Meditatie ‘een knipoog van G’d’
Terwijl ik deze meditatie schrijf schijnt het zonnetje door het raam naar binnen.
En tegelijk komt de regen met bakken uit de lucht. Dus ik neem even een
moment om te kijken of ik een regenboog kan zien. (Helaas, niet gezien) In
mijn hoofd klinkt het lied van Sela ‘Ik zal er zijn’.
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest
© 2013 Stichting Sela Music
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“Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik
ben bij jou!” , en ik denk aan het gesprek dat ik een tijdje geleden had met een
wat oudere heer . Hij vertelde over zijn twijfels, zijn ongeloof en zijn geloof.
En terwijl we samen wandelden, zagen we opeens een regenboog verschijnen.
Zijn gezicht lichtte op terwijl hij zei ‘Ja, we kunnen wel keurig een
wetenschappelijke verklaring hebben en weten dat zonlicht in regendruppels
weerkaatst, waardoor de kleuren afzonderlijk zichtbaar worden… Maar toch,
het blijft een wonder. En telkens als ik een regenboog zie dan denk ik aan de
belofte van G’d dat Hij trouw blijft aan de mensen.’
Even was hij stil, toen vervolgde hij: ‘Toen ik door omstandigheden in mijn
leven heel erg twijfelde aan G’d en het erg moeilijk had, kreeg ik op een dag
van een kennis een kaartje met een afbeelding van een regenboog, stuurde mijn
zoon die ochtend een foto van een regenboog, en ’s middags verscheen er uit
het niets een regenboog in de lucht. Sindsdien zie ik het als een knipoog van
G’d.’
Ik vind het altijd weer bijzonder hoe mensen op zoveel manieren iets van G’d
kunnen ervaren in hun leven. Soms door iets wat ze zien, soms doordat er op
verschillende manieren dezelfde boodschap bij hen komt, zoals bij deze man.
Een andere keer doordat ze ervaren hoe de Eeuwige hen draagt in een
moeilijke tijd. En heel vaak is dat ‘mensenwerk’, in de vorm van een kaartje of
fotootje, maar ook in de vorm van een ‘toevallige’ ontmoeting, een knipoog of
een bemoedigend woord. In de ander komt iets van G’d mee. Vaak herken je dat
pas achteraf. En nog vaker hebben mensen dat zelf niet eens in de gaten.
In de Bijbel lezen we hoe G’d door mensen werkt, als we naar het leven van
Jezus kijken kun je goed zien hoe G’d door Hem heen aan het werk was. Aan
ons wordt de opdracht gegeven om te leven vanuit G’ds liefde voor mensen.
Dan wordt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je
leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht
van G’d, het licht van vergeving valt over jouw leven.
Esther Pierik
Kerkelijk werker
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Uit de Kerkenraad
Op 6 oktober vergaderde de kerkenraad.
Afgelopen weken zijn diensten weer opgestart en is er een Heilig
Avondmaalsviering geweest in de Landerijen. Ook in de kerk mochten we het
Heilig Avondmaal vieren en we zijn dankbaar dat deze vieringen goed zijn
verlopen.
Uiteraard kwamen de aangescherpte adviezen en regels vanuit de overheid aan de
orde in die vergadering. We hebben besloten om het advies van 30 bezoekers per
dienst aan te houden en we mogen nog niet gaan zingen tijdens de diensten. Het
dragen van mondmaskers verplichten we niet, maar u bent uiteraard vrij om er
één te dragen.
Sommige diensten vormen een uitdaging.
Zo is de dienst van dankdag verplaatst naar ons kerkgebouw in Oldemarkt,
vanwege de beperkte ruimte in de kerk van de Protestantse Gemeente.
Op 8 november is er een dienst met medewerking van het muziekteam. Omdat er
niet gezongen mag worden, is dit een online dienst. U kunt thuis meeluisteren,
kijken en meezingen. De oecumenische dienst die deze dag ook gepland stond
gaat niet door.
De leiding van de kindernevendienst heeft besloten om de kindernevendienst, ook
tijdens diensten in Paasloo, in Oldemarkt te houden. De ouders van kinderen die
naar de zondagsschool komen, zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Het is vooralsnog niet mogelijk om de kerkdiensten vanuit Paasloo uit te zenden
via een beeldverbinding. De glasvezelverbinding hiervoor wordt pas in 2021
aangesloten, daarom wordt er nu op een andere manier geprobeerd om eerder een
beeldverbinding tot stand te brengen. U kunt de dienst in Paasloo in elk geval wel
luisteren via uitzendinggemist.nl. Een link hiervoor staat ook op de website van
de kerk.
Op dinsdag 10 november is er een gemeenteavond. We houden deze avond in de
kerk om 20.00 uur. Opgave voor deze avond kan vanaf zondag 1 november via
reserveringen@hgop.nl of via het telefoonnummer 06-83437990 (doordeweeks
van 18.00 – 20.00 uur). Wilt u duidelijk aangeven dat u zich aanmeld voor de
gemeenteavond. Elders in deze Kerkklanken vind u meer informatie over de
invulling van deze avond.
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Voor de vacature van penningmeester voor de kerkrentmeesters heeft zich nog
niemand gemeld. Dit baart de kerkenraad zorgen. Misschien kunt u bij uzelf
nagaan of u geschikt bent voor deze functie.
Wij zijn heel dankbaar voor de vele mensen die bereid zijn het werk in onze
gemeente op zich te nemen, zowel binnen de kerkenraad alsook bij andere
activiteiten! Maar we merken ook dat dit een steeds kleinere kring van mensen is,
met meerdere taken en functies, waarmee het vele werk binnen deze gemeente,
rust op te weinig schouders! Dat gaat helaas ten koste van deze mensen. Deze
gemeente kunnen we alleen maar met elkaar dragen!
Wij doen hierbij een nadrukkelijk beroep op u allen. Wilt u eens nadenken, hoe u
uw talenten en kwaliteiten in zou kunnen zetten binnen deze gemeente. En mocht
u vragen hebben over hoe dat dan werkt als ambtsdrager, informeer dan gerust bij
één van de kerkenraadsleden.
U kunt kandidaten aandragen bij de scriba, maar uiteraard mag u ook uzelf
opgeven wanneer u zich geroepen voelt voor een ambt in onze gemeente.
We geloven dat achter de roep om ambtsdragers door de gemeente, God Zelf ons
roept! Samen gemeente zijn betekent ook samen het werk binnen de gemeente
dragen. Wij kunnen én willen niet zonder u!
Laten we in alles wat op ons pad komt, ons vertrouwen stellen op onze Hemelse
Vader.
"Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden
of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij." Jozua 1:
9
Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, scriba
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In Memoriam: Barteld Poelsema – Bart
Na een periode van ziek zijn is Bart Poelsema op 8 september jl. rustig ingeslapen
omringd door zijn dierbaren. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen waren hem
alles.
Lief, zorgzaam en trots – dat was Bart. Door de jaren heen heeft hij dat steeds
weer laten zien en merken. Hij genoot volop van de mooie momenten die hij
samen met hen beleefde. Niet alleen thuis, maar ook in de natuur. De rietvelden,
het jagen en het vissen: het was zijn lust en zijn leven.
In de afscheidsdienst voorafgaande aan zijn begrafenis op 14 september in
Paasloo hebben we stil gestaan bij woorden uit Efeze 3:17 – de trouwtekst van
Bart en Aartje.
De liefde van Christus die in hun harten geworteld en gefundeerd was en waaruit
zij samen al die jaren geleefd hebben. Een liefde die niet te berekenen was. De
lengte, breedte, hoogte en diepte van die liefde is zo onvoorstelbaar groot – die
gaat menselijke maatstaven te boven. Die liefde heeft Bart steeds weer mogen
ervaren. Soms ook heel bewust en heel direct, zeker op dat ene moment zoveel
jaren geleden. Woorden van troost, kracht en bemoediging klonken en zijn heel
zijn leven met Bart meegegaan: Wees niet bevreesd, want Ik ben bij u.
Die woorden hebben hem ook in zijn ziekzijn van de laatste jaren steeds weer
gedragen – een onvoorstelbaar groot teken van Gods liefde!
Tot op het allerlaatste moment heeft Bart dat mogen ervaren.
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen moeten nu zonder hem verder. Maar ook
zij mogen vasthouden aan die woorden die lang geleden geklonken hebben als
een belofte ook voor hen:
Wees niet bang, want Ik ben bij je,
Vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
Je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.
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Oecumenische dienst
Op 8 november staat er een oec. dienst gepland.
14 september kwamen we als commissie bij elkaar om te overleggen hoe we dit
kunnen invullen.
De R.K. commissie leden waren niet voor een online dienst, zodat we besloten
hebben, deze dienst niet door te laten gaan, daar we aan verschillende regels zijn
verbonden.
Jammer, maar gezondheid gaat boven alles.
Op 18 april 2021 staat de volgende oec. dienst gepland.
Hopelijk kunnen we dan weer een "normale" dienst houden.
Namens de oec. werkgroep Coba Winters.

Redactie Kerkklanken
De redactie van Kerkklanken heeft een wijziging ondergaan. Mirjam de Graaf is
gestopt met haar werkzaamheden voor de redactie. Mirjam bedankt voor je
bijdrage en inzet. We zijn blij dat Marian Biesma de plaats van Mirjam heeft
willen innemen. Welkom Marian.
Deborah Harteveld, Harman Tietema en Wilfred Koers

6

10 november: Gemeenteavond
Een gemeenteavond in ‘corona-tijd’: Het is zeker mogelijk, zij het met de nodige
aanpassingen. In logistiek opzicht gaat het net als bij de kerkdiensten: Opgeven via
‘de centrale’ en maar hopen dat je tot de gelukkigen hoort die aanwezig mogen zijn.
Op moment van schrijven mogen dat 30 mensen zijn…maar bij veel aanmeldingen
zullen we kijken wat er mogelijk is om 1) te streamen naar De Ontmoeting
(technische uitdaging) of 2) op een later tijdstip een tweede avond te houden. I.v.m.
de logistieke voorbereidingen opgave in elk geval vóór 8 nov. a.s., waarvoor dank.
We willen als kerkenraad graag een paar zaken aan u voorleggen:
1) Voorstel beaming van de zegen
2) Uitbreiding kerkelijke begraafplaats Paasloo
3) Verkiezingspad ambtsdragers
4) Aangedragen zaken door gemeenteleden
N.B.: Het was ook de bedoeling om de resultaten van het gemeenteonderzoek met
u te bespreken of in elk geval bekend te maken inclusief de perspectieven die er in
meekomen. Maar aangezien het één en ander van uitleg moet worden voorzien zal
het teveel tijd in beslag nemen in combinatie met de thema’s die al aan de orde
komen. We komen er in een later stadium op terug. In de tussentijd zullen we kijken
hoe we de resultaten met uitleg kunnen communiceren naar u als gemeente – via
kerkblad, website.
Ten behoeve van het gesprek over deze thema’s reiken wij u hierbij alvast wat info
en overwegingen aan:
Ad 1) Voorstel beaming van de zegen
Er is het voorstel gedaan om – als we weer mogen zingen – het derde couplet van
lied 415 te zingen in plaats van het 3x ‘Amen’ of beter gezegd aanvullend op het
3x ‘Amen’: Om niet alleen de zegen te bevestigen maar ook de bevestiging van een
voornemen te voorzien: Amen, amen, amen…dat wij niet beschamen Jezus Christus
onze Heer; amen, God, uw naam ter eer!
Ad 2) Uitbreiding kerkelijke begraafplaats Paasloo
De begraafplaats waar in vroegere tijden alleen gemeenteleden van HGOP
begraven mochten worden is nu een begraafplaats voor iedereen. Eén en ander is
keurig vastgelegd in het Reglement voor bijzondere begraafplaatsen. Nu ligt er een
plan voor uitbreiding van de begraafplaats. Een concrete vraag en eraan gekoppeld
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voorstel is of er ook ruimte wordt geschapen voor bijvoorbeeld een urnenmuur en
een strooiveld, oftewel asbezorging. In onze moderne tijd is deze wijze van bergen
van het fysieke deel van onze geliefde één van de mogelijkheden welke door de
overheid wordt aangeboden. De redenen voor crematie of begraven kunnen velerlei
zijn. Aan ons de vraag of er bij de uitbreiding wel of niet in zal worden voorzien
(zie onder voor de uitwerking).
Een aantal overwegingen werden aangereikt voor het gesprek hierover.
Hierbij een paar ins vogelvlucht:
Huidige praktijk en overwegingen voor ruimte bieden aan asbezorging:
1. Er zijn aanvragen om as te bezorgen, die moeten we nu teleurstellen.
2. Er zijn mensen uit dorp Paasloo en omgeving waarvan een partner wil worden
begraven en de andere partner wil worden bijgezet in een graf.
3. Mensen willen graag (dat hun geliefde) in de vertrouwde omgeving (wordt)
worden bijgezet, dit in een graf of urnenmuur.
4. De vraag neemt toe: Het aantal crematies neemt toe ten opzichte van
begrafenissen.
(in Steenwijkerland is dit ongeveer 52 % crematies en 48 % begrafenissen).
5. Er zijn alleenstaanden die kiezen voor crematie (‘er kijkt toch niemand om
naar mijn graf’)
6. De begraafplaats heeft al een algemeen karakter gekregen (iedereen kan een
graf kopen) – het wordt daarom als inconsistent gezien om asbezorging niet
toe te staan.
7. Begraven lichamen vergaan ook tot stof en worden toch opgewekt tot een
nieuw lichaam. God weet ook raad met het stof van een gecremeerd lichaam
8. Belang van functie begraafplaats voor dorp en omgeving.
Huidige praktijk en overwegingen om geen ruimte te bieden aan asbezorging:
1. Begraven is in overeenstemming met het christelijk geloof dat net als het
Jodendom uitgaat van de heiligheid van en geloof in opstanding van het
lichaam. Cremeren en er aan verbonden asbezorging is niet-(joods)christelijk.
In de Bijbel was het zelfs verboden. Waar het Evangelie gebracht werd ging
men over op begraven als nieuwe manier van wegdragen van de doden.
2. Ook al hebben crematie en asbezorging om een variëteit aan redenen een
vlucht genomen houdt dat niet in dat het karakter van een kerkelijke
begraafplaats daar aan aangepast moet worden. Als ze een uiting is van het
geloof van de gemeente die haar beheert dan is begraven de voor de hand
liggende keuze.
3. Het leiden van een kerkdienst door voorganger en ambtsdragers van een
persoon die de wens te kennen heeft gegeven gecremeerd te worden betekent
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niet in dat de voorganger en ambtsdragers het eens zijn met deze wens. Wij
‘faciliteren’ geen crematie. We verkondigen aan de levenden de Levende die
ook voor hen is gestorven.
Ad 3) Verkiezingspad ambtsdragers.
Inzake de weg tot vervulling van de felbegeerde plaatsen in de kerkenraad ligt er
een voorstel om één en ander te stimuleren middels de fasen die vermeld zijn in de
kerkorde te weten 1) het indienen van namen, 2) verkiezing, 3) beroeping en 4)
bevestiging. De procedure zoals deze in de kerkorde is opgenomen blijft gewoon
gevolgd worden. Echter willen we een extra mogelijkheid geven voor het aanreiken
van namen voor vacatures dat een meer publiekelijk karakter heeft: Tijdens een
ochtenddienst krijgt u als gemeente een briefje waarop u namen van kandidaten
kunt indienen en in een busje kunt deponeren. De datum van deze zondag zal ruim
van te voren bekend zijn en opgenomen worden in het rooster. Tijdens de erop
volgende kerkenraadsvergadering zal de kandidatenlijst worden opgesteld en in
een eerstvolgende kerkdienst worden bekend gemaakt nadat er eerst een
beroepingsbrief bij de kandidaten is bezorgd. Dit zal plaatsvinden te beginnen in
mei zodat het vóór de zomervakantie bekend is wie van de kandidaten zal worden
bevestigd in het najaar.
Ad 4) Aangedragen zaken door gemeenteleden
Net als andere jaren hebt de gelegenheid ook zelf zaken aan te reiken die u graag
aan de orde zou willen stellen. Te allen tijde geldt dat het niet gezegd is dat er gelijk
een inhoudelijk respons gegeven kan worden, maar uiteraard doen we ons best om
u van reactie te voorzien.
N.B!: I.v.m. de beperkingen qua bezetting van de kerk en bespreking van de thema’s
willen we u uitnodigen om, als het in uw vermogen ligt, uw overwegingen inzake
1, 2, 3 & 5 zo veel mogelijk schriftelijk aan te reiken aan het scribaat, ook degenen
die wel aanwezig kunnen zijn. U krijgt ook de mogelijkheid om mondeling te
reageren op de avond zelf. We nemen daarvoor de richtlijnen in acht.
Ook al is het met beperkingen…en zonder koffie/thee i.v.m. deze beperkingen:
Welkom!
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Oldemarkt:

Zondag 1 november
9:30 uur Ds. E. H. Jans
Gezinsdienst
Collectes:
1.Diaconie
2.College van Kerkrentmeesters
Uitgang: Instandhouding gebouwen

Oldemarkt:

Woensdag 4 november, dankdag
19:30 uur Ds. A. van Waard
Gezamenlijk met PG, dienst in Hervormde kerk
Collecte:
Dorcas

Oldemarkt:

Zondag 8 november
9:30 uur Ds. E. H. Jans
Online dienst M.m.v. Muziekteam
Collectes:
1.Diaconie
2.College van Kerkrentmeesters
Uitgang: Instandhouding gebouwen

Oldemarkt:

Zondag 15 november
9:30 uur Ds. E. H. Jans
Tienerdienst
Collectes:
1.Diaconie
2.College van Kerkrentmeesters
Uitgang: Instandhouding gebouwen
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Oldemarkt:

Zondag 22 november
9:30 uur Ds. E. H. Jans en Mw. H. Kramer-de Jong
Laatste zondag kerkelijk jaar
Collectes:
1.Project 10 27
2.College van Kerkrentmeesters
Uitgang: Instandhouding gebouwen

Oldemarkt:

Dinsdag 24 november
15:30 uur Ds. E. H. Jans
Viering heilig avondmaal Landerijen

Paasloo:

Zondag 29 november, 1e advent
9:30 uur Ds. E. H. Jans
Viering Heilig Avondmaal
Collectes:
1.Compassion
2.College van Kerkrentmeesters
Uitgang: Instandhouding gebouwen

Oldemarkt:

Zondag 6 december, 2e advent
9:30 uur Ds. E. H. Jans
Tienerdienst
Collectes:
1.Roemenie project
2.College van Kerkrentmeesters
Uitgang: Instandhouding gebouwen

Paasloo:

Zondag 13 december, 3e advent
9:30 uur Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord
Collectes:
1.Diaconie
2.College van Kerkrentmeesters
Uitgang: Instandhouding gebouwen
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Oldemarkt:

Zondag 20 december, 4e advent
9:30 uur Ds. E. H. Jans
Tienerdienst
Collectes:
1.Diaconie
2.College van Kerkrentmeesters
Uitgang: Instandhouding gebouwen

Collectes:

• 6 september: Project 10 27: €106.70; college van kerkrentmeesters:
€51,30; Instandhouding gebouwen: €45,12
• 13 september: Compassion: €42,30; college van kerkrentmeesters: €38,30;
Instandhouding gebouwen: €36,30
• 20 september: Diaconie: €27,10; college van kerkrentmeesters: €22,60;
Instandhouding gebouwen: € 22,00
• 22 september (HA Landerijen): Diaconie: €49,00;
• 27 september: Lichtpunt: €23,90; college van kerkrentmeesters: €20,-;
Instandhouding gebouwen: €19.20
• 4 oktober: Israëlwerkgroep: €90,-; college van kerkrentmeesters: €37,15;
Israëlwerkgroep: €196.50
• 11 oktober: Diaconie: €26,20; college van kerkrentmeesters: €22;
Instandhouding gebouwen: €26,80

Giften:
• Via mevr. Kramer: € 10,- naar eigen inzicht te besteden; € 10,- ; 5 munten
van € 1,-; € 50,00 (helft diaconie / helft CvK); € 20,- voor het
bloemenfonds; € 5,- voor diaconie; € 5,- voor diaconie.
• Via fam. de Graaf: € 25,- voor de kerk; € 25,- voor de begraafplaats
• Via. Fam. Wicherson €10,- voor de kerk.

Zendingsbusjes Compassion:
De zendingsbusjes van Boaz en Elianne de Graaf zijn weer geleegd en bevatte
beiden een mooi bedrag in van 126,05 en 136,68 ! Alle gevers en geefsters
hartelijk dank . Dit bedrag wordt weer besteed voor Compassion.
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Broeders en zusters, gemeenteleden,
Hierbij willen wij u een overzicht geven de opbrengsten van de Diaconie:
Collecteopbrengsten januari 2020 tot eind september
2020

€

3.645,89

(Doorzend) giften voor verschillende doelen buiten de
collectes

€

312,25

€

676,50

€

4.634,64

Verder waren er losse giften voor de Diaconie
in zijn algemeenheid van
Totaal

Ter vergelijking in dezelfde periode januari 2019 tot eind september 2019
was dit
Collecteopbrengsten vanaf april 2019 tot eind september
2019
€

5.100,69

(Doorzend) giften voor verschillende doelen buiten de
collectes
€

428,07

Verder waren er losse giften voor de Diaconie
in zijn algemeenheid
van

€

380,50

€

5.909,26

Totaal

Verschil van € 1.274,62
Wij willen u namens de Diaconie bedanken voor uw bijdragen in de vorm van
giften en collectebijdragen! Echter willen wij u ook bij deze laten weten dat wij
zien dat nu wij vanwege corona we geen (normale) kerkdiensten hebben
gehouden of houden, de Diaconie echt minder opbrengsten heeft.
Als Diaconie hebben wij natuurlijk onze vaste doelen die wij jaarlijks
ondersteunen en uw bijdragen zijn hiervoor hard nodig.
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Wij hopen door dit overzicht u hierin mee te kunnen nemen en de collectes en het
werk van de Diaconie van harte blijvend bij u aan te bevelen om in de toekomst
geen tekorten te krijgen. Het bankrekeningnummer van de Diaconie HGOP is
NL.92RABO0361230958.
Met vriendelijke groet,
Namens de Diaconie HGOP
Annie Luth- de Vries

KAMPEERWEEKEND 12 +
Eindelijk was het zover....28 augustus het kampeerweekend van de jeugd 12+ en
het was een hele groep!
Maar wat waren de weersvoorspellingen slecht, dus we hebben de tent in
Zeewolde maar ingeruild voor een kampeerboerderij in Appelscha.
En wat hebben we met en van elkaar genoten!
Spelletjes zowel binnen als buiten (en de jeugd was verbaasd dat de dominee zo
goed kon voetballen!), lange wandeling door donkere bos, gezongen/gekletst en
uiteraard s’nacht volop gekeet en niet/nauwelijks geslapen!
Kortom het was fantastisch! En zeker voor herhaling vatbaar!
De jeugd 12+
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Maranatha!
Als Christus wederkomen zal,
waar zullen dan de ,, herders” wachten,
de kudde veilig om zich heen,
zoals zij eens de nacht doorbrachten?
Waar zullen dan de ,,wijzen” zijn
die stil het Koningskind aanbidden
en gaan er nog ,,verstandigen”,
moe van het wachten, uit ons midden?
Als Christus op de aarde komt,
hoort men dan weer de eng’lenkoren
of ging door veler ongeloof
die klank voor menigeen verloren?
En zal ,,Herodes” er weer zijn
om ,,pasgeborenen” te doden,
omdat slechts één gebod bestaat:
,,Geweld!”, in plaats van tien geboden?
Als Christus morgen zal komen,
wordt Hem dan weer een stal gegeven,
omdat de kamers zijn bezet
van het paleis waarin wij leven?
Of is de lucht zelfs zo vervuild
dat wij Zijn ster niet bespeuren
hier, in een wereld vol geweld
waar hemelen zich bloedrood kleuren?
Als Christus plotseling verschijnt,
heb ik dan het geloof behouden
trots de verwoesting om mij heen
die mij bedreigde en benauwde?
En innig smeek ik: ,,Heer, mijn Heer,
laat mij in deze kille nachten
daar, waar het ,,Maranatha” klinkt,
in liefde op U blijven wachten!”
Bron
Titel: de deur op een kier, geschreven door Frits Deubel
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De pen…
Bijzondere begraafplaats te Paasloo
Beheer:
De begraafplaats is aangelegd in 1880, daarvoor werd er hoofdzakelijk in de kerk
begraven. In de kerk bevond zich een grafkelder onder het koor. Deze grafkelder
is in 1953 gedempt. Enkele grafzerken uit deze kelder zijn aangebracht in het
koor.
Per 1-1-2020 rusten er 648 overledenen op de begraafplaats, 123 grafsteden zijn
verkocht, maar nog niet in gebruik en er zijn nog 115 grafsteden vrij om verkocht
te worden. Al deze grafsteden zijn in onderhoud bij de nabestaanden op een
tiental grafmonumenten na, deze zijn in onderhoud bij de kerkrentmeesters,
waarvoor destijds betaald is. Van alle overledenen wordt de naam en hoe oud
men is, in een register bijgehouden.
Als men met overlijden (of eerder) een graf koopt, koopt men dit met een looptijd
van 30 jaar. Na deze 30 jaar kan men de grafrechten weer verlengen met telkens
10 jaar. Na een bijzetting worden de grafrechten weer verlengd tot 30 jaar, zodat
er altijd een 30-jarige grafrust ontstaat na de laatst overledene.
Als er na 30 jaar, of langer, geen nabestaanden meer te vinden zijn dan kan het
graf geruimd worden. Een voorwaarde hiervoor is dat de beheerder van de
begraafplaats tenminste 2 jaar na het verstrijken van de grafrechttermijn een
bordje bij het betreffende graf plaatst met de datum van ruiming.
Zijn er wel nabestaanden en stemmen die in met ruiming van het graf dan wordt
hun een formulier toegezonden ter ondertekening waarbij zij de kerkrentmeesters
toestemming verlenen om een jaar na ondertekening over te gaan tot ruimen.
Als bij verkoop het geruimde graf opnieuw wordt uitgegeven worden eventuele
overblijfselen ondergebracht in een z.g. knekelput in de bodem van het graf en
daar met een 30cm laag aarde bedekt.
Op de begraafplaats staat een grafmonument wat nooit geruimd mag worden,
deze staat onder toezicht van de Oorlogsgravenstichting.
Een keer per jaar is er een groep vrijwilligers actief die het blad opruimen en de
gracht schoonmaken.
Verdere hand en spandiensten werd de afgelopen jaren door de heer Bijker
gedaan. Helaas is dat voor hem niet meer mogelijk en dus zijn we ook in Paasloo
op zoek naar vrijwilligers die zo af en toe eens de handen uit de mouwen willen
steken.
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Administratie:
Na een overlijden wordt de beheerder van de begraafplaats gebeld door een
uitvaartbegeleider. Wij overleggen (in overleg met de koster) wanneer de
begrafenis kan plaatsvinden. Dan worden alle verdere voorzorgsmaatregelen
getroffen. Het graf wordt uitgezet door Andries Weemstra en Ria Kroes. De
familie Oosterveld wordt gebeld om het graf te graven. Dit gebeurt meestal een
dag voor de begrafenis.
Op de dag zelf is Roel Oosterveld eerst voorloper en daarna gaat Roel, meestal
met zijn pa, het graf weer dichten.
Dan komt voor mij de administratie om de hoek kijken. Ik krijg van de
uitvaartbegeleider een bewijs, “verlof tot begraven”. Deze wordt verwerkt in een
register, waarin de eerste overledenen in 1881 zijn vermeld. Dan worden de
overzichten bijgewerkt waarop alle graven staan die we op de begraafplaats
hebben. En tot slot moet er nog een rekening gemaakt worden.
Dus……..
Wie er zin in heeft om eens lekker buiten bezig te zijn met schoffel, hark en weet
ik wat niet meer kan voor info contact opnemen met:
Ria Kroes 06-21153686 riakroes@gmail.com

De pen geef ik graag door aan de beheerder van de
ledenadministratie.
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WELKOM IN ONZE GEMEENTE sept 2020 t/m okt. 2020

AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS
Mevr. J. van der Zijden - Oosterveld

Lexmond

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 Oldemark
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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

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. 06-13547971
E-mail: scriba@hgop.nl

Tijdelijke voorzitter :
H. Elegersma
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
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Secretaris: A. de Vent-Oosterkamp, De Veentjes 15,
8375 GR Oldemarkt, tel.0561-452555
E-mail: kerkrentmeesters@hgop.nl
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,
Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt
(graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394).

Diaconie:

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

open op afspraak scriba
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:

Vervoer naar kerkdiensten:

Bertha en Johannes v/d Veen,
H. Nijholtstr. 10,
8375BV Oldemarkt,
tel. 0561-451685
P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerkklanken: Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.
Schriftelijk p/a Deborah Harteveld
Hoofdstraat 71, Oldemarkt.
E-mail: kerkklanken@hgop.nl

KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 7 december 2020, 18.00 uur
Nr.5 / november 2020
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