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Meditatie

Leesrooster

‘Anders’ is de moeite waard.

Za

2 sept. Matteüs 17:1-13

Feest van herkenning

Verschillen in geloofsbeleving kunnen ons nog wel eens
dwarszitten. We willen niet oordelen, maar een klein addertje
in ons hart kan het soms toch niet laten, ons te laten denken
dat onze manier misschien toch wel de meest uitgebalanceerde
of doordachte of vreugdevolle of ernstige manier van geloven
is. Maar alles is relatief:
Een man ging in het weekend naar de stad en bezocht daar een
kerkdienst. Toen hij thuis kwam vroeg zijn vrouw hoe het was
geweest. ‘Ja’, zei de man, ‘goed’. ‘Eén ding deden ze wel
anders. Ze zongen opwekkingsliederen in plaats van psalmen’.
‘Opwekkingsliederen?’, zei z'n vrouw, ‘Wat zijn dat?’
‘O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort psalmen, maar dan
anders’, zei de man. ‘Wat is er anders aan?’, vroeg zijn vrouw.
De man zei: ‘Nou, kijk, als ik tegen jou zou zeggen: 'Martha, de
koeien staan in het maïs', dan zou het een psalm zijn.
Maar als ik tegen jou zou zeggen: 'Martha, Martha, Martha, o
Martha, de koeien, de grote koeien, de bruine koeien, de
zwarte koeien, de witte koeien, de zwart-witte koeien, staan in
het maïs, staan in het maïs, het maïs, maïs, maïs' en als ik dan
de hele zaak een paar keer herhaal, dan heb je dus een
opwekkingslied.’
Een man ging meestal naar de evangeliegemeente in zijn stad.
Op een zondag kwam hij in een kleine dorpskerk. Toen hij thuis
kwam vroeg zijn vrouw hoe het was geweest. ‘Ja’, zei de man,
‘goed’. ‘Eén ding deden ze wel anders. Ze zongen psalmen in
plaats van opwekkingsliederen’. ‘Psalmen?’, zei z'n vrouw, ‘Wat
zijn dat?’ ‘O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort
opwekkingsliederen, maar dan anders’, zei de man. ‘Wat is er
anders aan?’, vroeg zijn vrouw. De man zei: ‘Nou, kijk, als ik
tegen jou zou zeggen: 'Martha, de koeien staan in het maïs',
dan zou het een opwekkingslied zijn. Maar als ik tegen jou zou
zeggen: 'O Martha, dier'bre Martha, hoor mijn geroep. Neig uw
oor tot de woorden van mijn mond. Wendt uw gehele
wonderbare oor tot de zuivere, heerlijke waarheid terstond.
Want wie doorgrondt de weg der dieren? Bij hen is geen begrip
noch verstand. Zij koesteren zich in God's zon of regen in het
zoete, bekoorlijk maïs op het land.' En als ik dan alleen het
eerste, derde en vierde vers zou doen, met een soort
toonverhoging voor het laatste vers, dan heb je dus een psalm.’
Laten we maar met open blik en een milde geest het anderszijn van anderen aanvaarden. Want het is mooi en de moeite
waard dat er zoveel verschillen zijn in geloofsbeleving.
(1 Cor. 12: 14-26).
Gera Mateman
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Kerkdiensten
Zondag 3 september

Zondag 10 september

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk

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

Ommen
Ds. J.J.N. Wilmink
Afscheidsdienst
Volgende week H.A.
Frans Dijkstra
Dhr. J. Heijink
Alle groepen
Mw. M. van Lenthe
Dhr. J. Slotman

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

Witharen
10.00 uur:

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

Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. H. de Haan, Den Ham
Volgende week H.A.
Martin Olsman
Mw. R. Hoekman
Geen

Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:

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

Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
Volgende week H.A.
Gert Olthof
Mw. M. van Ittersum-de Boer
Dhr. J. Sterken

Hervormde gemeente

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

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
(doop- en belijdende leden)
Martin Olsman
Dhr. S. Wiersma
Dhr. J. Prins
Dhr. G. Vogelzang

Hervormde gemeente

Ommen
09.30 uur:

Ds. W. den Braber
Heilig Avondmaal
Lydia Volkerink
Mw. R. Hoekman
Leiding: Joycelyn

Ommen Samen kerk

Ommen Samen kerk
19.00 uur:

Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Klaas Schaap
Dhr. H. Tip
Alle groepen
Dhr. en mw. Veerman

Ommen
Ds. K.A. Hazeleger
Volgende week H.A.
Gert Diepeveen
Dhr. D. de Boer
Alle groepen
Dhr. R. Dunnewind
Dhr. J. Vosjan
Mw. M. Vosjan

09.30 uur:

Ds. G. van Zanden, Urk
Volgende week H.A.
Willemien Gerritsen
Mw. C. Meesters
Alle groepen
Tienerdienst

Vinkenbuurt

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

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal, lopend
Voor belijdende leden
Frans Dijkstra
Dhr. M. van der Vegt
Alle groepen
Dhr. G.J. Beniers
Mw. J. Beniers-Hofman
Dhr. J. Sterken

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

10.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Ommen Samen kerk
19.00 uur:
Afgevaardigde Hg:
Afgevaardigde Gk:

Oldenhaghen
CrossPointdienst
Mw. W. Ekkelkamp
Dhr. J. / mw. M. Schipper

15.00 uur:
Organist:
Ouderling van dienst:
Afgevaardigde Hg:
Afgevaardigde Gk:

Vrijdag 8 september Weeksluiting

Oldenhaghen
Dhr. K. Schaap

18.30 uur:

Nijenhaghen
19.30 uur:

Ds. R.R.J. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Willemien Gerritsen
Mw. J. Breteler
Mw. G. Timmerman
Mw. J. Breteler

Vrijdag 15 september Weeksluiting

Oldenhaghen
18.30 uur:

Ds. J. de Haan, Heilig Avondmaal
Voor doop- en belijdende leden
Klaasje Hemstede
Mw. J. Schaapman
Geen

Ds. J. de Haan

Nijenhaghen
Dhr. K. Schaap

19.30 uur:
2

Ds. J. de Haan

Hervormde gemeente

Bij de diensten

Collecten
3 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:
CrossPointdienst:
Uitgangen:

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:
Gereformeerde kerk:
Hervormde gemeente:

10 september
Ommen en Vinkenbuurt:

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

Uitgangen:

Diaconie ZWO en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Project Diaconie en Kerk
PaKaN!
Werelddiaconaat en Kerk
Aan tafel: Project ZWO
Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind
3 september:
10 september:

Fieke Kobes
Daniëlle Bakker

Kinderoppas
Gereformeerde kerk

Ommen
3 september:

3 september Collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Help de
nieuwe kerk in Kloosterwelle
Pioniersplek Kloosterwelle in Noordwelle, Zeeland is een plek
voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een
vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de
maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen
de mensen.
Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht
geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte ontstaat voor
God. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer
terug bij de kerk. Door de stilte ervaart ze het goddelijke en
krijgt ze innerlijke rust. De Protestantse Kerk stimuleert en
ondersteunt pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.

Christien de Jonge
Rosalie Katerberg
10 september:
Lena Boezelman
Joke Hendertink
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

Collecten
3 september
Ommen en Witharen:
Ommen uitgangen:
Witharen uitgang:
Deurcollectanten:

Kerk in Actie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Selwin en Leanne

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

ZWO project en Kerk
Kerkelijke gebouwen / zending
Gebouw Irene / zending
Annabel en Bastiaan

Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:
Dhr. L. Linthorst
Mw. E. Schutte-Boezelman
Dhr. J. van der Veen
Dhr. S. van der Veen
Dhr. G.J. Kleinjan
Mw. E. Dijk-Breukelman
Mw. K. Stoeten-Kijk in de Vegte
Mw. M. Visscher-Visscher
Mw. A.G. Espeldoorn-Bril
Mw. B. Kollen-Paarhuis
Dhr. A. Koenz
Mw. H.W. Bremmer-den Boestert
Mw. G.M. Loman-Korfker
Mw. M.J. Knoppers-Reitsma
Mw. H. Timmer-Smit
Mw. A. Vedders
Dhr. H.J.J. Grotenhuis
Mw. D.H. Eggen-van Driessen
Dhr. H.H. Lenters
Dhr. D.W. Neerhof

Zondagskind
Ommen
3 september:
10 september:

Vera Luijendijk
Mart van Ittersum

Kinderoppas
Ommen
3 september:
10 september:

Witharen
3 september:
10 september:

Nelleke Heijink
Kirsten Huetink
Anne Lotte Heijink
Marloes Kassies
Karin Luijendijk

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

Hetty Landeweerd
Ilona Hogenkamp
Yvonne Meijer
Jeannet Kelder
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trouwdienst van Roelof van der Vaart en Krista Tjerkstra. Ze
trouwen in Dalfsen. ‘I want to love you, and threat you right. I
want to love You, every day and every night.’ Zong de
legendarische reggae artiest Bob Marley destijds al met het
oog op hen.
Op vrijdag 22 september hoop ik dat er veel enthousiaste
deelnemers van de partij zijn op de bijzondere wijn & spijs
proeverij in gebouw De Kern t.b.v. het World Servants Project
voor Guatemala. O.l.v. een bevlogen ds. Kest Jelsma is de
voorbereiding van dat project al gestart. Wil je meer weten
over het project? Kijk dan op
https://www.worldservants.nl/guatemala/GU118 en bekijk het
volgende filmpje https://www.youtube.com/watch… (een
project in Guatemala in 2014). Wil je meer weten over het
land? Kijk dan op https://www.worldservants.nl/guatemala .
De wijnproeverij op begint om 19.30 uur. Ik hoop alles van
smaakvol commentaar te voorzien. We hopen dat er genoeg
horeca zaken in Ommen zullen ‘toehappen’ om als sponsor
d.m.v. hapjes, van deze avond een groot succes te maken!
Geweldig dat Inge Boezelman ons geheel gratis van
fantastische en bijzondere wijnen wil voorzien. We gaan samen
wijnen van druivenrassen proeven die voor 99% van de
mensen onbekend zijn. Het thema is: Onbekende rassen die
verrassen! De opbrengst van de avond komt geheel ten goede
aan het Guatemala Project. Geef je (of anderen) z.s.m. op bij
Kest Jelsma. Op 11 september stopt de inschrijving. De avond
vindt alleen doorgang bij tenminste 30 deelnemers. De
toegangsprijs voor de hele avond is € 30,00. Niet veel voor een
gezellige en leerzame avond met heerlijke wijnen en dito
hapjes van Ommense topzaken!

Wijk 1 waarneming
Kerkelijk werker:

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

Scriba:

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

Pastoralia
Voor allen, hier genoemd en voor hen die liever niet of niet
steeds genoemd willen worden: Mogen zij en wij allen weten
dat die Ene, die onze moeite en ons verdriet ziet, ons troost in
ons leed. Dat wij zeker weten dat Hij ons nooit vergeet!
Met warme groet,
Gera Mateman.

Wijk 2
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

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

Met lied 416 uit het Nieuwe Liedboek hoop ik de dienst op
3 september te besluiten, vers 4 zingt:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn…
Ds. Han Wilmink

Een kort bericht, deze laatste bijdrage van mijn hand voor
Kerkvensters. De verhuisdozen staan al opgestapeld tot het
plafond. De verhuiswagen stopt over enkele dagen in onze
straat. De laatste ‘gewone’ kerkdiensten waarin ik als predikant
van de Gereformeerde kerk PKN-Ommen voorging zijn
geweest. Mooi om zoveel warme woorden na afloop te horen.
De dienst op 20 augustus in Witharen was op een andere wijze
ook bijzonder. Witharen en Vinkenbuurt kerkten toen samen
en we stonden uitgebreid stil bij de aanslag in Barcelona,
waardoor de fam. Bijl van het Ommerkanaal en de
fam. De Lange (Steenuil) zo getroffen zijn. Niet te vatten wat
hen overkomen is. Gelukkig zijn Jako, Bertha, Anne en Karlijn
weer in Nederland! En hopelijk genezen zij allen, zowel
lichamelijk als psychisch. Dan mijn afscheid op zondag
3 september om 09.30 uur. Henk Ruiter (piano) en Frans
Dijkstra (orgel) dragen muzikaal bij. ‘Chorale’ niet, zoals ik wel
in de vorige Kerkvensters geschreven had. Na de dienst volgt
ook het informele gedeelte. ‘Kiek’n wat het wordt!’ Een week
later op 10 september volgt al de intrededienst in de Kruiskerk
in Wezep. Die dienst begint om 10.00 uur. Verschillende
Ommenaren vroegen mij al of ze dan ook welkom zijn.
Natuurlijk! De kerk is daar groot genoeg en de gemeente vrij
klein (600 leden in totaal) dus er zal vast wel plaats zijn. Adres
van de Gereformeerde(PKN) Kruiskerk is: Kerkweg 6, 8091 GA
Wezep. Voor rondtrekkende Ommenaren staat de koffie (of
wat anders) klaar.

Wijk 3
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

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

Geboren
Op 11 augustus is Julia Blikman geboren. Julia is de dochter van
Ilse en Bart Blikman en het zusje van Gijs. We feliciteren hen
van harte met hun dochter en zusje!

Doopzondag en doopgesprek
De eerstvolgende doopzondag is zondag 17 september. We
praten samen over de betekenis van de doop en bereiden deze
dienst voor op woensdagavond 6 september. Graag van
tevoren bij mij aanmelden. De eerstvolgende doopdienst
daarna en tevens de laatste van dit jaar is op 29 oktober.

Wel en wee
Tijdens mijn laatste week pastoraat in Ommen, viel mij het op
dat het met de meeste zieken in mijn wijk de goede kant op
gaat. (Of dat te maken heeft met mijn vertrek uit Ommen,
weet ik niet).

Afscheid
Als u dit leest staan we vlak voor het afscheid van de familie
Wilmink met hopelijk een afscheid(sdienst) waar zij en ook wij
als gemeente later met vreugde op kunnen terugkijken. Ik heb
Han als collega en als mens zeer gewaardeerd. Er waren en zijn
verschillen…maar theologisch zaten we op één lijn en ook
persoonlijk konden we het goed met elkaar vinden. Jammer

Het is goed om onze zieken in de (voor)beden niet te vergeten!
En de trouw van God krijgt (ook) handen en voeten in wat
mensen voor elkaar kunnen betekenen.
Als predikant van de Kruiskerk in Wezep staan mij komende
maand in het Ommense toch nog een aantal ‘klussen’ te
wachten: Op vrijdag 15 september mag ik voorgaan in de
4

Rond de erediensten

dat je weg gaat Han, maar ik gun je van harte deze nieuwe start
en ik hoop dat je de Kerk en de Heer met je zo verschillende en
vele gaven nog lang mag dienen. Gelukkig is Wezep niet zo ver
hier vandaan, dus we zullen de contacten kunnen
onderhouden. Alle goeds daar, Gods zegen, voor jou en Elly en
je gezin! Dank voor alles wat we samen mochten delen!

Op D.V. zondag 3 september mag ik ’s morgens voorgaan in
Ommen. In deze dienst nemen we afscheid van Leon Kobes als
penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. John
van Duren zal als zijn opvolger worden bevestigd. Schriftlezing
tijdens de dienst wordt Matteüs 25:14-30, de gelijkenis van de
talenten. Dit gedeelte is door Leon en John zelf aangedragen.
We hopen op een goede dienst, voor iedereen. We danken
Leon voor alle tijd en energie die hij de afgelopen jaren in het
kerkenwerk heeft gestoken. En we wensen John Gods zegen
toe voor het ambtswerk dat wacht.

Wijn & Spijs op vrijdag 22 september
World Servants Ommen organiseert met de welbekende
kookdominee Han Wimink op 22 september aanstaande een
Wijn & Spijs avond in De Kern. Gedurende de bijeenkomst
kunnen maar liefst 12 heerlijke wijnen geproefd worden, elke
keer vergezeld van een deskundige toelichting. Het thema is
‘Onbekende rassen die verrassen’. Men krijgt wijnen te drinken
van bijzondere en onbekende wijnrassen waarachter mooie
verhalen schuil gaan. Tussendoor zijn er heerlijke bijpassende
kleine gerechten en hapjes. De avond begint om 19.30 uur en
eindigt om 21.30 uur. De kosten zijn € 30,00 per persoon. De
opbrengst komt geheel ten goede aan het project van de World
Servants Ommen. In de zomer van 2018 reizen de jongeren af
naar Guatemala om daar in drie weken samen met andere
jongeren uit Nederland aan een school te bouwen. Van harte
welkom op dit gezellige ontmoetingsgebeuren!
Graag zo spoedig mogelijk opgeven via de World Servants
Ommen facebookpagina, via mail
worldservantsommen@hotmail.com of via ds. Jelsma,
℡ 851041 of
dsjelsma@pkn-ommen.nl
Ds. Kest Jelsma

Afscheid Han Wilmink
Op 3 september neemt collega Han Wilmink in de
morgendienst afscheid van de Gereformeerde kerk. Zelf kan ik
dus niet bij de dienst aanwezig zijn, vanwege verplichtingen in
de Hervormde kerk. Omdat ik voorlopig geen ‘gewone’
diensten in de Hervormde kerk heb staan, was 3 september de
enige mogelijkheid voor de afscheids- en bevestigingsdienst
van de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
Ik dank Han voor de samenwerking de afgelopen jaren. Die was
goed en respectvol. Mooi zoals je je werkelijk naar je nieuwe
gemeente geroepen wist. Ik wens jou en je gezin in
Wezep/Hattemerbroek Gods zegen toe. Opdat je voor de
mensen daar tot zegen mag zijn.

Doopgesprek
Zoals al eerder vermeld: op zondag 17 september is er
’s morgens een doopdienst. Het doopgesprek staat gepland
voor woensdag 6 september, 20.00 uur. Ouders die hun kindje
willen laten dopen, kunnen zich bij mij opgeven.

Wijkgemeente 1
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Ons is voorgegaan
We kregen bericht van het overlijden van Christina Johanna te
Kiefte-Kruisdijk, Tini. Ze is 84 jaar geworden. Sinds 4 april 2009
was ze weduwe van Gerrit te Kiefte. De crematieplechtigheid
heeft plaatsgevonden in besloten familiekring. We wensen de
kinderen, klein- en achterkleinkinderen kracht en sterkte toe
om het verlies te verwerken.

Ds. R.R.J. de Bruijn
dsdebruijn@pkn-ommen.nl
maandag t/m donderdag
Mw. H. Veurink-Schonewille
herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Barcelona
Gemeenteleven.

Weer werden we opgeschrikt door een aanslag. Dit keer kwam
het heel dicht bij. Het werd al snel duidelijk dat onder de
gewonden in Barcelona gemeenteleden zijn. Mensen die we
kennen. Gelukkig hebben ze het overleefd. Maar toch. Wat
hebben ze veel meegemaakt…
Onder de wijkberichten van wijkgemeente 3 leest u meer.
Toch, ook vanaf hier wensen we iedereen die hierbij betrokken
was heel veel sterkte toe. Gods nabijheid. Genezing van
lichamelijke en van geestelijke wonden. En we bidden om een
einde aan de terreur, de boosheid, de haat. De zondag na de
aanslag zongen we als afsluiting van onze gebeden Lied 1006.
Al zingend realiseerde ik me hoe diep die woorden waren. Juist
in deze situatie. Ik citeer een paar regels: ‘Doe ons telkens weer
geloven in een wereld zonder pijn, in uw rijk dat eens zal
komen en dat soms te zien kan zijn’. ‘Help ons om te zien wat
goed is en wat slecht is, boos of naar. Geef dat wij het juiste
kiezen, dat we goed zijn voor elkaar’. Amen!

Wij wensen alle zieken zowel thuis als in het ziekenhuis veel
sterkte en Gods nabijheid toe.
Heer houd de wereld in uw hand
Alle mensen in elk land
En wie ziek zijn of gewond
Als U wilt Heer maak hen gezond

Tenslotte.
Op het moment dat deze Kerkvensters uitkomt geniet onze
dominee samen met zijn vrouw nog van een welverdiende
wandelvakantie in Schotland. We hopen dat ze gezond en
uitgerust weer thuis mogen komen om volgende week hun
taken in de gemeente weer op zich te nemen. Wij hopen
samen op een vruchtbaar en gezegend winterseizoen tot eer
van God en opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad,
Gerrit Voort

Terugblik vakantie
Veel mensen vragen ons hoe de vakantie is geweest. Dit
natuurlijk vooral naar aanleiding van een meditatie in een
vorige Kerkvensters, over kamperen…Na alle ellende die
anderen tijdens de vakantie in Barcelona hebben meegemaakt,
is het natuurlijk een beetje dubbel. Dat zeg ik er wel bij. Maar:
wij hebben het goed gehad. Het was heerlijk om veel buiten te
zijn. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Ik heb zelf
echt even afstand van alles kunnen nemen en ben helemaal tot
rust gekomen. Kortom: het kamperen is uitstekend bevallen.
Noem het gerust een kleine bekering. Ik ben om…
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,

Wijkgemeente 2
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

Ds. K.A. Hazeleger
dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag
Dhr. J. van den Beukel
herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl
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Ds. Karel Hazeleger

Omzien naar elkaar
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

Wijkgemeente 3
Predikant:
Bereikbaar:
Scriba:

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

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

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

Witharen gebouw Irene
06-08 Mw. Ina Landeweerd
13-08 Mw. Petter
20-08 Dhr. Herman Bouwhuis

Overleden.
Op 16 augustus is overleden Henrika Busser-Voorhorst op de
leeftijd van 92 jaar. Zij was weduwe van Hendrik Jan Busser.
De laatste jaren was zij woonachtig in ‘t Vlierhuis. Vanuit het
wijksteunpunt aldaar heeft de familie op dinsdag 22 augustus
afscheid van haar genomen en is zij begraven op begraafplaats
‘Laarmanshoek’. Wij wensen haar kinderen en klein- en
achterkinderen sterkte om dit verlies een plekje te geven. Dat
de dierbare herinneringen tot troost mogen zijn.

Hervormde gemeente
06-08 Mw. Bijl-Stoeten
Dhr. Hoekman
Dhr. Lamsvelt
13-08 Dhr. H. Hekman
Mw. Van Eerbeek

Barcelona
Vinkenbuurt
06-08 Mw. J.H. Troost-Sirach
12-08 Mw. J. Harmsen-Stokman

Zinloos geweld, een aanslag op onschuldige mensen, keer op
keer al dit jaar in het nieuws. Nu onlangs weer in Barcelona.
Veel toeristen getroffen, ook Nederlanders. Zoveel verdriet. En
dan blijkt dat die Nederlanders, mensen zijn uit Ommerkanaal
en Ommen, en dan komt zo’n aanslag ineens heel dichtbij.
Bertha, pastoraal ouderling, Jako tot voor kort nog ouderling,
beiden in onze wijk, zijn met hun dochter Anne en haar
vriendin Karlijn op vakantie in Spanje en bezoeken als toerist
ook de Ramblas in Barcelona. Zij worden geraakt door het
busje en/of onder de voet gelopen. Hoe onwerkelijk is dat.
Anne is lichamelijk ongedeerd, Bertha, Karlijn en Jako worden
met verschillende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.
Gelukkig kunnen ze het navertellen en daar zijn ze dankbaar
voor. Het feit dat de artsen hebben aangegeven dat op termijn
alle wonden zullen genezen, geeft moed, al is het nu nog
zwaar.
Op moment van schrijven verblijven allen nog in Spanje en
wordt er druk gewerkt aan het voorbereiden van de terugkeer.
Als u dit leest is het wellicht al zover.
In ieder geval wensen we de familie Bijl en de familie De Lange
veel sterkte toe om dit alles te verwerken en natuurlijk ook een
voorspoedige genezing van alle wonden. Vaya con Dios.

Gezamenlijke berichten
19 september Samen Eten
We gaan weer starten met Samen Eten in De Kern. Ik krijg nog
al eens de vraag voor wie het bedoeld is. Eigenlijk heel simpel.
Voor iedereen die het gezellig vindt om samen met anderen te
eten. Dus niet alleen voor alleengaanden. Afgelopen jaren
mochten we gemiddeld 70 mensen per keer verwelkomen;
alleengaanden, echtparen, jongeren, enz. Het is een gezellige
ontmoeting van mensen met verschillende achtergronden in
een ongedwongen sfeer.
Het eten wordt bereid door enthousiaste vrijwilligers, die een
driegangenmenu met verse ingrediënten met liefde klaar
maken. Bij binnenkomst kan men een vrije gift geven voor de
gemaakte kosten (richtbedrag € 5,00). Maar geld mag nooit
een belemmering vormen om te komen: iedereen is van harte
welkom. We eten meestal de derde dinsdag van de maand.
In de kerken komen opgavelijsten te liggen. Wacht niet te lang
met opgeven, want het maximum aantal deelnemers is
ongeveer 80. U kunt zich ook telefonisch of via de mail
opgeven. Wanneer u zich opgeeft verwachten we ook dat u
komt, mocht u onverhoopt niet kunnen dan graag even
afbellen.
Dinsdag 19 september starten we weer. Vanaf 17.30 uur
verwelkomen we u graag met een welkomstdrankje. De
volgende data zijn onder voorbehoud: 24 oktober,
28 november en het Kerstdiner op 19 december.
De zomerstop heeft voor velen van u veel te lang geduurd. Wij
hebben er ook weer zin.
Namens de kookgroep
Remmelt Wassens

Ten slotte
Verder denken we ook aan alle zieken thuis die niet met name
hier genoemd worden, maar wel in onze gedachten zijn. Dat
een ieder zich gedragen mag weten door de Troost van onze
Heer, maar misschien ook door een kaartje of bezoekje van een
gemeentelid. Juist in deze vakantietijd is het goed om naar
elkaar om te zien, daar waar familie of buren ook even met
vakantie zijn.
Voor alle kinderen die al bijna weer naar school mogen gaan,
(de één met wat meer zin dan de ander…) hopen we dat het
schooljaar goed mag zijn. Dat talenten tot bloei komen en
vriendschappen verbinding brengen. Alle studenten die aan
een opleiding elders beginnen en daarom uit huis gaan
wensen we toe dat zij snel gewend zullen zijn op hun nieuwe
plek.
Met een vriendelijke groet,
Janny Schaapman, voorzitter wijkgemeente 3.

24 september Startzondag 2017
Het landelijke thema van de startzondag dit jaar is ‘Een open
huis’, ook is er een landelijke campagne met het thema
‘Proeverij’ (zie ook de website van de landelijke PKN en straks
het gele katern). Beide thema’s komen terug op onze
startzondag. Een open huis en proeven bij elkaar en dat gaan
we deze zondag doen; we stellen ons huis, onze kerk open en
gaan met elkaar ondervinden hoe het smaakt!

Plaatselijk kerknieuws
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Beroepingscommissie compleet
De beroepingscommissie is compleet en bestaat uit
onderstaande gemeenteleden / ambtsdragers:
-Hennie Meulenkamp-Wermink, voorzitter,
-Gertjan Schuttert
-Coeno Boot
-Emiel Jansen
-Klazien Welleweerd-Boessenkool
-Joke Schonewille-Gelderman
-Hermen Hogenkamp
-Madelon Post-Bosch
Ds. Kest Jelsma is als consulent aan de commissie toegevoegd
en Djoke Schinkelshoek-van Sluis zal secretariële ondersteuning
verlenen. Wij zijn dankbaar dat er al zo snel een commissie
samengesteld kon worden en dat die al is begonnen met haar
werkzaamheden. Wij wensen de leden van de commissie
plezier, wijsheid en Gods zegen op hun werk toe.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

We willen deze dag samen de diensten beleven, koffie drinken
en dan het middagprogramma in het centrum van Ommen
volgen. We proeven, dat wil zeggen dat er iets te eten is, maar
we proeven ook van de sfeer van de verschillende
kerkgebouwen in Ommen. Hoeveel kent u er?
De voorbereidingen zijn nog in volle gang, dus al te veel kunnen
we er nog niet over zeggen, maar wel dat het vast weer de
moeite waard is om samen aan het nieuwe seizoen te
beginnen. Dat we na de startzondag allemaal zeggen: dát
smaakt naar meer! Iedereen is van harte welkom!
Info: Herman Tip
Bericht voor alle clubs, verenigingen, (gespreks)groepen,
actievelingen en anderen!
Op de startzondag kunnen alle activiteiten voor het komende
kerkelijke seizoen 2017 / 2018 weer gepresenteerd worden.
Deze presentatie zal plaatsvinden tijdens het gezamenlijk
koffiedrinken in De Kern, van ca. 11.00 - 13.00 uur.
Iedereen die zich graag wil presenteren, krijgt de beschikking
over een marktkraam! Mochten jullie hiervan gebruik willen
maken, dan graag aanmelden bij Herman Tip
Na aanmelding volgt nader bericht!
Herman Tip
lid stuurgroep Startzondag 2017

Vacature ambtsdragers
Voor de zomerperiode zijn er diverse nieuwe ambtsdragers
bevestigd. We zijn hier heel blij mee en we kijken er naar uit
om in het komende seizoen met elkaar aan de slag te gaan.
Het aantal ambtsdragers dat aftreedt, is echter al enige jaren
groter dan het aantal dat bevestigd wordt. Als gevolg hiervan is
binnen wijkraad 3 momenteel nog niet eens 45%(!) van de
vacatures ingevuld. Hierdoor zijn er veel secties waar de
vacature van ouderling en/of diaken vacant is. Daar waar
mogelijk proberen we dingen te combineren, maar we kunnen
en willen niet van de aanwezige ambtsdragers verwachten dat
zij een dubbele werklast op zich nemen. Het is dus
onvermijdelijk dat we dingen anders, of zelfs helemaal niet
meer kunnen doen in het komende seizoen. We vragen
hiervoor uw begrip.
Mocht u zich aangesproken voelen en overwegen om een ambt
te gaan vervullen, dan horen wij dat graag van u!
Agnes Kroese
Voorzitter wijkraad 3

‘Kerken open’ tijdens de Bissinghdagen
Elke woensdag tussen11.00 en 16.00 uur
was de Hervormde kerk gedurende vijf
weken open. Ook de Rooms Katholieke
kerk had haar deuren open op de dagen
dat de rommelmarkt plaatsvond. Dit jaar
had de organisatie gekozen voor het
thema ‘Levend Water’. Het Werelddiaconaat ondersteunt een
project in Nepal ter verbetering van
voedselproductie in afgelegen
bergdorpen in Nepal. Voor dit project
stond een collectebus bij één van de
kerkdeuren en werden de bezoekers
via de beamer geïnformeerd over dit
project. De opbrengst was € 108,11.
Om 12.00 uur vonden de Ontmoetingsdiensten plaats in de
Hervormde kerk; vijf voorgangers van de deelnemende kerken
verzorgden deze diensten. Na de dienst werd een kopje koffie
gedronken met de bezoekers.
Ook organisten van diverse huize begeleidden de
gemeentezang. Voorafgaande aan de diensten verzorgden zij
een orgelconcert. ’s Middags kon men genieten van concerten
die verzorgd werden door musici; te beluisteren viel muziek
gespeeld door een klarinetten-duo, organisten en een duo dat
een saxofoon en orgel bespeelde. Traditiegetrouw was een
informatietafel van het Nederlands Bijbel Genootschap
aanwezig. Er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken en
om foto’s te bekijken van doopvonten en doopjurken.
Doopjurken die door gemeenteleden ter beschikking waren
gesteld, waren te bewonderen.
De organisatie bedankt alle vrijwilligers, de musici, de
predikanten, de gemeenteleden die de doopjurken ter
beschikking stelden, de kosters en leden van het beamerteam
van harte voor hun medewerking!

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 op zoek 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

Gereformeerde kerk
Vergaderingen
04 september
11 september
18 september
25 september
25 september
27 september

Wijkraden 1/2/3
Moderamen Kleine Kerkenraad
Kleine Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters
Diaconie
KK en AK voltallig
7

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)

Collecten
16-07
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 408,59
82,50

23-07
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 357,54
44,70

30-07
Ommen
Witharen
Kerk. geb.
Gebouw Irene

Diaconie
€ 392,80
52,05

Kerk
€ 366,68
71,30
246,70
47,00

Kerk. geb.
€ 133,95

20-08
Ommen

Diaconie
€ 282,97

Kerk. geb.
€ 237,60

Kerk
€ 271,70

Giften
Voor de kerk
2x € 10,00 en € 20,00 via ouderling mw. G. TimmermanTimmerman
€ 10,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede

Kerk
€ 314,55
48,20
182,00
35,95

Voor de bloemen
€ 10,00 via mw. F.H. Makkinga-Runhart
€ 10,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot

Kerk
€ 326,70
47,70
212,95
11,50

Hartelijk dank

Vorming
5 oktober Nieuwe Romeinenkring, ds. K.A. Hazeleger
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur! Eén van de
dingen die ik zelf dit seizoen hoop te doen, is deel 2 van de
Bijbelkring Romeinen. We lezen Romeinen 9 tot en met 16. We
komen bijeen op de donderdagavond, ongeveer één keer in de
maand. We lezen dan een hoofdstuk per keer. De eerste avond
staat gepland voor 5 oktober. U kunt zich alvast opgeven. Ook
mensen die deel 1 niet hebben gevolgd, zijn van harte welkom!

19 september H.V.D. wijk 2
Deze dinsdag is onze volgende vergadering in het Hervormd
Centrum. Aanvang 14.00 uur.

Alpha cursus

Terugblik rommelmarkt op 5 augustus
Zaterdag 5 augustus was het weer zover: de jaarlijkse
rommelmarkt. Al voor 09.00 uur stonden de kopers in rijen dik
te wachten, wat een geweldige belangstelling.
Mede dankzij de vele vrijwilligers die bij de rommelmarkt
betrokken zijn geweest, in welke vorm dan ook, was het weer
een zeer geslaagde dag. Daarom willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor hun inzet en de Ommer middenstand voor de
mooie prijzen die bestemd waren voor het Rad van Avontuur.
Het gewicht van het krentenbrood was 2276 gram en is
geraden door de fam. G. Vogelzang.
Het bedrag van de boodschappen pakket was € 20,26 en is
geraden door mw. Sharon Hekman
Iedereen heeft weer met veel plezier de spullen aan de man of
vrouw weten te brengen en daar zijn wij als commissie dan ook
heel erg blij mee.
De rommelmarkt 2017 heeft als eindbedrag opgebracht
€ 5.410,62. Het oud ijzer bracht het mooie bedrag op van
€ 1.563,10. Dit is na 3x legen van de ijzercontainer.
Het totale bedrag is € 6.973,72
Het bedrag komt ten goede aan de opwaardering en
vernieuwing van de beamers o.a. in de vorm van nieuwe
Full HD camera's.
Namens de rommelmarkt commissie,
Inie Grootemarsink, Jenny Dankelman, Gerrie Willems
Hendrika Schippers, Jan Reurink, Gerrit KleinJan

26 september Informatieavond Alpha voor jong en ouder
Deze dinsdag wordt er in het Hervormd Centrum
een informatieavond gehouden voor de Alpha
cursus. De Alpha cursus is een kennismaking met
het christelijk geloof óf om je geloof te verdiepen.
Deze avond begint om 19.30 uur. Iedereen die
graag meer informatie wil over de Alpha cursus is van harte
welkom, of je nu besluit om mee te doen of niet. Op deze
avond zal er duidelijke informatie worden gegeven wat de
Alpha cursus precies inhoudt,
welke onderwerpen er besproken
zullen worden en hoe de
avonden zijn opgebouwd. Bij
voldoende aanmeldingen hopen
we te kunnen starten met een
volwassen Alpha cursus op de
dinsdagavond, op de maandagochtend én een Alpha Youth op
de zondagavond!
Deze informatie avond is geheel vrijblijvend, je bent van harte
welkom, neem gerust je vriend, vriendin, man, vrouw,
buurvrouw of collega mee, waar je misschien de Alpha mee
wilt gaan volgen.
Voor meer informatie en/of opgave mag je ook mailen of
bellen; Ina Schokker.
Zie voor meer info over de Alpha cursus ook op www.alphacursus.nl

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.

Algemeen (kerkelijke) berichten

Collecten
Diaconie
€ 242,67
71,60

Diaconie
€ 215,00
71,55

Zendingsbussen Ommen juli € 381,87

Hervormde gemeente

06-08
Kerk
Ommen
€ 219,81
Vinkenbuurt
60,85
Kerk Vinkenbuurt
63,55

13-08
Kerk
Ommen
€ 155,78
Vinkenbuurt
61,65
Kerk Vinkenbuurt
56,00

Regionaal
2 september Concert ‘Mix van zomer- en herfstklanken’
met Harm Hoeve (orgel) en Noortje van Middelkoop
(panfluit)om 20.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal te
Lemelerveld, Grensweg 17.

Kerk. geb.
€ 168,62
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6 september ‘Zingen maakt blij’
Na de zomermaanden gaat ons koor ‘Zingen maakt blij’ o.l.v.
dhr. Klaas Schaap weer van start op woensdag 6 september.
Wij zingen elke woensdagmorgen in De Kern van 10.00 tot
11.30 uur, met daarin een gezellige koffiepauze. Wij zingen
bekende liederen en eenvoudige koorbewerkingen. Op
woensdag 11 oktober gaan wij meewerken aan de jaarlijkse
zangersdag van de PCOB in de kerk aan de Bouwstraat. Ieder
die graag zingt in koorzang is van harte welkom bij onze
gezellige en sfeervolle zanggroep. ‘Zingen heeft een heilzame
werking. Het vermindert spanningen en stimuleert
verbondenheid tussen mensen en geeft vreugde in de Lofzang
voor God’, zo las ik ergens. Doet u mee?
Voor informatie Dieks Horsman.

gevolgd door kerkgeschiedenis vanaf 10.45-12.15 uur. Dit alles
in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zie verder
voor het lesrooster op www.tvgassen.nl, ook voor het
aanmeldingsformulier. Aanmelden bij het secretariaat:
Fam. Levenga, Tel. 0598-619077 Email: tvgassen@gmail.com

Gebedspunten
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?

6 oktober Sela Dorpskerkentour in Dedemsvaart
Aanvang: 20.00 uur. Sela probeert nieuwe kerkmuziek te
schrijven voor de kerk van nu.
Het programma tijdens de concerten wordt, zoals je van Sela
gewend bent: samen zingen, heerlijk luisteren én kennismaken
Info: https://www.sela.nl

Gebedspunten
Laten we bidden dat God ons laat zien hoe we met
onze talenten kunnen stralen in de wereld. Bid dat
iedereen na de vakantie weer met enthousiasme aan
de slag mag gaan.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor ds.
Wilmink in zijn nieuwe gemeente. Dank God voor wat
hij voor veel mensen heeft betekend in onze
gemeente.
Laten we bidden om Gods leiding bij de formatie van
een nieuw kabinet in Nederland.
Laten we God danken dat we Hem mogen leren
kennen door het lezen van de bijbel en gebed, door de
kracht van de Heilige Geest.
Laten we Gods zegen vragen voor de leerlingen en
leerkrachten in het nieuwe schooljaar. Dat kinderen en
jongeren zich zo mogen ontwikkelen zoals God hen
heeft bedoeld.
Laten we bidden om Gods ontferming bij alle ellende
in de wereld. Om Gods nabijheid voor mensen die
getroffen zijn door oorlogsgeweld, rampen en ziektes.
Laten we bidden om Gods leiding en zegen bij de
voorbereidingen voor de Startzondag.

Theologische vorming voor gemeenteleden en
geïnteresseerden (TVG)
In Nederland zijn er 19 cursusplaatsen Theologische vorming
gemeenteleden en geïnteresseerden. Assen is de enige
cursusplaats voor heel Drenthe en de enige cursusplaats in
Noord-Nederland met een ochtendcursus.
Theologie die iets te zeggen heeft. In theologie gaat het om
God en om mensen. Om vertrouwen en ontmoeten. Over
nieuw leven, hoop, toekomst en liefde. Theologie is ook een
kring van mensen, samen lezen, samen zoeken, vragen stellen,
samen studeren en leren. Theologie die ons iets te zeggen
heeft. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de bronnen van
het geloof. Voor iedereen die dieper wil nadenken over de
vraagstukken van het geloof, de kerk en de samenleving en die
ver-breding van kennis zoekt.
Inhoud van de cursus: Theologie omvat diverse vakken, elk met
hun eigen inhoud en methode. Deze verschei-denheid maakt
theologie verrassend en boeiend. In de cursus komen jaarlijks
zes basis-vakken aan bod:
•
Oude Testament
•
Nieuwe Testament
•
Kerkgeschiedenis
•
Dogmatiek/geloofsvragen
•
Ethiek/zingevingsvragen
•
Praktische Theologie, bestaande uit de deelvakken
Liturgie, Pastoraat en Diaconaat
Daarnaast wordt in Assen extra vakken aan het programma
toegevoegd, zoals kerk en kunst, kerkmuziek, christelijke
spiritualiteit, filosofie, Jodendom, wereldgodsdiensten,
godsdienstsociologie en contextueel pastoraat. Voor meer info
zie de website onder leer-plan: www.tvgassen.nl
Kennismakingsavond Getallen in de bijbel zijn van betekenis,
sterker nog: soms hangt de betekenis van een ver-haal er van
af want waarom worden er de ene keer 5 en de volgende keer
7 broden gebro-ken? Waarom werden er 153 vissen gevangen?
Heel interessant zijn de verborgen getallen want waarom
werden de letters en de woorden geteld? De bijbel gaat op een
heel andere manier voor je open. Van harte welkom op
donderdagavond 14 september 2017 vanaf 20.00 u. in het
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Voor meer info zie www.tvgassen.nl onder Nieuws.
Informatieverstrekking/vragenuurtje voor geïnteresseerden/
nieuwe cursisten. Op donderdagavond 14 september tussen
19.00-20.00 uur. is er een inloopavond voor iedereen die meer
informatie wil, vragen heeft en kennis wil maken met de
begeleidingscom-missie, het bestuur en enkele docenten van
tvgAssen. Er wordt op u gerekend. Op dinsdagmorgen
3 oktober 2017 start onze cursus TVG voor onze nieuwe
cursisten om 09.00 u. met een intro door de cursusleider

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 vrijdag15 september
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 5 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via email of cd bij:
Redactie Kerkvensters
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in te worden ingeleverd.
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij
in te korten.
Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte
Eindredactie Kerkvensters
Redactieruimte De Kern
℡ 463928
℡ bereikbaar: donderdag 7 september van 19.00 – 19.30 uur
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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

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

: 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 ℡: 06-45289143
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
Hervormd Centrum
Adres:
Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

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

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
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
10

11

: Wat kies jij?
3 september, 19.00 uur
Hervormde Kerk, Ommen
Spreker Eddie Mulder
Band LuCerna
Neem je mobiel mee
om tijdens de dienst te stemmen
welke liedjes er worden gezongen
en welke preek er wordt gehouden.
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