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Verklaring logo
De cirkel van het logo van onze gemeente beeldt het grote
gebod uit om God lief te hebben boven alles en je naaste als
jezelf. (Marcus 12: 29 – 31).
Tegelijk beeldt de cirkel de oneindigheid van God uit.
In het samenleven van de gelovige met de eeuwige God staat
het kruis centraal: Het duidt op de liefde van Christus en Zijn
verzoenend lijden en sterven. De opengeslagen Bijbel laat ons
zien dat we alleen gemeente van Christus kunnen zijn als we
ons laten leiden door Gods Woord.

Gemeentegids HGOP 2022

pg. 1

Woord vooraf
Middels deze gids willen we u kennis laten maken met onze
gemeente, welke het geografische gebied van Oldemarkt,
Ossenzijl, Kalenberg, Paasloo en een deel van Blesdijke omvat.
In deze gemeentegids kunt u ten eerste lezen over de
structuur van de gemeente, gebaseerd op de kerkorde welke
op haar beurt weer geschapen is op basis van gegevens uit de
Bijbelse geschriften.
Voorts kunt u lezen wat voor soort kerkdiensten er zijn en
wanneer en waar ze gehouden worden en met welke
muzikale begeleiding. Ze mogen allemaal dienen om God te
eren en zelf opgebouwd te worden in de gemeenschap met
Hem en elkaar in de lofprijzing, het Woord, het gebed en de
onderlinge ontmoeting.
En uiteraard leest u over de ‘activiteiten’ welke georganiseerd
worden op het gebied van het leven van de gemeente, met
elkaar en in de wereld waar de gemeente geroepen is. Het is
niet alleen een kwestie ‘voor elk wat wils’: Er is een verlangen
om een gemeente te zijn waar jong en oud zijn of haar plekje
inneemt met de gegeven mogelijkheden, gaven en talenten
die men ontvangen heeft of nog kan ontvangen van God.
We weten dat het gemeente-zijn en het christen-zijn met
vallen en opstaan gaat. Dat heet groei. Maar de God van
Abraham, Izaäk en Jakob/Israël de gemeente van Christus
geroepen om in de kracht Geest en levend uit zijn Woord een
wegwijzer te zijn naar Hem, die gezegd heeft: Ik ben gekomen
het Leven te geven in al zijn volheid (Joh.10:10)!
Ds. Egbert Jans
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H1. DE GEMEENTE
1.1 Wie zijn wij
De Hervormde Gemeente Oldemarkt – Paasloo maakt deel uit
van de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) en is verspreid
over de dorpen Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl en Kalenberg en
is gelegen in Noordwest Overijssel. De gemeente behoort tot
de Classis Kampen en bestaat uit ongeveer 650 leden.
Als je de gemeente binnen de PKN zou willen typeren, dan
zou je haar evangelisch-confessioneel kunnen noemen.
Confessioneel als het gaat om het belang dat de gemeente
hecht aan het belijden van de kerk en evangelisch als je kijkt
naar de vormen van gemeenteopbouw en de nadruk op
discipelschap en leven in de kracht van de Heilige Geest.
In de Gemeente ontvangen wij troost in de moeilijke dagen
van ons leven, maar we worden ook opgeroepen tot
getuigenis en tot het zichtbaar maken van de liefde van God.
De Gemeente is in dit alles voorbode van het Koninkrijk van
God. Midden in de gebrokenheid van deze wereld is de kerk
een gemeenschap van mensen die het eigendom van Christus
zijn. Een Gemeente is nooit af of volmaakt, zij is voortdurend
bezig te groeien naar wat God met haar bedoelt. We bidden
dat de verschillende activiteiten van onze kerk ons daarin
zullen helpen: om steeds meer te worden wat we willen zijn.
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1.2 Geschiedenis
Oldemarkt
De eerste bewoners van Oldemarkt waren kolonisten van
Friese afkomst. De oorspronkelijke Latijnse naam was
Antiquum (oude) Forum (markt). De Hervormde Kerk in
Oldemarkt is in het begin van de 16e eeuw gebouwd en zou
volgens de overlevering gewijd zijn aan St. Lambertus.
Het orgel is gebouwd door J. C. Scheuer uit Zwolle en is in
1828 geplaatst. In 1849 is een uitbreiding geplaatst door de
Fa. L. van Dam & Zn. uit Leeuwarden, dit omdat de kerk werd
uitgebreid. Een laatste wijziging is in 1973 uitgevoerd door
Reil bv uit Heerde.
Naast de kerk bevindt zich het gebouw ‘de Ontmoeting’,
bestaande uit diverse zalen waar verschillende activiteiten
kunnen plaatsvinden.
Paasloo
Midden in Paasloo staat een boerenschuurkerk. Deze
eeuwenoude gerestaureerde kerk is gebouwd in 1336. De
kerk is pas in 1924 voorzien van een orgel. In 1954 is de kerk
gerestaureerd in de oude stijl. Het is een bijzondere kerk,
doordat het interieur doet denken aan de ‘deel’ van een
boerderij, waaraan een koor is toegevoegd.
Het orgel is 1924 gebouwd door fa. Pieter van Dam en in 1999
is het orgel gerestaureerd door Bakker & Timmenga uit
leeuwaren
Tegenover de kerk gelegen bevindt zich het gebouw ‘De
Paesloë’.
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Ossenzijl
In eerste instantie werden de diensten gehouden in een
woning te Ossenzijl. Maar in 1880 is hier ook een lokaal
gebouwd; dat stond aan de Oudeweg, enkele huizen
verwijderd van de brug en de sluis. Dit lokaal werd later wel
enigszins vergroot, maar niet in die mate als in Kalenberg het
geval was en men besloot op een andere plaats in het dorp
een geheel nieuwe kerk te bouwen. Deze kerk is in 1963
gebouwd en werd in 1965 in gebruik genomen. Het orgel is
afkomstig uit het oude kerkje. Inmiddels worden in dit
gebouw geen diensten meer gehouden.
Kalenberg
In 1880 werd hier een lokaal gebouwd, ‘om de ouderen en
zwakken tegemoet te komen’. Dit lokaal werd in 1924
opnieuw verbouwd en vergroot. Inmiddels worden ook in de
kapel van Kalenberg geen diensten meer gehouden en is dit
gebouw geen eigendom meer van de gemeente.
1.3 Bijzondere begraafplaats te Paasloo
Om het kerkgebouw in Paasloo ligt een begraafplaats.
Deze begraafplaats is aangelegd in 1880, voor die tijd 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.
Van alle overledenen wordt de naam en de leeftijd in een
register bijgehouden.
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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.
Op deze begraafplaats staat een grafmonument wat nooit
geruimd mag worden, deze staat onder toezicht van de
Oorlogsgravenstichting.
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H2. DE GEMEENTE ALS ORGANISATIE
2.1 Leden - algemeen
De Hervormde Gemeente van Oldemarkt – Paasloo maakt
deel uit van de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) en is
verspreid over de dorpen: Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl,
Kalenberg en bestaat uit ongeveer 1000 leden. De gemeente
behoort tot de Classis Kampen en bestaat uit ongeveer 650
leden.
Als je de gemeente binnen de PKN zou willen typeren, dan
zou je haar evangelisch-confessioneel kunnen noemen.
Confessioneel als het gaat om het belang dat de gemeente
hecht aan het belijden van de kerk en evangelisch als je kijkt
naar de vormen van gemeenteopbouw en de nadruk op
discipelschap en leven in de kracht van de Heilige Geest.
2.2 kerkenraad
De Gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die
gekozen is uit en door de belijdende leden van de kerk. De
kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen,
waaronder ook de ouderling-kerkrentmeesters en de
diakenen.
Naast de kerkenraad komen de verschillende ambten ook
samen in hun eigen college.
Dit zijn:
❖ Het College van Diakenen
❖ Het Consistorie (ouderlingen en predikant)
❖ Het College van Kerkrentmeesters
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2.2.1 College van Diakenen (Diaconie)
Het is de taak van het College van Diakenen om de Gemeente
te leiden in haar dienst in de kerk en wereld. Jezus Christus
roept ons immers op om in navolging van Hem te leven in
liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Dit betekent in de
praktijk voor de Diaconie het verlenen van de bijstand,
verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven. Dat
gebeurt met financiële middelen die ingezameld of ontvangen
worden uit inkomsten en bezit. Daarnaast probeert de
Diaconie door voorlichting en toerusting de gemeenteleden te
motiveren deze dienst van Christus in hun eigen leven
gestalte te geven.
2.2.2 College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor alle
stoffelijke zaken voor zover niet van diaconale aard. Dit
betekent de verantwoordelijkheid voor de materiële en
financiële voorwaarden voor de instandhouding en de
opbouw van de gemeente. Zij beheert de gelden, de
gebouwen en de landerijen van onze gemeente, met
uitzondering van de Diaconale goederen. Zij zorgt voor de
geldverwerving, onder andere via de actie Kerkbalans.
2.2.3 Het Consistorie
Het consistorie is de vergadering van predikant, ouderlingen
en pastorale werkers. Hier komen zaken op het gebied van
het pastoraat, apostolaat en toerusting aan de orde. Ook hier
geldt wat bij de Diaconie al ter sprake kwam: De ouderlingen
nemen de gemeente niet het werk uit handen maar gaan de
gemeente voor in het omzien naar elkaar.
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2.2.4. Het Moderamen (Dagelijks bestuur)
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad.
Deze bestaat uit de predikant, de scriba (secretaris), een
ouderling-kerkrentmeester en een diaken.
2.2.5 Werkwijze
De kerkenraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De
grote lijnen van het werk en het leven van de gemeente
komen hier aan de orde. De geestelijke groei en opbouw van
de gemeente zijn onderdeel van haar besprekingen en zij stelt
de begroting en de rekeningen van het College van
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen vast.
2.3 Privacy en persoonsgegevens
Zoals elke organisatie hebben ook wij te maken met de
privacywetgeving. Meer informatie hierover kunt u vinden op
onze website www.hgop.nl. Deze informatie is ook op papier
op te vragen bij de scriba.
2.4 Nieuwsvoorziening
Een belangrijk onderdeel van de gemeente is de nieuwsvoorziening.
2.4.1 Kerknieuws - HGOP online
Op de website www.hgop.nl vindt u de laatste
nieuwsberichten van onze gemeente, kan men online
diensten volgen en kan men zich inschrijven op de
nieuwsbrief. Deze wordt dan wekelijks naar uw e-mailadres
verzonden.
Een papieren versie van deze nieuwsbrief wordt ook
uitgedeeld bij het begin van de kerkdienst.
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2.4.2 Kerkklanken
Kerkklanken is de naam voor het kerkblad van onze
gemeente. Dit kerkblad komt zeven keer per jaar uit op vaste
tijden in het jaar. In dit blad staat extra informatie over en uit
de gemeente.
Zo staat aan het begin altijd een meditatie, om en om, van
onze voorganger en de voorganger/kerkelijk werker van de
Protestantse gemeente.
Verder kunt u in dit blad informatie vinden vanuit de
kerkenraad, college van Kerkrentmeesters en Diaconie. Door
andere commissies kan kopij ingestuurd worden, zoals: de
zondagsschool, jeugdcommissie, bijbelstudiekringen en
gemeentegroeigroepen. Ook vindt u in Kerkklanken nog een
overzicht van giften en collecteopbrengsten van de afgelopen
periode, een dienstenoverzicht, im memoriams en een
contactpersonenlijst.
U kunt zelf ook informatie aanleveren voor in Kerkklanken.
Dat
kan
bij
voorkeur
op
het
emailadres:
kerkklanken@hgop.nl. Schriftelijk kunt u het afleveren op het
adres wat achter in het blad vermeld staat.
Niet zomaar alles kan geplaatst worden. Het moet informatie
zijn over, uit of betrekking hebben op de gemeente. Een
gedicht of artikel kan ingestuurd worden, maar de redactie
beslist uiteindelijk wat er geplaatst wordt. Dit is ook
afhankelijk van de ruimte die er is. Dit alles onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Tot 2020 kon u het blad alleen op papier ontvangen, maar
tegenwoordig kunt u Kerkklanken ook vinden op de website.
U kunt uw voorkeur hiervoor doorgeven aan de scriba.
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2.5 Kerkdienst op afstand
De kerkdiensten worden opgenomen en zijn via onze website
te volgen. Het adres is www.hgop.nl. Klik op kerkdienst
beluisteren om alleen met geluid de dienst te volgen. Via de
website is er ook een livestream van de diensten. Hierop is de
kerkdienst met beeld te volgen. Ook achteraf kunt u de
diensten nog opzoeken en bekijken of beluisteren.
Via de Diaconie kan men een luisterkastje huren, waarmee
men zonder computer of smartphone toch de dienst van uit
huis kan volgen. Op verzoek worden ook rouwdiensten of
trouwdiensten opgenomen.
2.6 Vervoer naar de kerk
Als u naar de kerk wilt en geen vervoer hebt, is er de haal- en
breng-service. Schroom niet om contact op te nemen, dit
wordt met plezier gedaan. Het telefoonnummer is te vinden
in Kerkklanken en op de website.
2.7 Muziekteam
De gemeente heeft de beschikking over een eigen
Muziekteam. Het doel is om naast de traditionele samenzang
begeleid door orgel, ook de mogelijkheid te bieden liederen te
zingen waarbij orgelbegeleiding minder geschikt is. Dit betreft
met name lof- en aanbiddingsliederen. Het Muziekteam
begeleidt de samenzang met behulp van ca. acht zangers,
piano en fluit, regelmatig aangevuld met viool en/of gitaar.
2.8 Privacy en persoonsgegevens
Als kerkelijke gemeente willen we zeer zorgvuldig met
persoonsgegevens omgaan en net als elke organisatie in
Nederland hebben ook wij te maken met de privacywetgeving
(AVG). Daarom is er een Privacy Statement opgesteld. Deze
kunt u vinden op onze website www.hgop.nl, maar er kan ook
een papieren versie worden opgevraagd bij de scriba.
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H3. KERKDIENSTEN
In de kerkdienst klopt het hart van ons gemeente-zijn, daar
eren wij God met liederen en gebeden en vieren wij onze
verbondenheid met de Here God. Deze diensten worden elke
zondagochtend gehouden.
3.1 Ochtenddiensten
De ochtenddiensten zijn redelijk klassiek van opzet en vinden
volgens een rooster plaats in Paasloo en Oldemarkt. Dit
rooster kunt u vinden op onze website, in Kerkklanken en
staat ook op een bordje bij de kerk zelf aangegeven. De
muzikale begeleiding gebeurt vaak met het kerkorgel, maar
soms ook met ons eigen muziekteam. Aan het eind van dienst
zijn vaak drie collectes: voor de Diaconie, voor de
Kerkrentmeesters en bij de uitgang voor de instandhouding
van de gebouwen.
3.2 Gezinsdienst
Zes keer per jaar vindt er in onze gemeente een gezinsdienst
plaats. Dit is een dienst voor jong en oud. De kinderen blijven
in de kerk, ze gaan dus niet naar de zondagsschool. De dienst
wordt door de gezinsdienstcommissie voorbereid. Een
gezinsdienst heeft een toegankelijk karakter. Soms verleent
een (zang)groep medewerking of een gastpredikant. Een
gezinsdienst is een centrale dienst op de zondagochtend.
We hopen u een keer te mogen begroeten!
3.3 Tienerdienst
Regelmatig wordt er op zondagmorgen een tienerdienst
gehouden. Dit is een samenkomst gericht op tieners in een
van de bijgebouwen bij de kerken. We ontmoeten elkaar eerst
in de kerk, waarna de tieners tijdens de dienst naar de
tienerdienst kunnen gaan.
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3.4 Doopdienst
Doopdiensten vinden 4 tot 5 keer per jaar plaats in een
centrale dienst. Datum van de doopdienst, de plaats en het
tijdstip van het eraan voorafgaande doopgesprek worden
meegedeeld via de website en het Zondagsnieuws.
3.5 Trouwdienst
Voor een huwelijksbevestiging moet vroegtijdig contact
opgenomen worden met de predikant. Voor het gebruik van
de kerk en eventueel andere kerkelijke gebouwen moet
contact opgenomen worden met de koster.
3.6 Viering Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar in onze
gemeente gevierd. Ook gasten zijn van harte welkom. Wel is
het gebruikelijk om van te voren even contact te hebben met
de predikant of één van de ouderlingen. Op de dinsdag
voorafgaande aan de Avondmaalszondag, wordt het Heilig
Avondmaal ook gehouden in De Landerijen.
Als omstandigheden daartoe nopen, bij ziekte of bij het
naderen van de dood bestaat er de mogelijkheid tot vieren
van avondmaal thuis. Neemt u hiertoe contact op met de
predikant of de wijkouderling.
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3.7 Uitvaarten
Neemt u bij overlijden van een naaste contact op met de
wijkouderling en/of predikant. De liturgie van de rouwdienst
wordt in overleg met de predikant samengesteld.
3.8 Oecumenische vieringen/diensten.
Twee keer per jaar houden we oecumenische diensten voor
de drie kerken in Oldemarkt.
Het zijn twee morgendiensten, aanvang half tien en worden
beurteling gehouden in de Ned. Herv. Kerk en de R.K. Kerk.
Deze worden gehouden op de zondag na Pasen en de tweede
zondag in november. De organiserende commissie bestaat uit
zes personen, twee van iedere kerk. De voorgangers uit de
drie kerken wisselen elkaar af en medewerking wordt
verleend door kinderkoren, zangkoren en een muziekkorps.
Het doel van de commissie is: Een open deur zijn voor alle
mensen uit het dorp en de omgeving
Al kerken we de andere zondagen apart, in deze
diensten/vieringen voelen we ons één Kerk.
Alle drie kerken belijden één Heer, die ons vraagt om Eénheid.
3.9 Startdienst
Sinds 1996 wordt in samenwerking met de Protestantse
Gemeente Oldemarkt en Kindcentrum De Ark een startdienst
gehouden voor de opening van het nieuwe seizoen. Deze
vindt meestal plaatst in de tweede helft van september. De
voorganger wordt per toerbeurt door één van beide kerkelijke
gemeenten geleverd. Er is een startdienstcommissie, met
leden uit beide kerken en een leerkracht van het Kindcentrum
De Ark, dat deze diensten voorbereidt. Na afloop is er
gelegenheid tot ontmoeting onder genot van koffie, thee of
limonade.
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3.10 Diensten van Genezing en Bemoediging
Gemiddeld zes keer per jaar is er een dienst van bijzondere
voorbede in onze gemeente: de Dienst van Genezing en
Bemoediging. Tijdens deze bijeenkomst is er de mogelijkheid
om persoonlijke voorbede en zegening te ontvangen door het
gebedsteam en voorganger, soms gepaard gaande met de
zalving met olijfolie als teken van de Heilige Geest.
De diensten vinden gemiddeld genomen eens in de zes weken
plaats: 4 keer op een woensdagavond in de kerk van Paasloo
en twee keer op een zondagavond met begeleiding van het
muziekteam in Oldemarkt.
3.11 Diensten met de Protestantse Gemeente Oldemarkt
De Protestantse Gemeente Oldemarkt en de Hervormde
Gemeente Oldemarkt-Paasloo vallen beiden onder de
Protestantse Kerk van Nederland (PKN). We houden elk jaar
een aantal gezamenlijke diensten, waarbij de ene keer de
voorganger van PGO voorgaat en de andere keer de
voorganger van de HGOP.
3.12 Diensten met de Vrije ZendingsGemeente Ossenzijl
In Ossenzijl bevindt zich een kerk van de Vrije
ZendingsGemeente. Jaarlijks vieren we een aantal
gezamenlijke diensten, die dan plaatsvinden in het gebouw
van de VZG. De voorgangers van beide gemeenten gaan per
toerbeurt voor.
3.13 Vespers
Elk jaar houden we in de week voor Pasen een aantal vespers.
In deze avonddiensten willen we ons op een ingetogen manier
voorbereiden op het Paasfeest.
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H4. SAMEN GEMEENTE ZIJN
Gemeente van Christus zijn doe je niet alleen. Omzien naar
elkaar is een belangrijk onderdeel, dit kan op verschillende
manieren.
4.1.1 Bezoek aan huis
De ouderlingen zullen bezoekwerk doen als de situatie
daarom vraagt. Ernstige zaken zullen worden behartigd door
de voorganger.
Voor de 70+ers hebben wij een pastoraal werker. Dit is
mevrouw Kramer. Eén dag per week werkt zij onder de
ouderen van onze gemeente.
4.1.2 Bezoek in het ziekenhuis
De predikant brengt regelmatig een bezoek aan
gemeenteleden die in het ziekenhuis verpleegd worden. Het is
wenselijk dat u uw opname (zo mogelijk) van tevoren zelf
kenbaar maakt, door opgave bij uw wijkouderling, predikant
of scriba.
4.1.3 Wijkcontactwerk
De belangrijkste taak van het wijkcontactwerk is de
doorgeeffunctie naar de kerkenraad, via het pastoraat (de
predikant of de ouderling) of via diakenen.
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden door de
wijkouderling bezocht.
Jarigen
vanaf
70
jaar
worden
bezocht
door
wijkcontactwerkers. Bij huwelijksjubilea en geboorte zal er
iemand langs komen van het wijkcontactwerk of de
wijkouderling zal daar een bezoekje afleggen.
Verder worden zieken, bejaarden en alleengaanden
regelmatig door de medewerkers bezocht.
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4.1.4 Koffieochtenden
Iedere eerste dinsdag van de maanden september tot en met
april is er een koffieochtend voor de leden van de Hervormde
Gemeente en de Protestantse Gemeente, in “De Landerijen”.
We beginnen om 10.00 uur met koffie/thee en een opening,
daarna krijgt de spreker of spreekster het woord.
Er komen allerlei onderwerpen aan de orde. We sluiten zo
rond half twaalf af.
De septemberochtend wordt verzorgd de predikant of één
van de pastoraal medewerksters.
In december vieren we de Kerstochtend in de kerk van de
Protestantse Gemeente aan de Hoofdstraat. Deze ochtend
sluiten we af met een broodmaaltijd.
In Januari, starten we met een gezellig samenzijn, praten we
bij met een hapje en een drankje.
Bent u rond de zestig of ouder en wilt u deze ochtenden
bijwonen? U bent van harte welkom!
4.2 Cursussen, trainingen en ontmoetingen
In het Nieuwe Testament zien we dat de gemeente op een
veelvoudige wijze bij elkaar komt. Zij zochten elkaar op in
elkaars woningen of andere plaatsen in de buitenlucht om
voor elkaar te bidden, te eten, te zingen, onderwijs te
ontvangen en het Avondmaal te vieren. De eerste dag van de
week was uiteraard de dag waarop ze samenkwamen, want
dat was immers de Opstandingsdag. Ze kwamen ’s ochtends
voor ze aan het werk gingen bij elkaar en/of ’s avonds. Maar
eigenlijk kwam men zo vaak bij elkaar als maar mogelijk was.
De gaven van de Geest functioneerden in het samenkomen
van de Gemeente van Christus. Zo kennen ook wij
verschillende vormen van samenkomen. Naast de
kerkdiensten van allerlei karakter vinden wij het belangrijk om
ook systematisch vorm te geven aan onze geestelijke groei
door toerusting, ook voor het leven van alledag…
Gemeentegids HGOP 2022

pg. 20

4.2.1 Gemeente-Groei-Groepen
Vanuit het verlangen om op meerdere manieren vorm te
geven aan de gemeenschap van en met de Heer zijn de
groeigroepen ontstaan. Deze kringen zijn méér dan
studiekringen omdat hier het gemeente-zijn ook een
bijzondere vorm krijgt. In deze GGG-groepen ligt de nadruk op
ontmoeting, op verhaal komen, samen zorg voor elkaar
dragen, samen luisteren naar Gods woord en samen
opgebouwd worden in het geloof. In de celgroep of de ‘kleine
gemeente’ komt het omzien naar elkaar, het pastoraat en de
gemeenschap van de heiligen op een natuurlijke manier tot
uitdrukking. De gemeentegroeigroepen vormen daarom een
continu geheel van het gemeenteleven. Het doel is om te
groeien in geloof, gemeenschap, gebed en getal. We
gebruiken het materiaal van het Evangelisch Werkverband dat
er speciaal voor ontwikkeld is. Deze vorm van gemeente-zijn
heeft zijn kracht inmiddels bewezen.
4.2.2 Gemeentezondag.
In de afgelopen jaren hebben we twee keer per jaar een
Gemeente-Zondag georganiseerd: Dat betekent concreet:
Samen eten, een spelletje doen, kortom: een gezellig
samenzijn voor de hele gemeente.
4.2.3 Gemeenteavonden
Eenmaal per jaar is er een Gemeenteavond. Op deze avond
wordt heel de gemeente samengeroepen. De kerkenraad
maakt de gemeente deelgenoot van haar beleid, er wordt
informatie gegeven over de verschillende activiteiten en
gemeenteleden kunnen zaken ter sprake brengen die ze graag
in breder verband zouden willen bespreken.

Gemeentegids HGOP 2022

pg. 21

4.2.4 Bidstonden
Elke woensdagochtend, met uitzondering van vakanties, vind
er in ‘De Ontmoeting’ een bidstond plaats. Tijdens deze
bidstonden wordt de Here God gelooft en gedankt en wordt
er gebeden voor mensen. Iedereen is hierbij van harte
welkom. Aanvang 9.00 uur.
4.2.5 Themavonden, Bijbel- en gesprekskringen
Er zijn per seizoen verschillende kringen die bij elkaar komen
rondom een thema of Bijbelboek. Er zijn niet alleen
studiekringen, maar ook kringen met een meer praktisch
accent of die het karakter van een cursus hebben van een
aantal avonden. In een toerusting over gebed, luisteren naar
de stem van God, zegenend bidden bijvoorbeeld ligt het
accent wat directer op de praktijk van het kerkelijke en
alledaagse leven.
Daarnaast zijn er losstaande avonden waarop door middel van
een lezing een uitdieping plaatsvindt van thema’s. Daarvoor
kunnen ook gastsprekers worden uitgenodigd.
4.2.6 Alpha-cursus
Voor een (hernieuwde) kennismaking met de kernthema’s van
het Christelijk Geloof is de Alpha-cursus een uitstekende
optie. Niet alleen vanwege inzichten die aangereikt worden,
maar ook vanwege de ervaring van de door God beoogde
gemeenschap met Hem en elkaar. De cursus die uit 10
avonden en (een deel van een weekend) bestaan begint elke
avond met een gezamenlijke maaltijd. Menig gemeentelid
heeft hier al zijn of haar beste kookkunsten gedemonstreerd!
Niet alleen kennis staat centraal, maar ook het leven met God
in de kracht van zijn Woord en Geest. De intentie is om elk
jaar de mogelijkheid tot het volgen van de cursus aan te
bieden, zowel de cursus voor volwassenen als voor jongeren.
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4.2.7 Gavencursus
Tijdens de Alpha-cursus, maar ook tijdens de reguliere
toerusting, wordt er aandacht geschonken aan de Gaven van
de Geest, in gewoon Nederlands de talenten die we van God
gekregen hebben. Hiervoor wordt een traject gevolgd waarbij
(online) testen worden gemaakt, onderwijs volgt en de
resultaten worden besproken en uitgewerkt
Wanneer we spreken over de Gaven van de Geest dan
stappen we een gebied binnen die meer inhoudt dan wat we
in de wandelgangen zien als de natuurlijke talenten. Ook
zaken als profetie, genezing, bevrijding, het spreken in tongen
(mensentaal en goddelijke taal), onderscheid van geest e.a.
komen daar bij om de hoek kijken. Die zijn niet zomaar
aangeboren, maar zijn een nadrukkelijk gevolg van de
vervulling met Gods Geest. Het zijn geschenken die God ons
door zijn Geest geeft die gebruikt mogen worden in dat leven
in de kracht van de Geest, ook in het dagelijkse leven van
alledag. Alleen al het leren verstaan van de stem van God en
er naar handelen is voor menigeen al een hele uitdaging.
De Gemeente van Christus is daarvoor de plek om het te
leren… met vallen en weer opstaan!
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5 JEUGDWERK IN DE HGOP
5.1 Algemeen
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. In het
bijzonder de jeugd krijgt te maken met enorm veel invloeden.
Goede, en soms ook minder goede. In alle activiteiten die de
gemeente voor de jeugd organiseert, is het doel om hen op
een toegankelijke manier de goedheid van onze Heer te laten
begrijpen en in dat besef met Hem te leven. In een wereld
waarin al zoveel van de jeugd wordt gevraagd, met alle
hectiek die daarbij komt kijken, is het nodig dat zij zich veilig
en geliefd weten bij die ene Vader, onze Heer.
Binnen onze kerkelijke gemeente zijn er verschillende
activiteiten binnen het jeugdwerk. Dit zijn: catechese,
jeugddienst, tienerdienst, kindernevendienst, Sirkelslag en
uitjes voor de jeugd. Drie keer per jaar komt de Jeugdraad
samen om met afgevaardigden van alle geledingen te
overleggen. Hier wordt gesproken over de invulling van het
jeugdwerk. Voor zaken m.b.t. het jeugdwerk is de
jeugdouderling het aanspreekpunt.
5.2 (Belijdenis) Catechese
Voor tieners en jongeren is er catechese en andere vormen
van toerusting: Basiscatechese voor de ‘tieners-in-wording’,
catechese voor de tieners, jongeren-Alpha en kringwerk voor
de jongvolwassenen. Naast de ‘gewone’ catechese is er het
aanbod van belijdeniscatechese. Het is bedoeld voor hen die
de vraag van Jezus om in Hem te geloven en Hem te volgen
met een ‘ja’ willen beantwoorden in het midden van de
gemeente. Dat mag tenslotte gehoord worden. Op deze wijze
wordt tevens hun vroegere waterdoop bevestigd of wordt
deze ondergaan mocht men nog niet gedoopt zijn. En
uiteraard wordt er gebeden om vervulling met de Heilige
Geest!
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5.3 Kindernevendienst (Zondagsschool)
Bijna elke zondag wordt er ’s morgens tijdens de kerkdienst in
Oldemarkt of Paasloo door de zondagsschool een
kindernevendienst georganiseerd. Alle kinderen (ook
gastkinderen) van 4-12 jaar die op zondagochtend onze
kerkdienst bezoeken zijn welkom bij de kindernevendienst!
De locatie kunt u iedere vrijdag op www.hgop.nl in het
kerkelijk nieuws vinden. Hierin staat ook vermeld wie de
leiding heeft die zondag.
Wat doen wij?
In ‘de Ontmoeting’ of ‘De Paasloë’ wordt het programma
‘BijbelBasics’ gevolgd. In deze methode worden Bijbelse
thema’s uitgewerkt in vertellingen, liedjes, opdrachten,
toneelstukjes, werkjes en kleurplaten. De uitwerking is
afgestemd op het niveau van de kinderen. Het doel is dat
kinderen met plezier deelnemen!
Hoe is de kindernevendienst georganiseerd?
De kinderen komen met hun ouder(s) of begeleiders mee naar
de kerk en maken zo het eerste deel van de kerkdienst mee.
Na het kinderlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ gaan ze op
met de leiding naar het gebouw ‘De Ontmoeting’ of ‘De
Paasloë’ naast de kerk. Tijdens de collecte komen de kinderen
terug in de dienst.
Kinderen hoeven niet van tevoren worden aangemeld en ook
gastkinderen zijn van harte welkom! Vindt uw kind het
spannend, dan kunt u uiteraard als ouder/begeleider de
eerste keer gerust meegaan.
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Wanneer is er kindernevendienst?
De kindernevendienst vindt ’s morgens plaats tijdens de
kerkdienst in Oldemarkt of Paasloo. In de zomer is er tijdens
de schoolvakantie zomerzondagsschool.
Let op: Er is geen kindernevendienst dienst op eerste
Paasdag, eerste Pinksterdag en op eerste en tweede Kerstdag
en in de kerstvakantie.
Andere activiteiten
In september wordt deelgenomen aan de startdienst. Deze
wordt in samenwerking met de Christelijke basisschool ‘De
Ark’ en de Protestantse Gemeente uit Oldemarkt
georganiseerd. De startdienst vormt ook de start van de
zondagsschool na de zomervakantie. Daarnaast wordt 5 à 6
keer per jaar meegewerkt aan de organisatie van de
gezinsdiensten.
Met Kerst is op 24 december een Kinderkerstfeest, in deze
dienst hebben de kinderen een actieve rol en is er een
collecte voor een goed doel waarin kinderen centraal staan.
Het schooljaar wordt afgesloten met een ontspannend uitje.
Van de kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet
onderwijs gaan, wordt afscheid genomen in een speciale
dienst. Op verzoek wordt ook meegewerkt aan andere
activiteiten of diensten!
Zelfstandigheid
De zondagsschool is financieel zelfstandig. De kosten worden
gedekt door de collecte tijdens de kindernevendiensten en
door in december een collectebus in de kerken te plaatsen.

Gemeentegids HGOP 2022

pg. 26

5.4 Gezinsdiensten
Zie 3.1.2
5.5 Tienerdiensten
Zie 3.1.3
5.6 Jeugddiensten
Ongeveer vijf keer per jaar worden er jeugddiensten
gehouden. Er wordt een muziekgroep/band uitgenodigd om
samen te zingen en voor de aanwezigen op te treden.
Liederen komen vaak uit Opwekking. De voorgangers kunnen
gebruik maken van multimedia. Hierdoor kan op veel
manieren invulling worden gegeven aan de dienst. Doel van
deze jeugddiensten is de jongeren het geloof te laten beleven
en mee te geven in de context van hun beleefwereld. De data
van de jeugddiensten worden aangekondigd op de website en
het Zondagsnieuws.
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