Meditatie
‘Een nieuw perspectief’
De schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die
haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de
schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal
delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt (Romeinen
8:18-21)
Terwijl Max Verstappen zijn volgende Grand Prix zege kon noteren werd het
Nederlands elftal door Tsjechië al in de achtste finale naar huis gestuurd – terwijl
de verwachting hoog gespannen waren. Dat was ff slikken, op de dag dat het EK
ook voor het eerst weer gevolgd kon worden op grote schermen op terrasjes…
De één krijgt grote perspectieven aangereikt en krijgt het bevestigd, bij een ander
gingen ze op in rook. Het kan verkeren. Tegenslag op een EK is vervelend en
ontnuchterend als er grote verwachtingen waren. Maar het leven gaat door ook al
kan het ff tijd kosten om teleurstellingen te verwerken.
De maatschappij heeft ook weer nieuwe perspectieven aangereikt gekregen: Een
samenleving die weer ‘open’ gaat. Het terrasleven is weer op gang gekomen, de
horeca heeft het weer druk en het kost hen moeite om weer personeel aan te
trekken. Je mag weer meer mensen thuis ontvangen en elkaar weer meer. We
mogen zelfs weer zingen in de kerk… Hoeveel virusvarianten nog weer zout in het
eten gaan gooien is nog onbekend, maar de zomer lijkt zonnig en mensen trekken
er weer op uit met caravan, kamper, tent of vliegtuig.
Dat er genoeg mensen zijn wiens perspectief in en voor het leven is weggenomen,
ingestort of weggeblazen - soms letterlijk - of heel smalletjes is, is een open deur:
De wereld en de mensheid gaan nog steeds gebukt onder de gevolgen van de
zondeval (ook al is dat een ‘narratief’ dat door velen niet of niet meer gedeeld
wordt). Het is tamelijk ontnuchterend en het vreet aan je als hoop op perspectief
steeds de bodem in wordt geslagen. Voorbeelden zijn er genoeg op alle terreinen
van het leven. Ik vind het ongelooflijk knap als mensen in allerlei
levensomstandigheden toch nieuwe hoop en perspectief ontwikkelen om door te
gaan en sta versteld van de enorme veerkracht die aanwezig is. En dan heb ik het
niet over het verliezen van een EK-wedstrijd…
Wij leven van perspectieven. Of het nu gaat om het dagelijks brood dat we op de
plank hopen te krijgen of de ontwikkeling van al onze talenten en vervulling van
verlangens voor ons en de wereld. Je hoeft iemand maar één vraag te stellen om te
horen van hoop en perspectief – of gebrek eraan: Waar droom jij van?
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Zinloosheid is een gevoel dat de afgelopen tijd om zich heen gegrepen heeft. Het
was zichtbaar onder alle leeftijden, hoewel meer bij jongeren en ouderen: De
jongeren die aan het begin van hun leven staan en zich moeten ontplooien, en de
sociale interactie die daar voor nodig is. En ouderen die af moeten zien van die
voor hen zo belangrijke sociale contacten, zeker als ze zelf niet meer zo mobiel
zijn. Dat er weer ruimte is gegeven is simpelweg van levensbelang.
De woorden van Paulus gaan ook over zinloosheid en ik blijf ze confronterend
vinden. Het heeft een groot ‘Prediker karakter’ in zich. Het Griekse woord hier in
de grondtekst gebruikt wordt is ook het woordje dat in de Griekse versie van het
Oude Testament voor ‘ijdel’, ‘ijdelheid’, ‘lucht’ en ‘leegte’ wordt gebruikt. En ook
wordt het gebruikt in het verbod in Exodus 20 dat je de Naam van de Heer niet
‘ijdel’ mag gebruiken, wat in de Nieuwe Vertaling wordt weergegeven met
‘misbruiken’. Het woordje betekent ‘zonder doel’, ‘zonder vrucht’. Daar is de
schepping dan blijkbaar aan onderworpen, wat je ook allemaal aan plannen voor
deze wereld ontwikkelt.
Als je echter weet van Schepping die voortkomt uit een Schepper, die bekend
geworden is als de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en je bovendien ook nog
weet van Herschepping in Christus is de situatie anders. Dan weet je immers van
perspectief te midden van voorspoed en crises. Paulus schetst een groot perspectief
van onvergankelijkheid, een bevrijd worden uit de situaties van vergankelijkheid,
door hem als slavernij gekarakteriseerd.
Ds. Jans, te Oldemarkt

Uit de Kerkenraad
Op 21 juni konden we als kerkenraad voor het eerst dit jaar weer bij elkaar
komen. We mochten Karla Bult en Ria Kroes verwelkomen als nieuwe
kerkenraadsleden.
De eerste vergadering van het jaar staat de verkiezing van het moderamen op de
agenda. De zittende leden van het moderamen werden herkozen. Ds. Jans als
vicevoorzitter, Femmie Minnema als afgevaardigde van de diaconie, Hendrik
Elgersma als afgevaardigde van de kerkrentmeesters en Mirjam de Graaf als
scriba. Wel is het nog steeds zo dat we geen voorzitter hebben. Mocht u zich
geroepen voelen, dan horen wij dat graag.
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Omdat de samenleving snel weer open gaat, konden we deze vergadering
besluiten dat het mondmasker-advies kan vervallen en dat we met ingang van 27
juni weer kunnen gaan zingen. Daar zijn we dankbaar voor. U moet zich nog wel
blijven opgeven voor de diensten, omdat we de 1,5 meter nog niet los kunnen
laten.
Er zijn weer mensen gevonden om rondom de kerkdiensten alles te coördineren.
Dit zijn 4 koppels: Jelly Pen en Siebrand Bootsma, Arno Harteveld en Femmie
Minnema, Marjo en Arie Threels, Hennie Boltjes en Wilfred Koers.
In de zomervakantie is er een aantal weken geen Zondagsnieuws. De diensten die
gehouden worden kunt u vinden in Kerkklanken en op de website. Het laatste
Zondagsnieuws komt op 11 juli en het eerste Zondagsnieuws na de vakantie op
22 augustus.
Zolang er nog opgegeven moet worden voor de diensten, blijft ook de
zondagsschool in Oldemarkt plaatsvinden.
In de zomervakantie is er zomerzondagsschool in de Ontmoeting. Kinderen
moeten hiervoor wel opgegeven worden via de bekende kanalen.
De kerkrentmeesters zijn druk bezig met de plannen voor de uitbreiding van de
begraafplaats en parkeerplaatsen in Paasloo. Dorpsbelang Paasloo ondersteunt de
plannen. Zij hebben ook richting de gemeente Steenwijkerland een brief gestuurd.
In Paasloo is in de consistorie houtworm geconstateerd. Dit wordt binnenkort
aangepakt.
Het is de bedoeling om voor de winter radiatoren te plaatsen in het koor van de
kerk in Oldemarkt, het is hier vaak erg kil.
Voor alle informatie die op de schermen in de kerken zichtbaar is, moeten we
licenties hebben. Dit uitzoeken is een hele klus, daar wordt nog aan gewerkt.
Er is grote zorg over de vacatures. Aan het einde van het jaar heeft de diaconie 3
vacatures, de kerkrentmeesters hebben er 2 en de ouderlingen 6.
Er is een evaluatie geweest van het AVG privacy statement. Er is een kleine
aanpassing gedaan, omdat we nu met beelduitzendingen werken. U kunt dit
aangepaste statement vinden op de website.
De kascontrole van de Israël werkgroep is uitgevoerd en alles zag er prima en
netjes uit. U kunt het financiële jaarverslag vinden in deze Kerkklanken.
Ds. Jans begon de kerkenraadsvergadering met een stuk over de verstoring van
het dagelijks leven in de afgelopen periode. Het gaat erom Wie onze krachtbron is
in denken, gevoel, spreken en relaties.
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Wij mogen leven vol perspectief en met een houding van verwachting over Gods
koninkrijk. We zijn onderweg met een duidelijke richting en ons leven behoort
toe aan God. Laten we deze geweldig grote God loven en prijzen!
Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem,
prijst Zijn Naam. Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid, en Zijn trouw van geslacht tot geslacht. Psalm 100: 4 en 5.
Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, scriba

Overzicht kerkdiensten
Zondag 11 juli 2021
Paasloo: 09.30 uur
Ds. E.H. Jans
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Zondag 18 juli 2021
Oldemarkt: 09.30 uur
Mw. H. Kramer-de Jong
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Zondag 25 juli 2021
Paasloo: 09.30 uur
Mw. H. Kramer-de Jong
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
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Zondag 1 augustus 2021
Oldemarkt: 09.30 uur
Mw. A. Oppewal, Drachten
Collectes:
1. Vrienden van de Hoop
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Zondag 8 augustus 2021
Paasloo:
09.30 uur
Ds. E. Fokkema, Twello
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Zondag 15 augustus 2021
Oldemarkt: 09.30 uur
Dhr. G. Doorn, Oldemarkt
Collectes:
1. Project 10 27
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Zondag 22 augustus 2021
Paasloo: 09.30 uur
Mw. H. Kramer-de Jong
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Zondag 29 augustus 2021
Oldemarkt: 09.30 uur
Mw. H. Kramer-de Jong
gezinsdienst, m.m.v. Muziekteam
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Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Zondag 5 september 2021
Oldemarkt: 09.30 uur
Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot
ook tienerdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Ossenzijl: 10.00 uur
Ds. E.H. Jans
gezamenlijk met VZG, dienst in Rehoboth
Dinsdag 7 september 2021
Landerijen: 15.30 uur
Mw. H. Kramer-de Jong
viering HA
Zondag 12 september 2021
Oldemarkt: 09.30 uur
Ds. E.H. Jans
viering HA
Collectes:
1. Het Lichtpunt
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Oldemarkt: 19.00 uur
Ds. E.H. Jans
Dienst van genezing en bemoediging, m.m.v. Muziekteam
Zondag 19 september 2021
Paasloo: 09.30 uur
Ds. E.H. Jans
ook tienerdienst
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Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

De pen…
De redactie van kerkklanken is aan de beurt voor de pen.
De redactie van kerkklanken bestaat uit 4 personen, Deborah Harteveld, Marian
Biesma, Wilfred Koers en ondergetekende.
Over de geschiedenis van kerkklanken weet ik niet veel maar het bestaal al enige
tientallen jaren.
Kerkklanken komt 7x per jaar uit en de redactie komt 12 dagen voor het
verschijnen bij elkaar om de kopij door te nemen. Deze bestaat uit e-mails
(kerkklanken@hgop.nl) en “gewone” post. Voordat we bij elkaar komen heeft
elk lid van de redactie de mails al doorgelezen.
In het verleden kwam het nogal eens voor dat de kopij wat laat werd aangeleverd
maar dat lijkt nu tot het verleden te behoren….
Soms wordt er veel kopij aangeleverd en dan maakt de redactie de beslissing wat
er wel en niet in komt en of er wat doorgeschoven wordt naar een volgende keer
of helemaal niet geplaatst wordt. Heel zelden komt het voor dat aangeleverde
kopij gevoelig ligt of dat de redactie het niet eens is of het geplaatst kan worden.
Dan wordt dat neergelegd bij moderamen/kerkenraad. We streven ernaar eenieder
antwoord te geven als en waarom iets niet geplaatst wordt.
Na de redactieavond gaan 2 leden de kerkklanken digitaal in elkaar zetten, printen
en zorgen dat Aron deze krijgt voor de website.
Het geprinte exemplaar gaat naar de stencilaars, nieters en wordt verdeeld onder
de bezorgers die het bij u in de brievenbus bezorgen.
Wij geven de pen door aan het muziekteam.
Met vriendelijke groet,
Harman Tietema
namens de redactie van kerkklanken.
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Financieel Jaaroverzicht 2020 Israëlwerkgroep Oldemarkt/Paasloo
*Banksaldo

€ 2360,22 * Gift project Rechalim 2019**

* Totaal collecteopbrengsten* € 323,60 * Rabobank onkosten ’20
* Totaal giften

€ 2160,00

* gestort KR onkosten 2018

€ 342,92

* gestort KR onkosten 2019

€ 355,80 * Saldo

€ 2000,€ 119,39

€ 3423,15

*Totaal
€ 5542,54
€ 5542,54
==================================================================

*Specificatie collectes :
Collecte 26-01 Israelwergroep Rechalim € 101,20
Israelzondag 04-10 Rechalim
- 100,00
Israëlzondag 04-10 Aleh***
- 122,40
------------€ 323,60

** gift Rechalim 2019 op 03-01-2020 afgeboekt op de bankrekening.
* Omdat het project voor de aanschaf van camera’s met nachtkijker voor een
onbewaakt gedeelte t.b.v. de veiligheid voor de inwoners van Rechalim was
afgerond waren we in afwachting van een nieuw project voor Rechalim. Daarom
voor 2020 de giften niet overgemaakt. Waarschijnlijk gaat het opnieuw een
project m.b.t. veiligheid worden.
*** Ook de collecte voor Aleh in 2021 overgemaakt.
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Overzicht collectes en giften

Collectes:
• 23 mei: Compassion: €56,40; college van kerkrentmeesters: €33,70;
Instandhouding gebouwen: €27,• 30 mei: Zendingszondag: €241,50, incl. zendingsbusje en gift
• 6 juni: Diaconie: €34,80; college van kerkrentmeesters: €31,05;
Instandhouding gebouwen: €25,50
• 13 juni: Roemenië, school Cotus: €73,60; college van kerkrentmeesters:
€21,10; Instandhouding gebouwen: €23,70
• 15 juni HA in de Landerijen: €73,00
• 20 juni: Roemenië, Project 1027: €71,70; college van kerkrentmeesters:
€34,80; Instandhouding gebouwen: €22,00

Giften:
• Via mevr. Kramer: € 10,- voor het bloemenfonds; € 10,- waar maar nodig; €
20,- naar eigen inzicht
• Via L. Buijert: € 10,- voor kerkhof Paasloo
• Via mevr. Elzenaar: € 10,- voor de zending; € 5,- voor diaconie
• Via ds. Jans: € 10,- voor kerkvoogdij; € 10,- voor diaconie
• Via de brievenbus bij de Ontmoeting: € 50,• Via mevr. J. Oosterveld: € 10,-; € 10,- voor kerkrentmeesters
• Via W. Dekker en M. Kraak € 20,- voor de diaconie

WELKOM IN ONZE GEMEENTE
mei 2021 t/m juni 2021
Er zijn deze maand geen nieuwe leden.
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Verhuizen?
Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente OldemarktPaasloo. 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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Catechese – jongerenkringen
We hopen het komende seizoen de catechese weer op te starten. Het afgelopen
seizoen zijn sommige op de ‘on-line’ manier doorgegaan, maar nu willen we weer
met alle groepen fysiek bij elkaar komen.
Hierbij alvast wat data voor 2021:
12-14 jarigen
Voor de jongste groep is er weer de combi catechese-club-avonden met de volgende
data:
- catechisatie op 5 en 12 oktober - club op 29 oktober
- catechisatie op 2 en 16 november - club op 26 november
- catechisatie op 30 november en 7 december – club/activiteit op 17 december
Tijd en locatie: Van 18:30-19:15 uur in De Ontmoeting
15-18 jarigen
De middengroep komt elke week weer op de dinsdagavonden samen, 19:00 uur in
De Ontmoeting
Met de 18+ groep en de oudste groep worden de data overlegd.
Belijdenis
Voor wie er over denkt om belijdenis te gaan doen, is er de mogelijkheid om
tweewekelijks op donderdagavond bij elkaar te komen van 19:00 – 20:00 in De
Ontmoeting. We bespreken dan het belijdenisformulier (klinkt erg droog maar dat
valt echt mee…nog los van de knokpartijen waarmee de totstandkoming gepaard
ging!) en de praktijk van het ‘belijdend leven’. En ‘Openbare Belijdenis’ doen wil
zeggen: Laten weten aan de Heer te midden van de gemeente dat je een volgeling
van Hem wilt zijn en in deze belijdenis je doop mag bevestigen of gedoopt mag
worden. Dat is geen privégebeuren – typisch Westers-individualistisch! - maar is
een onlosmakelijk deel van het gemeenschappelijke leven van het Lichaam van de
Heer. Laat je door de Heer uitdagen en durf uit te komen voor dat geloof in Jezus
en laat je daarin bevestigen, zegenen en bemoedigen… Opgave bij ds. Egbert Jans
ds.jans@hgop.nl, tel. 0561-750902
Praise Café
Vanaf september hopen we weer te starten met de maandelijkse Praise Café op de
vrijdagavonden. Het kan zijn dat het nog wat in ‘aangepaste’ vorm is qua logistieke
vormgeving, maar er is tijd voor lofprijzing, getuigenis en gebed.
De eerste keer dat we hopen samen te komen is op vrijdag 10 september, 20:00
uur in De Ontmoeting. Overige data voor 2021: 8 oktober, 12 november & 10
december.
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Eind augustus hopen we nog een kampvuurpraiseavond in de tuin van de pastorie
te houden met life muziek. Info volgt…
Gavencursus: ‘Ministry’
Tijdens de gavencursus is er een start gemaakt met de praktijk van het leren
luisteren naar de stem van God voor een ander. Tot verrassing van de deelnemers
is God een sprekende God die hele concrete handreikingen en bemoedigingen
aanreikt voor het dagelijkse leven. In het nieuwe seizoen willen we een nadere
toespitsing maken naar het gebied van wat met een Engels begrip ‘ministry’
genoemd wordt. Het is het praktische gebed en zegening met het geestelijke oor
geopend naar Gods Heilige Geest. Het zal voor het leven van de het Lichaam van
Christus en steeds grotere rol gaan spelen in haar werkzaamheden als kanaal van
de Tegenwoordigheid van God. We zullen o.a. gebruik maken van het materiaal
van New Wine, het boekje ‘Doordringend Heil’ van Barbara Shlemon Ryan en
ander bronmateriaal.
We komen weer tweewekelijks bij elkaar op de woensdagavonden in De
Ontmoeting. Ook zij die niet aan de gavencursus mee hebben gedaan maar zich
meer willen verdiepen op dit gebied zijn welkom – wel even opgeven bij
ondergetekende. We weten nu nog niet waar we nog in praktische zin rekening mee
moeten houden maar er is ruimte in De Ontmoeting.
Data: 22 september, 6 en 27 oktober, 10 & 24 november, 8 & 22 december, 20:00
uur in De Ontmoeting.
Opgave bij ds. Egbert Jans, ds.jans@hgop.nl, 0561-750902
Bijbelstudie: Korintebrieven
In september hopen we ook weer verder te gaan met de bestudering van de
Korinthebrieven. We doen dit weer aan de hand van de bijbelstudieboekjes van
Nieuwtestamenticus Tom Wright uit de serie ‘Paulus voor iedereen’.
We komen – gemiddeld - tweewekelijks weer bij elkaar op de dinsdagavonden bij
elkaar en wel op de volgende data: 14 & 28 september, 2, 16 & 30 november en
14 december, 20:00 uur in De Ontmoeting.
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Kerkradio
Alle kerkdiensten worden uitgezonden. Ook speciale diensten, sing-ins en
diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden. Elke uit te zenden
dienst kan ook worden opgenomen.
Wilt u van een dienst een opname laten maken, dan kan dat. Maar dan moet u
wel (voordat de dienst plaatsvindt) contact opnemen met:
Mevr. P. van Eijck Tel: 0561-451343
Heeft u een storing? Dan graag bellen naar:
Dhr. P. Dekker Tel: 0561-451538
U kunt de diensten als volgt beluisteren:
- via een internetaansluiting met een speciaal luisterkastje.
- via internet op de website van onze kerk www.hgop.nl of via
www.audioserver.nl
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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. 0527-613766,
E-mail: heidi.kramer@hgop.nl

Kerkenraad:

Vice-Voorzitter: Ds E.H. Jans
Scriba:

College v Kerkrentm:

M.L.B. de Graaf-de Vries
Platteweg 31
8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455
E-mail: scriba@hgop.nl

Tijdelijke voorzitter :
H. Elgersma
Windsingel 32
8375 EE Oldemarkt tel. 0561-475952
E-mail: h.elgersma@hetnet.nl
Voorzitter :Wim van Veen
Burg. Kuiperslaan 83
8375 BK Oldemarkt, tel. 0561-452146
E-mail: wimhgop@hotmail.com
Secretaris: Karla Bult-Boltjes
Hareweg 14
8375 GB Oldemarkt
06-10688972
Email: kerkrentmeesters@hgop.nl

Secretaris: E-mail: kerkrentmeesters@hgop.nl
Kerkbalans:
bankreknr: NL31INGB0000825708
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl
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Collecte bonnen:

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
M. Veenstra-Blaauw,
Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt
(graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394).
Overige:
bankreknr: NL23RABO0139001611
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl

Diaconie:

Voorzitter: M. Veenstra-Blaauw,
Burg. Kuiperslaan 89,
8375 BK Oldemarkt, tel.0561-451394
Secretaris: J.G. Luth-de Vries, P.Stuijvesantweg 166,
8481JB Nijetrijne, tel. 06-42749023
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:
Adres:

Kosters

Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628
E-mail: koster.oldemarkt@hgop.nl
Paasloo:

open op afspraak scriba
Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt,
tel. 0561-451924
E-Mail: scriba@hgop.nl

Bertha en Johannes v/d Veen,
H. Nijholtstr. 10,
8375BV Oldemarkt,
tel. 0561-451685
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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 september 2021, vóór 18.00 uur
Nr.4 / juni 2021
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