vervuld in Ommen past ons dankbaarheid
voor hetgeen Han ons heeft geboden en daar past ons inziens
een cadeau bij. Aan dit cadeau kan iedereen een bijdrage
leveren. Daarvoor zijn twee mogelijkheden:
1. U maakt een bedrag over op bankrekeningnummer
NL21 RABO 0348 9043 12 t.n.v. Gereformeerde kerk Ommen
onder vermelding van ‘gift afscheid ds. Han Wilmink’.
2. U deponeert uw gift in één van de bussen in de hal van
De Kern of in Gebouw Irene.
Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk, we stellen dat zeer op
prijs, een bijdrage te leveren in de vorm van een lied, een
sketch, een gedicht, enz. Stuurt u dan een mailtje, uiterlijk
28 augustus, zodat we een planning kunnen maken. Uw gift
graag ook uiterlijk op deze datum overmaken.
Warm aanbevolen. Namens de voorbereidingscommissie,
Jan Heijink (voorzitter wijkraad 2)

Gereformeerde kerk
Vacature Koster / beheerder Gebouw Irene
‘Gebouw Irene’ is een
multifunctioneel gebouw (1951)
gevestigd in Witharen. Iedere
zondag is er een kerkdienst,
kinderoppas en een
kindernevendienst. Door de week wordt het gebouw gebruikt
voor verschillende activiteiten.
In verband met het vertrek van de huidige koster/beheerder is
het bestuur van ‘Irene’ per 1 januari 2018 opzoek naar een
Koster / beheerder (m/v).
Kernwoorden voor deze functie zijn:
Een echte gastheer/gastvrouw met goede communicatieve
vaardigheden, zelfstandig, ondernemend en kerkelijk
meelevend.
De taken voor de koster/beheerder bestaan voornamelijk uit:
Het tijdig in gereedheid brengen van het kerkgebouw, de
kerkzaal of nevenruimten met betrekking tot het doel waartoe
zij dienen.
Het bedienen van verwarmings- en geluidsinstallaties, als mede
keuken- en schoonmaakapparatuur.
Het schoonmaken van het kerkgebouw en nevenruimten.
Het aanspreekpunt zijn voor de verhuur van het gebouw en
beheren van de agenda.
Geboden wordt:
Zeer afwisselende baan in contact met diverse mensen.
Werkplek in een gebouw in een mooie omgeving.
Dienstverband van 34 uur per maand.
Honorering conform de richtlijnen van de PKN.
Heb je belangstelling voor deze afwisselende baan? Stuur dan
vóór 9 september 2017 een schriftelijke reactie aan het
bestuur van gebouw Irene:
penningmeester@gebouwirene.nl of naar Nelly van Harten
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot één van onze
bestuursleden: Harry Willems (voorzitter) of Nelly van Harten
(secretaresse).

Giften

Voor de Kerk
€ 50,00 via ds. K. Jelsma
Voor de bloemen
€ 10,00 via een contactpersoon
Voor de diaconie
€ 50,00 via ds. Jelsma
Voor de Kerk
€ 50,00 via ds. K. Jelsma

Hartelijk dank

Hervormde gemeente
Zondagskinderen
Op dit moment hebben we 12 zondagskinderen. Hier zijn we
heel blij mee. Het afgelopen schooljaar hebben we afscheid
genomen van een aantal zondagskinderen. 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 21 augustus. Je bent dan
ongeveer 4x per jaar aan de beurt.
Taken zondagskind: kaars aansteken samen met leiding van de
kindernevendienst; meenemen van de Kinderbijbel; bij een
doopdienst een cd aan de doopouders geven.
Wil je je opgeven of wil je eerst meer informatie, dan kun je
mailen met miranda.rens@planet.nl .

Beroepingscommissie
Inmiddels is de beroepingscommissie opgestart en hebben we
met elkaar kunnen kennismaken en de eerste stappen kunnen
zetten. Ds. Kest Jelsma is onze adviseur/consulent en Djoke
Schinkelshoek is bereid gevonden om administratieve
ondersteuning aan de beroepingscommissie te geven.
Alle namen van de leden van de beroepingscommissie worden
door de KK aan u bekend gemaakt.
Er is een vacature/tekst opgesteld en verstuurd om geplaatst te
worden in Woord en Weg (Inspiratiemagazine voor de
Protestantse Kerk). De uitgebreide profielschets is geplaatst op
onze website. Op de vacature kan gereageerd worden t/m
24 september a.s.
Eerder is al het verzoek gedaan door de KK (zie Kerkvensters
nr. 14) om namen van geschikte predikanten aan te leveren.

12 oktober Avond voor nieuwe leden
De kerkenraden van wijk 1,2,en 3 van de Hervormde gemeente
willen een kennismakingsavond beleggen voor de sinds 2015
nieuw ingekomenen in onze kerkelijke gemeente.
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Deze avond zal gehouden worden op donderdag 12 oktober
vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum.
Het is de bedoeling dat we op informele wijze met elkaar
kennismaken, er zullen enkele kerkenraadsleden van de
verschillende wijken aanwezig zijn en ook één van de
predikanten. Voor zover nodig zullen wij informatie
verstrekken over de kerkelijke gemeente en als u dat wilt kunt
u iets vertellen over de kerk waar u vandaan komt. De verdere
invulling is op dit moment nog niet bekend.
Wij vragen u om genoemde datum alvast in uw agenda of
kalender te noteren. Een uitnodiging wordt over enkele weken
bij de betreffende gemeenteleden bezorgd.

groeigroep) is een voorrecht en een uitdaging. Op zaterdag
7 oktober organiseren we een landelijke trainingsdag
(vernieuwd concept) om je toe te rusten voor deze taak in jouw
gemeente. ‘Geloven in kleine kring' is een trainingsdag met een
scala aan workshopmogelijkheden om je visie op en
vaardigheden voor de kleine kring verder te versterken.
U kunt zich opgeven via onderstaande link
https://www.ticketjames.com/nl/tickets/945-trainingsdaggeloven-in-kleine-kring/tabs/program. Ook kunt u zich opgeven
via gemeentegroeigroepenommen@live.nl. We kunnen
eventueel ook gezamenlijk reizen.
Indien de kosten van € 14,00 bezwaarlijk zijn, kunnen we naar
een passende oplossing zoeken.

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.

Gebedspunten

Giften

Voor de kerk
2x € 10,00, 2x € 20,00, € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 10,00 via dhr. A. van der Vegt
€ 10,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
Voor de bloemen
€ 10,00 via mw. J. Meijerink-a.h. Rot
€ 10,00 via mw. H. Willems-Boezelman
€ 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

Hieronder worden 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?
Gebedspunten
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 dat mensen zich tot God zullen
richten in hun leven en het niet van zichzelf of van
andere niet- christelijke religieuze invloeden gaan
verwachten.
Laten we God danken voor Zijn verlossing in Jezus
Christus. Dat wij bevrijd mogen worden van het kwaad
door Jezus Christus.
Laten we bidden dat mensen Gods nabijheid en kracht
mogen ervaren als zorgen, stress en ziekte het leven
beheersen.
Laten we Gods zegen vragen voor de interkerkelijke
viering op de Vecht op zondag 27 augustus. Dat Gods
liefde mensen zal raken.

Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten
Regionaal
12 augustus Concert ‘Canadese Orgelpracht’
met André Knevel (orgel) om 20.00 uur in de Willem Hendrik
Zwart Hal te Lemelerveld, Grensweg 17.
Gemeente Groei Groepen
Het komende jaar willen we de Gemeente Groei Groepen
onder de aandacht brengen
Missie en visie: Het doel van de Gemeente Groei Groep is dat
er groei kan plaatsvinden in Geloof, Gemeenschap en
Getuigenis door samen in gesprek te gaan in huiselijke kring.
Kleine groepen bieden voldoende veiligheid waar alle vragen
rondom het geloof besproken mogen worden.
Seizoen 2017-2018 heeft als onderwerp: De Hoop die in ons
leeft, eerste brief van Petrus.
Het materiaal is samengesteld op basis van de eerste brief van
Petrus, een brief waar je veel van je eigen leven in zult
herkennen. Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de
eerste eeuw, een tijd die veel lijkt op de onze. De rode lijn door
het nieuwe boekje wordt de vraag hoe je christen kunt zijn als
je in de minderheid bent en hoe je in een verwarrende tijd als
de onze kunt leven vanuit de hoop van het evangelie. In het
boekje worden ook ‘Hoopvolle verhalen’ opgenomen van
christenen in kerk en samenleving. Al meer dan 15 jaar geeft
het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door
groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN.
Wij nodigen u uit het komende seizoen met ons mee te doen.
Er zijn groepen op maandagochtend, maandag-, dinsdag-,
woensdag- en donderdagavond.
Om meer mensen de mogelijkheid te geven om een avond te
kunnen inleiden, willen wij het onderstaande gemeentebreed
aanbieden i.p.v. van de landelijke startdagen die in Hoogeveen
plaatsvonden:
Trainingsdag voor kring- en groepsleiders ‘Geloven in kleine
kring’: Leiding geven aan een kleine groep (wijkkring,

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

Kerkelijke adressen etc.
Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 1 september
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 22 augustus voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via email of cd bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
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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

Collectebonnen
Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:
5 sept, 3 okt, 7 nov, 12 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 24 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

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

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

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

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

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

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

Gereformeerde kerk
Kerkenraad
Praeses:
Dhr. J.W. Schinkelshoek
ste
1 Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis
 geref-scriba-kk@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.

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

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

Familieberichten en posters

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
Zondag:
voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.
Gebouw Irene
Koster:
Dhr. G. Horsman
 witharen@pkn-ommen.nl
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