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  Meditatie  

Hij komt – met vuur. 
 
Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de Engel 
van het Verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de 
hemelse machten..’ (Maleachi 3:1) 
 
Ik heb wel eens verteld over mijn ervaring als kleine jongen van de boerderij naast 
de woning en de kippenschuren van mijn opa en oma, die zo’n honderd meter van 
ons af woonden  (wat een luxe overigens, als je als kind zo dicht bij je grootouders 
kunt wonen – zoveel prachtige herinneringen opgeslagen). Als kinderen speelden 
altijd in en om deze boerderij – b.v. in de hooi- en strobalen op de deel.  
Die brand heeft toen een onuitwisbare indruk gemaakt. Een gitzwarte lucht en 
vlammen die hoog boven de boerderij uitkwamen en een oorverdovend knetterend 
lawaai van hout dat verbrand wordt en instortende dakdelen van de boerderij. Ze 
hebben het woongedeelte nog kunnen redden – de bekende brandmuur tussen 
woongedeelte en de deel speelde daarin ook een beschermende rol. Het 
kippenbedrijf van mijn grootouders is ook bewaard gebleven – die werd 
natgehouden door de brandweer. Maar wat een heftige ervaring was het toen voor 
mij – en uiteraard voor het gezin die er woonde. 
Vuur heeft een dubbel karakter: Vuur verwarmt als je het koud hebt, het het licht 
van brandende kaarsen en de vlammen van een houtkachel zorgen voor 
gezelligheid. En als je in het wild kampeert beschermt vuur je tegen wilde dieren. 
Maar, zoals boven al vermeld: Vuur vernietigt ook – het heeft een allesverterende 
kracht in zich. Als de temperatuur maar hoog genoeg is worden zelfs keiharde 
stukken metaal vloeibaar.  
De komst van de Heer naar zijn aardse residentie, de tempel, heeft als effect dat 
Israël ‘vloeibaar’ gemaakt zal worden. Want Hij komt als iemand die schoonmaakt 
wat vuil geworden is. Hij gaat zijn volk en de priesterlijke leiding zuiveren en zeven 
als zilver en goud. Hij is zelf als het vuur van de smid en als de loog van een 
wolwasser. Hij gaat alles weer in orde maken, zodat Hij weer plezier zal beleven 
aan de dienst van (de priesters van) zijn volk.  
Een bijzonder gegeven in deze tekst is de tweevoudigheid waarmee de Heer 
zichzelf beschrijft: De Heer en de engel van het Verbond lijken vereenzelvigd te 
worden. In één van de profetieën van Jesaja stuiten we op hetzelfde als we lezen 
over dat kind dat geboren gaat worden, een zoon die koning zal zijn en bijzondere 
namen draagt: ‘Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, 
Vredevorst’. Zij heerschappij zal groot zijn en aan de vrede zal geen einde komen.  
Maar wie had ooit gedacht dat deze actie van de komst van God gestalte zou krijgen  
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op de wijze waarop dat in Jezus heeft plaatsgevonden? Dat dat kleine kindje, zo 
teer en kwetsbaar, eens de zonden van de wereld op zijn schouders geladen zou 
krijgen, gewoon omdat dat de weg was die bewandeld moest worden om de macht 
van diezelfde zonde over de mensheid te breken?  
De tijd zoals voorzegd in Maleachi 3 - en ook voorzegd door andere profeten – 
heeft in Hem wel een bijzonder karakter gekregen. Geen enkele schriftgeleerde was 
ook maar enigszins op dat idee gekomen. En toen Hij bezig was de tekenen van het 
karakter en de kracht van Gods Koninkrijk op te richten (zoals genezingen, 
bevrijdingen, het gezag over de natuurkrachten, mensen terugbrengen in de 
gemeenschap, zelfs opwekken uit de dood!) leek dat uiteraard de opmaat te zijn 
voor het aanvaarden (of grijpen) van het koningschap waar de profeten over hadden 
gesproken: Het koningschap dat geen einde zou kennen! 
Zijn bode had de weg voor Hem al ‘geplaveid’: De mensen alert gemaakt op zijn 
komst en dus natuurlijk de komst van dat Koninkrijk van God…op aarde, het 
‘Messiaanse Vrederijk’. 
Maar Jozef kreeg het in een droom al te horen uit de mond van Gabriël, dat het 
kind dat uit de buik van Maria geboren zou worden ‘zijn volk zou gaan verlossen 
van hun zonden.’ Daarom moest Hij ook Jezus genoemd worden.  
Mary did you know? (Maria, wist je het?) is een bekend kerstliedje. Daarin wordt 
gezongen over die tekenen van Gods Koninkrijk die Jezus zou doen tijdens zijn 
leven op aarde. En dat deze Zoon ook haar op een dag, op één dag, zou verlossen 
van de machten waar zij zichzelf niet van verlossen kon, de zonde, de dood, de 
claims van de satan en zijn trawanten. In het Engels zo krachtig uitgedrukt: This 
Child that you delivered will soon deliver you. 
Vuur om te reinigen – middels de door deze Zoon gegane weg van kribbe, kruis en 
vervolgens de kroon. Ja, inderdaad: Hij is koning. En na reiniging komt vervulling, 
met vuur uit de hemel, uit Gods hart: liefdevuur. Het is vuur dat niet vernietigd of 
beschadigt, maar liefde doet ontvlammen, geneest en herstelt, de mens op z’n 
voeten zet, bevrijd van die ‘zondemacht’. Het blijft de kern waar de missie van 
Jezus om draait, maar met maar één doel voor ogen: Herstel. En dat is nog steeds 
hard nodig... Kom, Here Jezus, kom. 
 
Gezegende Kerstdagen en veel ‘heil en zegen’ voor 2023  Ds. Egbert Jans 
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‘Heil en zegen’ 
 
Middels deze weg willen we u en jou gezegende kerstdagen wensen en in alle 
opzichten veel ‘heil en zegen’ voor 2023. In alle onzekerheid van deze tijd is en 
blijft Gods liefde in Christus de vaste grond onder onze voeten en krachtbron 
voor ons leven. Hij is de hoop voor deze wereld… 
 
Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie! 
 
‘De Jansjes’ 
 
 
 
 
 

Uit de Kerkenraad 
 
 
Maandag 28 november kwam de kerkenraad bij elkaar voor een vergadering. Op 
de agenda stond het evalueren van het koffie drinken op de eerste zondag van de 
maand. Dit wordt als erg positief ervaren en willen we graag blijven doen. 
 
De gemeenteavond is aan de orde geweest. Een verslag hiervan vind u elders in 
deze Kerkklanken. Naar aanleiding van de gestelde vragen gaan de 
kerkrentmeesters kritisch kijken naar eventuele verbeteringen aan het toilet in de 
kerk in Oldemarkt. Er is onderzocht of het mogelijk is een toilet te plaatsen in de 
kerk in Paasloo, maar daar is helaas geen ruimte voor. Het zingen voor de dienst 
in Paasloo is inmiddels weer hervat. 
 
Verder zijn de kerkrentmeesters druk bezig met een meerjarig beleggingsstatuut. 
Dit is een verplichting vanuit de PKN. Hierin moet staan hoe je de komende jaren 
met geld en goederen wilt omgaan. Ook de diaconie moet zo’n statuut opstellen. 
Het is lastige materie waar veel werk in gaat zitten.  
Het college van kerkrentmeesters is aan het onderzoeken welke stappen er nog 
meer genomen kunnen worden om energie te besparen. In de Ontmoeting is 
inmiddels een verwarmingssysteem, waarbij de verwarming in elke ruimte apart 
ingesteld kan worden. Wanneer er een bijeenkomst is in de Ontmoeting, moet het 
doorgegeven worden aan de koster. Zij kan dan de verwarming instellen, anders 
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zit u in de kou. Ook als bijeenkomsten niet doorgaan, zouden we graag zien dat u 
dit doorgeeft aan de koster. 
In een eerdere Kerkklanken heeft u kunnen lezen dat de uitbreiding van de 
begraafplaats in Paasloo begin 2023 van start zou gaan. Dit wordt uitgesteld naar 
een later tijdstip. 
 
De begrotingen voor 2023 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn besproken 
en hebben ter inzage gelegen voor de gemeente. 
 
Er zijn meerdere gemeenteleden gevraagd om een ambt te vervullen. We zijn erg 
blij met twee nieuwe diakenen; Henny Oord en Harry Bouwer. We wensen hun 
Gods zegen toe in het werk dat ze mogen doen. Er blijven echter nog genoeg 
vacatures open staan, waarvoor we graag opvulling zouden willen vinden. 
 
In oktober zijn er jaargesprekken geweest met mw. Kramer en ds. Jans. Dit waren 
waardevolle momenten om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
We leven in adventstijd en leven toe naar het kerstfeest. We verwachten de komst 
van Jezus. Ook nu al kunnen we Jezus dagelijks ontmoeten in Zijn Woord en 
door Zijn Geest. Maar dat niet alleen, we verwachten ook zijn terugkomst. Dat 
geeft een geweldig perspectief!  
We wensen u gezegende kerstdagen toe. 
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust 
op zijn schouders en men noemt hem: 

Wonderbare Raadsman,  
Sterke God,  

Eeuwige Vader,  
Vredevorst.  

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en 
over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en 
gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Jesaja 9:5,6 NBG ‘51 
 
Namens de kerkenraad, 
Mirjam de Graaf, scriba 
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Verslag gemeenteavond 27 oktober 2022 
 

In een zaal waar een kleine 50 gemeenteleden aanwezig zijn, heet ds. Jans ons 
van harte welkom. Hij opent de avond met het lezen van Johannes 14:27. Ik laat 
jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak 
je niet ongerust en verlies de moed niet. Er heerst veel angst en zorg in deze 
onrustige tijden, maar wij hoeven niet bang te zijn voor de toekomst. Gods vrede 
geeft voor eeuwig rust en veiligheid. Bij hem kun je rust vinden. Hierna gaat ds. 
Jans voor in gebed. 
 
De punten die op deze avond aan orde komen zijn: 
1. Herinrichting Marktplein 
2. Uitbreiding parkeerplaatsen en begraafplaats Paasloo 
3. Plannen voor weiland achter de pastorie en renovatie van de pastorie zelf. 
4. Benoemingsprocedure 
5. Vragen en opmerkingen vanuit de gemeente 
6. Afsluiting 
 
1. Voor een presentatie over de herinrichting van het Marktplein is dhr. Harry 

Koning uitgenodigd. Hij wordt van harte welkom geheten. Dhr. Koning woont 
aan het Marktplein en vond de uitstraling van het Marktplein niet prettig. Dit 
werd ook aangegeven in het Leefbaarheidsonderzoek dat in 2019 gehouden is. 
Samen met buurtbewoners is er een plan opgesteld om het Marktplein op te 
waarderen. De gemeente Steenwijkerland was enthousiast over dit plan.  
We krijgen een plattegrond te zien van het nieuwe Marktplein wat een 
dorpspark moet worden, waar groen de boventoon voert en waar 
mogelijkheden blijven bestaan voor activiteiten. Het podium wordt opgeknapt, 
aangepast en verbeterd. Er komt verlichting in het plafond van het podium en 
een stroomkast om apparatuur aan te sluiten. Het electrahuis wordt vernieuwd, 
waarbij er aan één kant een overkapping zal zijn. Iedereen mag meedenken wat 
er op de wand van het electrahuis moet komen te staan. Ideeën kunnen worden 
ingeleverd bij dhr. Koning .Het gedeelte van de wegen en het 
halvemaanvormige middengedeelte voor de Ontmoeting, wordt bij het 
Marktplein gevoegd. De wegen worden bestraat met kunststof grasplaten. Hier 
kan groen doorheen groeien. De parkeerplaatsen voor de Ontmoeting blijven 
bestaan en er tegenover komen veertien parkeerplaatsen. Op het Marktplein is 
er geen mogelijkheid om te parkeren, omdat deze is afgesloten met paaltjes. 
Maar als er meer parkeerruimte nodig is, kunnen de paaltjes worden verzonken 
in de grond en kan er op het Marktplein geparkeerd worden. 
De kerk heeft een belangrijke functie op het Marktplein, er wordt dan ook 
gevraagd of er iemand uit de gemeente zitting kan nemen in het 
coördinatieteam wat nog moet worden samengesteld. 
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Dhr. Koning vertelt nog kort over de plannen die er zijn voor de 
natuurspeelplaats naast de pastorie. Wetland Wonen heeft is van plan om aan 
het Marktplein vijf eengezinswoningen te bouwen en daarachter negen 
levensloopbestendige woningen aan een hofje. Dit moeten allemaal 
huurwoningen worden. De realisatie van dit project zal nog wel even op zich 
laten wachten. De vragen gesteld vanuit de aanwezigen worden beantwoord: 
Aan het groen rond de kerk wordt geen aanpassing gedaan, alleen het beeld 
(Boterkopers), dat er staat zal verlicht gaan worden. De hele kerk verlichten is 
niet aan Plaatselijk Belang, maar aan de gemeente Steenwijkerland in 
samenwerking met de kerkelijke gemeente. Over een eenrichtingsverkeer in de 
Kruisstraat wordt nog gesproken en heeft de aandacht van Plaatselijk Belang. 
De toegangsweg naar de levensloopbestendige woningen is gepland aan de 
Krukmansveldweg. Er is niet onderzocht hoe groot de behoefte is aan 
toekomstige activiteiten. Dhr. Koning wordt hartelijk bedankt voor zijn 
presentatie en komst met een fles wijn. 

 
2. Namens de kerkrentmeesters neemt dhr. Hendrik Elgersma het woord. 

Vanwege de ziekte van dhr. Henk Oosterveld is dhr. Jan Kroes bereid 
gevonden om de Landzaken voor zijn rekening te nemen. Het is fijn dat hij dat 
wil doen. Ook de gemeente heeft last van de hoge energieprijzen. Er is 
aandacht voor de gebouwen en kerken. Er moet voorkomen worden dat de 
kosten te veel oplopen.Het is mooi dat er elke zondag een live uitzending is. Er 
wordt nog steeds aan verbetering gewerkt. Dhr. Aron Bouwer verzet hier veel 
werk voor. Op een gemiddelde zondag kijken er ongeveer vijftig mensen ‘live’ 
mee en achteraf worden de diensten nog eens zo`n vierhonderd keer bekeken. 
 
We krijgen een plattegrond te zien van de kerk en omgeving in Paasloo. 
Hierop is de uitbreiding van de parkeerplaatsen en de begraafplaats te zien. De 
uitbreiding van de parkeerplaatsen is inmiddels gerealiseerd. Er kunnen 
ongeveer veertig auto’s op het nieuwe gedeelte. Hier is bestrating aangelegd 
waar groen doorheen kan groeien. De uitbreiding van de begraafplaats zal op 
een later tijdstip plaatsvinden. 
 

3. Dan wordt er een plattegrond getoond van de pastorie met het weiland wat 
erachter ligt. Dit stuk grond is van de kerk en wordt nu gebruikt door een 
hobbyboer. De kerkrentmeesters zijn benaderd of ze wilden meewerken aan 
plannen om daar een woonzorgcentrum te realiseren. Deze vraag is besproken 
op de kerkenraadsvergadering en er is besloten dat we een stuk grond willen 
verkopen wanneer deze plannen doorgaan. Het moeten woningen worden voor 
demente bejaarden en mensen met Parkinson. Zoals de plannen er nu uitzien 
wordt het een gebouw met twee etages met in totaal zestien kamers en twee 
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huiskamers. Er zitten voor- en nadelen aan. Het vrije uitzicht van de pastorie 
gaat weg, maar het voegt wel iets toe aan de gemeenschap. De realisatie van de 
plannen duurt nog een tijd. Wanneer het zover is om het land te verkopen zal 
het land getaxeerd gaan worden. 
 
Dhr. Guus Keilman neemt het woord over. Als college hebben zij het beheer 
over de kerken, de bijgebouwen en de pastorie. De pastorie is gebouwd eind 
19e eeuw en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Door slechte isolatie 
schieten de energiekosten omhoog. Om die reden gaat de open haard 
vervangen worden door een houtkachel. Hiermee gaat het rendement van  20% 
naar 80%. Voor noodzakelijke verbeteringen van de pastorie zijn aanzienlijke 
posten gebudgetteerd, waaronder voor vervangen van ramen met houtrot, de 
geiser en badkamer, de keuken en het isoleren van de enkelwandige 
woonkamer. De komende 2 jaren wordt hierin geïnvesteerd, omdat de 
kerkrenmeesters het verantwoord vinden voor behoud van de pastorie. 

 
4. Ds. Jans gaat verder met de benoemingsprocedure. We hebben een tijdje 

geleden besloten om mensen te vragen voor een ambt en dit ook af te kondigen 
wanneer er nog geen besluit genomen was. Zo wilden we de gemeente laten 
weten dat er mensen gevraagd worden. Er waren gemeenteleden die hier 
moeite mee hadden. We hebben de procedure opnieuw bekeken en we volgen 
in de toekomst kerkorde zoals die nu bestaat. Dat betekent dat er in het vervolg 
alleen nog namen afgekondigd worden van gemeenteleden die een benoeming 
hebben aanvaard. De aanwezigen gaan akkoord met deze wijziging in de 
procedure. 

 
5. De aanwezigen worden in staat gesteld om vragen te stellen. 
 Via de mail is een opmerking gekomen om de kerk in Oldemarkt 

comfortabeler te maken. Dit wordt besproken in de kerkenraad of bij het 
college van kerkrentmeesters. 

 Er wordt niet meer voor de dienst gezongen in Paasloo. Waarom is dat? Dit 
is stil komen te liggen tijdens de coronaperiode. We gaan dit weer 
herintroduceren. 

 De verwarming in de Ontmoeting wordt wel eens vergeten uit te zetten. Kan 
er geen slimme thermostaat komen? Dhr. H. Elgersma antwoordt, dat deze 
besteld is. Elke zaal kan afzonderlijk op afstand bediend worden. Er gaat 
onderzocht worden op welke plaats en manier er het meeste energie wordt 
verbruikt. In de terugdringing daarvan worden dan prioriteiten gesteld. 

 Kan het toilet in de kerk in Oldemarkt verbeterd worden en een toilet in de 
kerk van Paasloo geplaatst worden? De kerkrentmeesters zijn dit al aan het 
onderzoeken. 
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 Waarom gaat de kerk niet zelf huizen bouwen i.p.v. land te verkopen (n.a.v. 
de mogelijke verkoop van het weiland achter de pastorie)? De 
kerkrentmeesters zijn bezig met het schrijven van een meerjarig 
beleggingsstatuut. Dit is verplicht vanuit de PKN. Hier moet in staan hoe je 
in de toekomst met het geld van de kerk om wilt gaan. Op het moment is de 
opbrengst van de pacht van land lager dan de inflatie, maar dat betekent niet 
dat het land verkocht gaat worden.  
De vraag voor de verkoop van het weiland achter de pastorie, kwam voordat 
de kerkrentmeesters zelf met het beleggingsstatuut bezig waren. Binnen het 
College van Kerkrentmeesters is wel gesproken over woningen of tiny 
houses. Net als de begroting van 2022 wordt voor 2023 een tekort verwacht 
vooral als gevolg van gestegen energiekosten en door renovaties. Het is de 
bedoeling dat het meerjarig beleggingsstatuut begin volgend jaar klaar is. 
Bij grote beslissingen/ wijzigingen in het  beleid zal de gemeente tijdig 
worden geïnformeerd. 

 Er is een vraag aan de kerkrentmeesters over het verantwoorden van 
erfenissen en legaten, kan hier meer transparantie in worden gegeven? De 
kerkrentmeesters geven aan dat met de regels van de AVG zaken soms 
lastig zijn om bekend te maken. Daarbij is elk jaar wel de begroting en de 
jaarrekening inzichtelijk. Het is niet zo dat er bewust informatie wordt 
achtergehouden. Het college is ook voor transparantie. 

 
6. Ds. Jans spreekt zijn waardering uit voor het college van kerkrentmeesters. Ze 

hebben heel veel werk en krijgen ook heel wat voor de kiezen. Versterking is 
zeer gewenst! 
Dat geldt zeker ook voor de diaconie. Zij zijn met name op zoek naar iemand 
die de financiën kan doen. 

 
Over het jeugdwerk spreek ds. Jans nog kort zijn zorg uit. Vanwege de geringe 
opkomst bij de catechisatiegroepen, zijn twee groepen samen gevoegd. Het is 
moeilijk om jeugd bij elkaar te krijgen en demotiverend als er geen enkele 
reactie komt op uitnodigingen. Op deze manier is het lastig om iets te 
organiseren. 

 
Ds. Jans nodigt iedereen uit om langs te komen in de pastorie om de 
houtkachel te bewonderen. Daarna sluit hij de avond af met gebed en bedankt 
iedereen voor zijn/haar komst. 
 
Mirjam de Graaf, scriba 
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Alpha cursus 
 

In januari 2023 hopen we weer met een Alpha-cursus voor ’volwassenen’ te 
starten. Het is een introductiecursus over het christelijk geloof en beslaat 13 
avonden en (een gedeelte van) een weekend. Maar de ervaring leert dat velen die 
al jaren kerkelijk betrokken zijn, door deze cursus weer verfrist worden in hun 
geloofsleven en dagelijks leven.  
We beginnen elke avond om 18:30 uur met een – heerlijke! - warme maaltijd en de 
avonden duren tot 21:30 uur. We komen deze keer bij elkaar op de 
donderdagavonden in De Ontmoeting. 
Voorafgaande aan de cursus is er - ook voor degene die zich eerst even wil 
oriënteren - een open avond met als thema: ‘Is er meer?’ Naar aanleiding van dit 
thema wordt er inzicht verkregen in de opzet en inhoud van de cursus.  
 
Overzicht van de data met thema van de bijeenkomsten:  
 
12 januari Open avond: Is er meer? 
2 februari Wie is Jezus? 
9 februari De liefde van God: De betekenis van het kruis 
16 februari Hoe kun je geloven 
23 februari Bidden: Interactief met God 
2 maart Geen Alpha i.v.m. voorjaarsvakantie 
9 maart Bijbel lezen: Waarom en hoe? 
16 maart Gods leiding in ons leven  
24-26 maart Alpha weekend: Wie is de Heilige Geest? - Wat doet de Heilige 

Geest? 
30 maart Over genezing gesproken 
13 april Goed nieuws! 
20 april Hoe het kwade te weerstaan  
27 april Geen Alpha i.v.m. Koningsdag 
11 mei Over kerk en wereld  
18 mei Slotavond 
 
U mag zich aanmelden bij ds. Jans, tel. 0561-750902, e-mail ds.jans@hgop.nl of 
bij Henny Oord, 0561-452297, e-mail hennyoord@hotmail.com Hartelijk welkom! 
 
Voor meer info zie: https://alpha-cursus.nl/ 
 
Alpha cursus: Koks gezocht…en bidders 
En ook voor deze cursus zijn we weer op zoek naar mensen die voor een avond of 
meerdere avonden een maaltijd zouden willen bereiden voor de deelnemers. We 
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hebben de vorige keren al van de vruchten van de kooktalenten kunnen proeven en 
het smaakt zeker naar meer! Hoe groot de groep wordt is nog wel een verassing.. 
En voorts: Misschien een ‘open-deur’ opmerking, maar geen Alpha zonder gebed. 
Daarom ook een vraag om bidders: Mensen die tijdens de cursus voor de avonden 
zouden willen bidden en aan wie we ook allerlei voorbedepunten voor de Alpha 
kunnen aanreiken.  
U mag zich als kok en bidder aanmelden bij, of voor info hierover richten aan  
Henny Oord, 0561-452297, e-mail hennyoord@hotmail.com of ds. Jans, tel. 0561-
750902, e-mail ds.jans@hgop.nl Hartelijk dank! 
 
 

Energietoeslag 
  

Via het Diaconaal Platvorm Steenwijkerland is er een bericht binnengekomen dat 
nog niet iedereen die er voor in aanmerking komt de Energietoeslag heeft 
aangevraagd. 

Om inwoners van de gemeente te ondersteunen die in de problemen komen door 
gestegen energieprijzen is er een vergoeding beschikbaar, de Energietoeslag. 

De Gemeente Steenwijkerland heeft zelf al iedereen benaderd die een uitkering 
heeft of onder de minimaregeling van de gemeente valt, maar helaas heeft zij niet 
iedereen kunnen bereiken die buiten de regeling vallen. 

 De gemeente roept dan ook iedereen op die in aanmerking komt, maar nog geen 
bericht heeft ontvangen van de gemeente,  om alsnog deze toeslag aan te vragen. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. 

 U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Steenwijkerland. 

 U heeft een zelfstandige woning. Een zelfstandige woning is een woning 
met eigen ingang en eigen keuken en toilet. 

 Het energiecontract staat op uw naam. 

Wanneer u in mogelijk in aanmerking komt, kijk dan 
op www.steenwijkerland.nl en zoek op meer informatie over de Energietoeslag 
en de overige voorwaarden. 

Of neem telefonisch contact op, het algemene telefoonnummer van de gemeente 
is 14 0521 (geen netnummer nodig). 
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Kent u iemand die hier mogelijk voor in aanmerking komt, wijst u diegene dan op 
de mogelijkheid om de Energietoeslag aan te vragen. Een ander kan er enorm 
mee geholpen worden. 

Bent u student en komt u door de energieprijzen in financiële problemen? Neem 
ook dan contact op met de Gemeente Steenwijkerland. 

  

 

SAVE THE DATE!!!! 

Het is weer zo ver!!! We hebben weer een activiteit. Op zondag 5 febr willen we 
met elkaar weer  iets leuks gaan doen. In plaats van een sjoelcompetitie, gaan we 
gezellig een BINGO houden, thema: een reis door de bijbel. Na de ochtenddienst 
in Oldemarkt gaan we van start. Ook zullen we weer genieten van winterse 
soepen. Dus: SAVE THE DATE  5 februari!!! Meer informatie zal nog volgen.  
U houdt deze datum toch ook vrij??? 

Namens Nicolette en Marian. 

Uitgaveplanning Kerkklanken 2023 
 
   

*1e uitgave* Begin 40 dagen tijd 22 februari 
Maandag kopie inleveren  6 februari voor 18.00 uur Wilfred Koers        
Vrijdag stencilwerk  10 februari Andre Muis 
Dinsdag nieten  14 februari 
Zaterdag verschijning  17 februari 
 
*2e uitgave* Pasen 9 en 10 april 
Maandag kopie inleveren 27 maart voor 18.00 uur Deborah 
Harteveld  
Vrijdag stencilwerk  31 maart  Gerrit van Buiten 
Dinsdag nieten  4 april 
Zaterdag verschijning 8 april 
 
*3e uitgave* Pinksteren 28 en 29 mei 
Maandag kopie inleveren 15 mei voor 18.00 uur Wilfred Koers        
Vrijdag stencilwerk  19 mei  Piet Kuper 
Dinsdag nieten  23 mei 
Zaterdag verschijning 27 mei 
 
*4e uitgave* Zomervak. (schoolvak. regio noord) 24 juli 
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Maandag kopie inleveren    10 juli voor 18.00 uur Deborah 
Harteveld        
Vrijdag stencilwerk   14 juli  Bene Peereboom 
Dinsdag nieten   18 juli 
Zaterdag verschijning  22 juli 
 
*5e uitgave* Startzondag 17 september 
Maandag kopie inleveren 4 september voor 18.00 uur Wilfred 
Koers        
Vrijdag stencilwerk  8 september  Andre Muis 
Dinsdag nieten  12 september 
Zaterdag verschijning 16 september 
 
*6e uitgave* Dankdag 1 november 
Maandag kopie inleveren 16 oktober voor 18.00 uur Deborah 
Harteveld        
Vrijdag stencilwerk  20 oktober Gerrit van Buiten 
Dinsdag nieten  24 oktober 
Zaterdag verschijning 28 oktober 
 
*7e uitgave* Kerstfeest 25-26 december  
Maandag kopie inleveren 11 december voor 18.00 uur Wilfred 
Koers        
Vrijdag stencilwerk  15 december Piet Kuper 
Dinsdag nieten  19 december  
Zaterdag verschijning 23 december 
 
Stencillaars: 
Bene Peereboom, Broeksteeg 12, 0561- 452180 
Andre Muis, Windsingel 13, 06-57261016 
Gerrit van Buiten, Heuverskamp 3, 0561-451629 
Piet Kuper, ’t Butent 32, 06-12617309 
 
Nieten & bezorgen: 
Jurgen Raafs, Weerdijk 15, 06-53771394 
 
Redactie: 
Deborah Harteveld, Hoofdstraat 71, 06-17139805 
Wilfred Koers, Frieseweg 38, 06-37565555 
Marian Biesma, Hornlanden 7, 06-48735763 
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KERKDIENSTEN 
 
 Zondag 18 december 2022, 4e Advent 
Paasloo:  09.30 uur Ds. E.H. Jans 
 
 Collectes: 
 1. Project 10 27 Filipijnen 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 Zondag 18 december 2022 
Ossenzijl: 19.00 uur  
 kerstzangdienst in Rehoboth 
 
 Zaterdag 24 december 2022 
Oldemarkt :18.30 uur leiding Zondagschool 
 kinderkerstfeest 
 
Oldemarkt: 22.00 uur Ds. E.H. Jans 
 kerstnachtdienst 
        Aan de kerstnachtdienst werkt mee: Acapella4Him uit Emmeloord. 
  
 Collectes: door commissie bepaald 
 
 Zondag 25 december 2022, 1e Kerstdag 
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans 
 mmv Jeduthun 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 Zaterdag 31 december 2022, Oudjaar 
Oldemarkt: 19.30 uur voorganger PG 
 gezamenlijk met PG in hervormde kerk 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
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Zondag 1 januari 2023 
Oldemarkt: 09.30 uur voorganger Prot. gemeente 
 gezamenlijk met PG in gereformeerde kerk 
 
 Collectes: bestemd voor PG 
  
 Zondag 8 januari 2023 
Paasloo:  09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 Zondag 15 januari 2023 
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans 
 start week van gebed 
  
 Collectes: 
 1. Roosevelt vakantieweek 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 Zondag 22 januari 2023 
Paasloo:  09.30 uur Ds. E.H. Jans 
  
 Collectes: 
 1. Israelwerkgroep 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: Oecumene 
 
 
 Dinsdag 24 januari 2023 
Landerijen: 15.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong 
 viering HA 
 
 Collectes: Onkosten 
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 Zondag 29 januari 2023 
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans 
 viering HA 
 
 Collectes: 
 1. Project 1027 Malawi 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E.H. Jans 
 Dienst van genezing en bemoediging mmv Muziekteam 
 
 Zondag 5 februari 2023 
Paasloo:  09.30 uur Ds. E.H. Jans 
 koffiedrinken na de dienst 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
Ossenzijl:  10.00 uur voorganger VZG 
 gezamenlijk met VZG in Rehoboth 
 
 Collectes: bestemd voor VZG 
 
 Zondag 12 februari 2023 
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans 
 gezinsdienst 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 Zondag 19 februari 2023 
Paasloo:  09.30 uur Dhr. H. Kamphuis, Emmeloord 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 



 17 

 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat 
we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de 
Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst 
willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De 
financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te 
dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de 
kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.  

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat. Op naar de kerk van morgen! 

College van Kerkrentmeesters                                                                                                 
van de Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo 
  

Geliefden 
 
Zoals je weet zijn wij dicht bij Mijn verjaardag, elk jaar wordt die door jullie 
gevierd. 
 
Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel cadeautjes, is er muziek ter ere van 
Mij en het eten is uitstekend. 
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Het is fijn dat er in ieder geval mensen zijn die mijn verjaardag niet vergeten zijn. 
Vroeger wist ieder nog de reden van Mijn feest, en waren ze dankbaar voor alles 
wat ik voor ze deed. Maar in deze tijd weet bijna niemand dat meer. 
 
Families en vrienden komen bij elkaar en hebben een fijne tijd samen, Ik kan me 
vorig jaar nog herinneren. Het was groot feest met mooie gedekte tafels, heerlijke 
gerechten, fruit, noten, chocolade, gebak en drankjes. Ook de versieringen maakte 
het extra feestelijk. 
 
Maar weet je Ik was niet uitgenodigd, ik was wel de eregast maar men was Mij 
vergeten een uitnodiging te sturen. Het feest was ter ere van Mij maar ik was er 
niet bij, terwijl ik er zo graag bij geweest zou zijn. Om je de waarheid te zeggen, 
verbaasde het Me niet, want al die vorige jaren vond ik de deur gesloten, omdat ik 
niet was uitgenodigd besloot ik toch stilletjes binnen te gaan en in een hoekje 
naar het feest te kijken. Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar 
moppen en ze lachten overal om. Ze hadden het geweldig. Tot overmaat van 
ramp kwam er een dikke man in een rood pak binnen. Hij had een lange witte 
baard en riep steeds ho, ho, ho en leek dronken. Hij ging op een stoel zitten en 
alle kinderen kwamen aangerend alsof het feest voor hem was. 
Om middernacht omhelsde iedereen elkaar, Ik stak Mijn armen wijd uit en 
wachtte tot iemand Mij zou omhelzen … maar niemand dacht eraan. Toen gingen 
ze de pakjes uitpakken en ik keek of er voor Mij een pakje bij was, maar nee! 
Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen kreeg een cadeautje behalve jij, 
de jarige? Toen begreep Ik dat Ik niet welkom was en ging stilletjes weg.  
 
Wat zou Ik het fijn vinden als je de komende kerst Mij mee liet vieren. Dat Ik 
mee mocht delen in het feit dat Ik 2000 jaar geleden geboren werd, om voor jou 
te sterven aan het kruis zodat jij mag leven. 
 
Mijn enige wens is dat jij dit geloofd met je hele hart. Ik zal je wat vertellen … Ik 
ben zelf een feest aan het voorbereiden, een feest zoals geen mens bedenken kan. 
Ik ben al bezig met de uitnodigingen te schrijven en er is ook een uitnodiging 
voor jou bij. 
Ik zal je naam schrijven met gouden letters in een groot gastenboek, alleen 
degene die in dat boek staan mogen binnen komen en mee feesten … Diegene die 
Mijn uitnodiging niet aannemen laat ik buiten staan. Bereid je voor want als alles 
klaar is begint het feest … Ik hou van jou.   
 
Jezus. 
  
(schrijver onbekend) 
Mevr. M. Muis-Verbeek 
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Collectes:  
 
 16 oktober: Wereldvoedseldag: € 127,35; college van kerkrentmeesters:  

€ 60,70; Instandhouding gebouwen: € 63,65 
 23 oktober: Diaconie: € 133,72; college van kerkrentmeesters: € 151,-; 

Instandhouding gebouwen: € 150,50 
 30 oktober: Diaconie: € 105,95; college van kerkrentmeesters: € 73,05; 

Instandhouding gebouwen: € 82,85 
 6 november: Diaconie: € 90,90; college van kerkrentmeesters: € 72,55; 

Instandhouding gebouwen: € 66,67 
 13 november: Diaconie: € 26,90; college van kerkrentmeesters: € 26,30; 

Instandhouding gebouwen: € 28,15 
 20 november: Diaconie: € 165,90; college van kerkrentmeesters: € 119,40; 

Instandhouding gebouwen: € 101,85 
 27 november: Diaconie: €100,40; college van kerkrentmeesters: €47,50; 

Instandhouding gebouwen: €46,80 
 27 november Avonddienst: Zuigelingenproject Compassion: €70,10; 

Onkosten € 45,38 
 

 
Giften: 
 Via de kerk: €10,- Diaconie; € 20,- voor de kerk; 3x € 10,- bloemenfonds; 

€10,- Diaconie; €10,- Kerkvoogdij; 
 Via mw. A. Elzenaar: drie maal € 10,- voor de diaconie; € 20,- voor de 

diaconie; € 20,- voor het bloemenfonds; twee maal €10,- voor het 
bloemenfonds; € 10,- voor Compassion 

 Via Ds. Jans: € 10,- voor de kerk;  
 Via de heer L. Buijert: € 10,- voor het bloemenfonds; € 10,- voor de diaconie 
 Via dhr. E. de Graaf: € 20,00 voor 4 pentekeningen van de kerk; € 3,50 voor 

een boekje van de kerken; € 20,00, 2 giften voor de kerk van Paasloo; € 11,00 
van verkoop boeken. 

 Via mevr. Boltjes: € 10,-- voor het bloemenfonds; 
 Via fam. Wicherson: € 20,- waarvan € 10,- voor het bloemenfonds en € 10,- 

voor de kerkvoogdij.  
 Via mevr. H. Kramer: €20,- voor de voedselbank; 

 
Collecte Heilig Avondmaal Landerijen: 1 november € 49,75 
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Bedankt 
 
Dankbaar kijken wij terug op de eerste hectische dagen van november. 
Daar Henk een behandeling in Groningen moest ondergaan, zijn alle 
feestelijkheden wat op de achtergrond gekomen. 
In oktober voor de eerste keer opa en oma geworden, wat een spannende, maar 
ook fantastische ervaring was en is. Met onze twee bonus-jongens zomaar een 
drietal. Geweldig om ondanks alle stormen ons 50-jarig huwelijk te vieren. Dat 
hebben we samen in het UMCG mogen beleven. Wat is het dan geweldig als je 
thuis komt en er staan dan zoveel bloemen en een brievenbus vol kaarten. 
Om van al die mensen uit de gemeente, vrienden, buren en bekenden steun en 
felicitaties te mogen ontvangen. Zo te midden van al deze lieve woorden en 
geschenken voelden wij ons gedragen. We zijn daar enorm dankbaar en geroerd 
door. Een ieder die aan ons heeft gedacht en verwend heel veel dank.  
 
Henk en Anje de Jonge-Pol. Oosterschie 1-02  
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In verband met de geldende privacyregels mogen wij niet zomaar adresgegevens 
van verhuizingen opnemen in kerkklanken. Van hen die te kennen hebben 
gegeven dat het wel mag worden deze gegevens wel vermeld. 
 
WELKOM IN ONZE GEMEENTE  okt. 2022  t/m  nov. 2022 
 
 

AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS 
 
Mevr. K. Krikke-Koning     Steenwijk 
Mevr. G. Bakker en Niek Oosterveld  Stiens 
Mevr. J.C. Los – Jongschaap   Steenwijk 
 
Verhuizen? 
Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo.  
Geef uw verhuizing door met deze coupon. 
 

Verhuiscoupon voor de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
Naam/Voornaam:………………………………………………………… 
Geb.Datum:………………………………………………………………. 
Huidige adres:……………………………………………………………. 
Postcode/Plaats:…………………………………………………………... 
Verhuisdatum:……………………………………………………………. 
Nieuw adres:……………………………………………………………… 
Postcode/Plaats:…………………………………………………………... 
Gezinsleden:       Geb. datum: 
………………………………………………… ……………….M/V 
………………………………………………… ……………….M/V 
………………………………………………… ……………….M/V 
Deze coupon s.v.p. sturen naar: 
Leden administratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
p/a  B. van Beek. De Veentjes 8, 8375 GR Oldemarkt. 
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HGOP TV Live stream 
 
Alle kerkdiensten, speciale diensten, sing-ins worden rechtstreeks uitgezonden. 
Diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden wanneer de familie 
daar geen bezwaar tegen heeft, ook is er de mogelijkheid om de dienst af te 
schermen, alleen wie een code ontvangt kan dan meekijken. Elke dienst is op een 
later tijdstip te bekijken of te beluisteren. Dit kan via de website:  
www.hgop.nl of www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop 
U kunt de dienst ook downloaden. De diensten blijven één jaar na uitzending 
beschikbaar en worden daarna verwijderd. Mocht u er niet uitkomen met het 
opzoeken van de diensten, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Elgersma 
(06-52486274) e-mail h.elgersma@hetnet.nl of Aron Bouwer (06-13409414) e-
mail aron.bouwer@hgop.nl voor uitleg en een passende oplossing indien nodig.  

   
Adressen 

Voorganger:   Ds. E.H Jans, Marktplein 6,  
    8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902 
    E-mail: ds.jans@hgop.nl 
 
Kerkelijk werker:  Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,  
    8302 KC Emmeloord, tel. 06-30016897 
    E-mail: heidi.kramer@hgop.nl 
 
Kerkenraad:  Voorzitter: Ds E.H. Jans 
 
   Vice-voorzitter: Vacant 
 
   Scriba: M.L.B. de Graaf-de Vries 
     Platteweg 31 
     8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455 
      E-mail: scriba@hgop.nl   
 
College v Kerkrentm:  Voorzitter:H. Elgersma 

      Windsingel 32 
      8375 EE  Oldemarkt tel. 0561-475952 
       E-mail: h.elgersma@hetnet.nl 

     
    Secretaris: K. Bult-Boltjes 
      Hareweg 14 
      8375 GB Oldemarkt tel. 06-10688972 
      E-mail: kerkrentmeesters@hgop.nl 
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    Kerkbalans: 
    bankreknr: NL31INGB0000825708 
    Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
    E-mail:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl 
     
    Collecte bonnen: 
    bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.  
    Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
    M. Veenstra-Blaauw,  
    Kruisstraat 76 8375 BH Oldemarkt 

    (graag van tevoren even bellen, tel.06-13931052). 
     

    Overige: 
    bankreknr: NL23RABO0139001611 
    Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
    E-mail:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl 
 
Diaconie:    Voorzitter: Vacant 

      
    Secretaris: Vacant 

 
    Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.  

    Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
 
Israël-werkgroep:  Penn.m.: J. Bouwer-Muis, 
              Frieseweg 9, 
      8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171 
      Bankreknr.  NL21RABO0322029007 
      fambouwer@ziggo.nl 
 

 
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo: 

    Adres: Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt 
    Website:  www.hgop.nl 

 
 
Kerkelijk bureau  Contact:  open op afspraak scriba 
    Adres: Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt,  
      tel. 0561-451924 
      E-Mail: scriba@hgop.nl 
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Kosters    Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71, 
      8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628 
      E-mail: koster.oldemarkt@hgop.nl 
  
     Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,  
       H. Nijholtstraat. 10, 
       8375BV Oldemarkt, 
       tel. 0561-451685 
       
Vervoer naar kerkdiensten:   P. Dekker tel. 0561-451538 
 
 
 
Redactie Kerkklanken: Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.  

    Lettertype Times New Roman, grootte 16. 
    Schriftelijk p/a Deborah Harteveld 
    Hoofdstraat 71, Oldemarkt. 
    E-mail: kerkklanken@hgop.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 6 februari 2023, vóór 18.00 uur 

         Nr. 6 december 2022 


