Meditatie Veertig Dagen Tijd 2021
Werken van barmhartigheid
De zeven werken van barmhartigheid, kent u ze (nog)?
Of misschien nog even een stapje terug.
Wat is barmhartigheid?
Andere woorden voor barmhartigheid zijn compassie, genade, goedertierenheid,
goedheid, liefdadigheid, mededogen, medegevoel, medelijden, ontferming.
Het woord ‘barmhartigheid’ komt 28 keer voor in de Bijbel, waarvan 4 maal in
het Eerste Testament. Ook in de Deuterocanonieke boeken kunnen we dit woord
vinden, maar liefst 37 keer.
We lezen hoe G’d1 als barmhartig wordt omschreven. En ook dat de mens de
opdracht krijgt barmhartig te zijn, zo lezen we in de Bergrede. G’d vraagt van ons
barmhartigheid in plaats van offers (Matteüs 9:13;12:7).
Wellicht het meest bekend is dit woord geworden door de gelijkenis die Jezus
vertelt over de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-38). Jezus stelt hierin de
vraag: ‘Wie is de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ en krijgt
als antwoord: ‘De man die medelijden heeft getoond.’.

Natuurlijk is het van groot belang om oog te hebben voor de honger, de dorst, de
naaktheid van de ander. Het is van groot belang de vreemdeling onderdak te
bieden, net als de zieke of de gevangene te bezoeken.
Maar probeer het eens om te draaien.
Zie je je eigen dorst en honger, je eigen naaktheid nog wel? Herken je je eigen
gevoel van ontheemd en dakloos zijn, je eigen ziek zijn of gevangen zitten?
Ook de helpers hebben hulp nodig. Ook de behoeftigen kunnen voorzien in een
behoefte. Wij zijn allemaal afhankelijk van elkaar. En wij kunnen allemaal de
ander helpen. En boven al zijn we allemaal afhankelijk van G’ds barmhartigheid,
van zijn liefde en goedheid.
Laten we nog even kijken naar wat er precies staat in die tekst in het evangelie
volgens Matteüs: “Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en
jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik
was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij. Ik zat
gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.”
Ziet u het? Jezus vergelijkt zichzelf niet met degene die barmhartigheid doet,
maar met degene die barmhartigheid ontvangt! Hij is zelf de vreemdeling, de
hongerige of dorstige. Hij is zelf naakt, ziek of gevangen.

In de komende veertig dagen tijd staan bij Kerk in actie de zeven werken van
barmhartigheid centraal. Dit naar aanleiding van de tekst uit het evangelie
volgens Matteüs 25 vers 35 en 36. Het gaat dan om de hongerigen te eten geven,
de dorstigen drinken geven, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden,
de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken.
En sinds het jaar 1207 is door Paus Innocentius III aan deze zes werken het
begraven van de doden als zevende werk toegevoegd. Dit is ontleend aan het
apocriefe boek Tobit, waar het begraven van de doden een aantal keren als
belangrijke daad wordt genoemd.

Zullen we het eens proberen, deze veertig dagen tijd, om onszelf te zien als
degene met honger of dorst, degene die ziek is of gevangen, degene die naakt is
of vreemdeling? Wellicht kunnen we zo gewaarworden waar onze verlangens
liggen, kunnen we ontdekken wat we echt belangrijk vinden.
Misschien denkt u, ‘ja Esther, dat heb je mooi gezegd. Maar in de bijbel staat ook
‘het is zaliger te geven dan te ontvangen.’. Dat klopt, dat staat er. In Handelingen
20: 35 (NBG vertaling) Maar ook hierin mag je je verplaatsen in de ontvanger.
Immers, om te kunnen geven, zijn er ook ontvangers nodig .
Ik wens u een goede en zinvolle veertig dagen tijd.

Vaak wordt hierbij het accent gelegd op het doen van barmhartige werken. En
daar is niets mis mee, integendeel, het is een goede zaak er voor de ander te zijn.
Het is een hele mooie en praktische invulling van het christen zijn.

Esther Pierik
Kerkelijk werker Protestantse Gemeente Oldemarkt

Maar ik wil u vandaag eens uitdagen om het niet te doen, maar te ontvangen. En
dat is misschien wel moeilijker dan u denkt! Ontvangen is iets wat veel mensen,
ook ik, (hebben) moeten leren.
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De Naam van G’d schrijf ik op deze wijze uit verbondenheid met het Joodse volk dat de Naam niet uitspreekt
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Uit de Kerkenraad
Door de maatregelen om corona te bestrijden staan alle activiteiten weer op een
laag pitje en kon de kerkenraad de afgelopen periode niet bij elkaar komen.
We hebben helaas moeten besluiten om de diensten weer alleen online te laten
plaatsvinden. Hoe lang dit gaat duren is onduidelijk. In deze Kerkklanken vind u
daarom de diensten zoals ze oorspronkelijk zijn gepland. Tot nader bericht zullen
de diensten alleen online zijn. Wanneer er weer bezoekers kunnen komen, kunt u
informatie hierover vinden op de website en op het Zondagsnieuws. Ook wanneer
diensten wijzigen of niet door kunnen gaan, kunt u daar de actuele informatie
vinden.
Op zondag 7 maart D.V. zullen Ria Kroes en Karla Bult bevestigd worden in het
ambt van ouderling-kerkrentmeester. Hier zijn we dankbaar voor. Van Anja de
Vent en Jan Hendrik Stegink zullen we dan afscheid nemen.
In verband met beeldopnamen zal er door de kerkenraad een wijziging moeten
worden doorgevoerd in het privacystatement. Dit kunnen we pas behandelen als
er een kerkenraadsvergadering kan plaatsvinden. In deze Kerkklanken vindt u de
samenvatting van dit statement en het bezwaarformulier. Wanneer u bezwaar
heeft om genoemd te worden op het Zondagsnieuws, de website of in
Kerkklanken, kunt u dit formulier invullen en inleveren bij de scriba.
Als u een hulpvraag heeft en geen hulp van familie of anderen om u heen, dan
kunt u contact opnemen met de diaconie. Mijntje Veenstra is hiervoor de
contactpersoon. Zij zal u dan proberen te helpen in uw hulpvraag. Ook voor
pastorale zaken zijn ds. Jans en mevr. Kramer beschikbaar. Schroom niet om
contact op te nemen. En in alles wat op onze weg komt, mogen we weten dat God
bij ons is.
“De Heer zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde
wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.” Deuteronomium 31:8
Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, scriba
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In Memoriam: Trijntje Poelsema-Miggels
Op 14 januari jongsleden is op 86-jarige leeftijd overleden Trijntje PoelsemaMiggels, echtgenote van Bene Poelsema, samen woonachtig aan Lakeweg 5A te
IJsselham. Haar conditie ging de laatste jaren op en neer en er zijn momenten
geweest dat het er op leek dat ze zou heengaan naar de hemelse werkelijkheid.
Maar het liep toch anders. Ze ging weer van het bed naar de stoel en zo kon ze bij
bezoek zeggen: ‘Dag dominee, ik ben er nog!’ Het was al een wonder hoe ze een
paar jaar geleden herstelde van de eenzijdige verlamming met hulp van de
therapie in Zonnekamp. Wat was ze blij en dankbaar dat ze weer naar huis kon.
En ook al kostte het inspanning door de benauwdheid waar ze mee te kampen
had, ze was nooit verlegen om een praatje: Over de vreugde over haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen, de dankbaarheid voor zoveel zegeningen. Maar
ook het verdriet over verlies werd door haar benoemd.
Samen met geliefde Bene en de kinderen jarenlang dichtbij de Meenthebrug
gewoond waar ze samen de boerderij runden. Zij was daar helemaal op haar plek
tussen de dieren. Daarnaast was ze actief bij de plattelandsvrouwen, zelfs als
presidente, bij de fiets- en leesclub en beiden zijn ze niet alleen als gemeentelid
maar ook als ambtsdrager betrokken geweest bij onze kerkelijke gemeente. Later
zijn ze met z’n tweeën richting de Lakeweg vertrokken, nog dicht in de buurt van
de kinderen, waar ze maar wat blij mee was.
Toen haar conditie zo pittig was gaf ze wel eens aan dat het voor haar ‘wel goed
was zo’. Ze was zeer dankbaar voor de goede zorg van thuiszorg en echtgenoot,
maar de conditie speelde haar nadrukkelijk parten. De beenbreuk die zij een paar
dagen voor haar overlijden had opgelopen was te veel voor haar lichaam. Ze
mocht wel weer naar huis en is, zoals ze ook graag wilde, thuis te midden van
haar geliefden heengegaan.
In de dienst voorafgaande aan de begrafenis in Paasloo stonden we stil bij Psalm
121 en Filippenzen 4:4-7, een gebed om hulp en belijdenis van hulp en een
oproep van Paulus met een belofte van vrede waar ook zij in wilde leven. We
wensen de heer Poelsema, kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte en
Gods troostende nabijheid toe in het gemis van hun geliefde Trijntje.
Ds. Egbert Jans

4

Beste gemeenteleden, de diensten hieronder vermeld, zijn zoals ze
oorspronkelijk zijn gepland. Het is lastig om te voorzien hoe we de diensten
kunnen gaan vormgeven en welke diensten misschien niet door kunnen gaan.
Tot nader bericht zijn de diensten alleen online te volgen. Actuele informatie
over de diensten kunt u vinden op de website en op het Zondagsnieuws.
Zondag 14 februari 2021
Paasloo: 09.30 uur
Ds. E.H. Jans
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Woensdag 10 maart 2021, Biddag
Oldemarkt:
19.30 uur Ds. E.H. Jans
Gezamenlijk met PG, dienst in gereformeerde kerk
Collectes:
1. door PG bepaald
2. door PG bepaald
uitgang: door PG bepaald
Zondag 14 maart 2021
Paasloo: 09.30 uur
Ds. E.H. Jans

Zondag 21 februari 2021
Oldemarkt:
09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong
Ook tienerdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Zondag 21 maart 2021
Oldemarkt:
09.30 uur Ds. E.H. Jans
Dienst m.m.v. Muziekteam, ook tienerdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 28 februari 2021
Paasloo: 09.30 uur
Mw. H. Kramer-de Jong
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Woensdag 24 maart 2021
Paasloo: 19.30 uur
Ds. E.H. Jans
dienst van genezing en bemoediging

Zondag 7 maart 2021
Oldemarkt:
09.30 uur Ds. E.H. Jans
Bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers, ook tienerdienst
Collectes:
1. Vrienden van de Hoop
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 28 maart 2021
Oldemarkt:
09.30 uur Ds. E.H. Jans
Palmzondag
Collectes:
1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
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Stille week
Maandag 29 maart 2021
Paasloo: 19.30 uur
door gemeenteleden, vesper
Dinsdag 30 maart 2021
Landerijen:
15.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, viering HA
Paasloo: 19.30 uur
door gemeenteleden, vesper
Woensdag 31 maart 2021
Paasloo: 19.30 uur
door gemeenteleden, vesper
Witte Donderdag 1 april 2021
Paasloo: 19.30 uur
door gemeenteleden, vesper
Goede Vrijdag 2 april 2021
Oldemarkt:
09.30 uur Ds. E.H. Jans, viering HA
Oldemarkt:
19.30 uur Ds. E.H. Jans, viering HA
Zondag 4 april 2021, Pasen
Oldemarkt:
09.30 uur Ds. E.H. Jans
ook tienerdienst
Collectes:
1. Project 10 27
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
Ossenzijl:
19.00 uur voorganger Vrije Zendingsgemeente
Paaszangdienst in Rehoboth

Collectes:
2020
• 6 december: Roemeniëproject: €41,-; college van kerkrentmeesters: €22,-;
Instandhouding gebouwen: € 14,90
• 13 december: Diaconie: €32,70; college van kerkrentmeesters: €27,40;
Instandhouding gebouwen: € 22,50
• 20 december: Diaconie: €27,80; college van kerkrentmeesters: €29,20;
Instandhouding gebouwen: € 22,70
• 24 december: Ds. Naim Khoury: €71,65
• 25 december: kinderen in de knel: 50,57; college van kerkrentmeesters:
€35,85; Instandhouding gebouwen: € 36,10
• 27 december: Diaconie: €18,-; college van kerkrentmeesters: €17,60;
Instandhouding gebouwen: € 15,70
• 31 december: Diaconie: €13,50; college van kerkrentmeesters: €12,-;
Instandhouding gebouwen: € 11,2021
• 3 januari: Diaconie: €18,60; college van kerkrentmeesters: €16,70;
Instandhouding gebouwen: € 13,30
• 10 januari: Diaconie: €14,-; college van kerkrentmeesters: €12,50;
Instandhouding gebouwen: € 11,• 17 januari: Roosevelt vakantieweek: €19,60; college van kerkrentmeesters:
€20,10; Instandhouding gebouwen: € 17,60

Giften:
• Via dhr. & mevr. Buijert: € 10,- voor de diaconie; €10,- voor het
bloemenfonds; €10,- voor het bloemenfonds
• Via fam. Wicherson € 10,- voor de diaconie;
• Via mevr. Kramer: € 10,- voor de diaconie;
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Samenvatting afspraken m.b.t. het omgaan met persoonsgegevens – HGOP
(AVG)
1. Iedereen die werkzaam is voor de Hervormde Gemeente Oldemarkt –
Paasloo, ook de vrijwilligers, heeft een geheimhoudingsplicht.
2. We gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens.
(Persoonsgegevens zijn o.a. iemands naam, adres en woonplaats,
telefoonnummer en postcode met huisnummer, godsdienst of persoonlijke
omstandigheden)
3. Wanneer er mogelijk data gekopieerd, gestolen of vermist wordt, of iets
anders dat onder de AVG valt, dan moet dit METEEN gemeld worden bij
de ledenadministratie.
Indien nodig moet dit nl. binnen 72 uur gemeld zijn bij de instanties.
4. Wanneer er gegevens opgeslagen of verwerkt worden op een computer, dan
moet deze minimaal:
a. Beveiligd zijn met een wachtwoord.
b. Beschikken over een recente virusscanner
c. Beschikken over een zog. Firewall (standaard op Windowscomputers)
5. De persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie mag niet
gedeeld worden of toegankelijk zijn voor anderen (bv. partner,
huisgenoten).
6. Privacygevoelige informatie op papier moeten in een afgesloten la of kast
worden bewaard.
Na gebruik dient dit worden vernietigd.
7. Wanneer iemand niet meer in functie is dient alle informatie, zowel op
papier als op een computer, binnen vier weken te worden vernietigd of
overgedragen aan degene die de taak overneemt.
8. Indien gewenst is er e-mail adres aan te vragen (….@hgop.nl) via de scriba.
9. Toegang tot de ledenadministratie is te verkrijgen via de ledenadministratie
van de HGOP
10.
Bezorglijsten enz., mogen alleen worden uitgeven door de
ledenadministratie. Wanneer de informatie niet meer nodig is voor het
bestemde doel, of wanneer de termijn van het document verlopen is, moet
deze worden vernietigd.
Van deze documenten mogen geen kopieën worden gemaakt/verstrekt.
11.
Gegevens rondom ziekte opnemen in bv. Kerkklanken, website of op
het Zondagsnieuws is toegestaan. U kunt bij bezwaar een bezwaarformulier
invullen.
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Bezwaarformulier Persoonlijke gegevens Hervormde Gemeente Oldemarkt
– Paasloo
De Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo maakt deel uit van de Protestantse
Kerk Nederland. In overeenstemming met het Privacy Statement valt het gebruik
van persoonlijke gegevens onder het gerechtvaardigd belang. Uiteraard gaan we
hier zeer zorgvuldig mee om en hebben alle (voormalige) medewerkers een
geheimhoudingsplicht.
Persoonsgegevens zijn o.a. iemands naam, adres en woonplaats, telefoonnummer
en postcode met huisnummer, godsdienst of persoonlijke omstandigheden.
Onder het “gerechtvaardigd belang” valt bijvoorbeeld het noemen van namen
tijdens een kerkdienst, bij voorbede, in Kerkklanken en/of het Zondagsnieuws of
op de website. Kerkdiensten zijn ook later te beluisteren via Internet. Als u dit
niet wilt, kunt u dit aangeven bij de wijkouderling, de scriba, of de
ledenadministratie.
Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.
_________________________________________________________________
_________________
Hierbij verklaart ondergetekende, dat hij/zij niet persoonlijk genoemd wil worden
bij een kerkdienst, op het Zondagsnieuws, in Kerkklanken, op de website of bij
een andere publiekelijk toegankelijke activiteit of openbare informatiebron van de
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo
Datum:

..............................................................................

Naam:

............................................................................

Adres:

............................................................................

Woonplaats:

............................................................................

Telefoonnummer:

............................................................................

Handtekening

..............................................................................
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WELKOM IN ONZE GEMEENTE dec. 2020 tot febr. 2021
Dhr. J. Oosterveld
Fam. H.B.van Rij

Oldemarkt
Ossenzijl

AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS
Mevr. A.K.W. Boltjes-Farnholt

Havelte

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
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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:

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

M.L.B. de Graaf-de Vries
Platteweg 31
8375 GM Oldemarkt, tel. 06-13547971
E-mail: scriba@hgop.nl
Israël-werkgroep:

College v Kerkrentm:

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
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).
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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:

Vervoer naar kerkdiensten:

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
P. Dekker tel. 0561-451538
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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: 22 maart 2021, vóór 18.00 uur
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