Uit de gemeente
Zieken

Ons meeleven gaat uit naar iedereen die te maken heeft met ziekte en zorgen, met afnemende krachten. Het is nog steeds een onzekere en angstige tijd vanwege het coronavirus en alle maatregelen die daarbij horen: afstand houden, beperkt bezoek, geen of weinig activiteiten.
Met name voor mensen op hoge leeftijd, voor gehandicapten, voor chronisch zieken en anderen,
die extra kwetsbaar zijn, valt het allemaal niet mee.
Dat zij getroost zullen worden door de nabijheid van God op de weg die zij moeten gaan.

Bladerend door een boekje met teksten van Dietrich Bonhoeffer kwam ik een gebed van hem tegen, bekende woorden, die mij opnieuw raakten en die ik graag aan u wil doorgeven:

LICHT

In mij is het donker, maar bij U vind ik licht
ik ben eenzaam, maar U verlaat me niet
ik ben kleinmoedig, maar bij U vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij U vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij U vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet, maar U weet
voor mij de juiste weg.

(Dietrich Bonhoeffer) 

Tenslotte
Als gemeente staan we aan het begin van een nieuw seizoen, maar het zal anders dan anders zijn.
Net als alle andere geloofsgemeenschappen moeten we zoeken naar mogelijkheden om in de samenleving van ‘het nieuwe normaal’ op een goede en zinvolle manier kerk te zijn en dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel een uitdaging.

Wat het seizoen 2020-2021 ook anders maakt voor ons als Vrije Evangelische Gemeente Veendam is dat we afscheid moeten nemen van ons vertrouwde kerkgebouw en dat is een hard gelag. Want er is zoveel gebeurd, gedaan en beleefd in de AE-kerk, er zijn zoveel, ook persoonlijke, herinneringen.
Het doet pijn om straks niet meer richting AE-straat 1 te kunnen gaan op zondag voor de eredienst en door de week voor een gemeenteavond, Bijbelstudie, een vergadering…..
We gaan verder als gemeente zonder kerkgebouw en zonder vaste ontmoetingsplek en dat zal erg vreemd zijn.

Het wordt een heel ander seizoen dan we gewend zijn, maar te midden van alle onzekerheid mogen we ons vasthouden aan God, de Heer, die niet loslaat het werk van zijn handen en die onze Reisgenoot wil zijn op onze pelgrimstocht door het leven.
Zoals staat in de volgende tekst die ik tegenkwam in het boekje ‘Het geheim van de schelp’, een spirituele reisgids voor de pelgrim’.

God, verborgen Aanwezige,
U roept uw mensen
om als pelgrims op weg te gaan,
het vertrouwde achter te laten,
het onbekende tegemoet.
U zendt Jezus als Herder
en Gids mee,
als een vuurzuil voor de nacht,
als een wolkkolom voor de dag,
als manna om de tocht te voltooien.

Zegen ons pelgrims
langs de wegen die wij zullen gaan.
Zegen ons op de dagen,
dat de zon schijnt
en op dagen met regen en tegenwind.
Behoed en bewaar ons
vandaag, morgen en alle dagen die komen.

·  Een hartelijke groet van  ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Taakgroep liturgie
In de komende tijd zijn er de volgende diensten:    

6 september - 9.30 uur
Dienst in de Wedderwegkerk
Voorganger: ds H.J. Delwig

13 september - 9.30 uur
Dienst in de AE-kerk
Voorganger: ds S. van de Vrie

27 september - 9.30 uur
Dienst in de Wedderwegkerk
Voorganger: ds S. van de Vrie

4 oktober - 9.30 uur
Dienst in de AE-kerk
Voorganger: ds S. van de Vrie

Eruit gelicht
Op 28 juni hebben we voor het eerst na lange tijd weer een dienst gehouden in onze AE-kerk. Het was fijn om elkaar te ontmoeten, al was het op afstand, en om samen te vieren, al was het zonder samenzang.

Zondag 9 augustus was er weer een dienst in ons eigen kerkgebouw en toen zijn er enkele liederen gezongen door een drietal zangers en beluisterden we daarnaast liederen via de beamer. Over de muzikale invulling van de diensten in de komende tijd zal binnenkort een besluit worden genomen.

Op 13 september hadden we al een hele tijd geleden een dienst gepland voor jong en oud en het was de bedoeling dat we op die zondag ook met elkaar zouden koffiedrinken. Wat er kan en niet kan zullen we binnenkort bespreken op een vergadering van de taakgroep liturgie. Ook de dienst op 4 oktober zal dan aan de orde komen. Het is jammer dat er op dit moment nog veel onduidelijk is, maar dat brengt de situatie nu eenmaal met zich mee. Gelukkig is er de mogelijkheid om u via mail en post te informeren zodra er meer concrete plannen zijn.

In bovenstaand overzicht worden ook twee diensten in de Wedderwegkerk genoemd. Iedereen is van harte welkom en tot nu toe is er elke zondag plaats genoeg voor gasten. De dienst op 6 september is een ‘gewone’ dienst met een ‘bijzondere’ gastvoorganger: ds H.J. Delwig uit Leeuwarden, emerituspredikant in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, die ook meerdere keren in de AE-kerk op de preekstoel heeft gestaan.


Op 27 september is in de Wedderwegkerk de startdienst gepland, deze keer gecombineerd met het afscheid van de kinderkerk, dat in juni niet kon plaatsvinden. Normaliter wordt er dan ook koffie, thee en fris gedronken na de dienst. De liturgiecommissie en de leiding van de kinderkerk van de Protestantse gemeente Oude Pekela gaan zich beraden op de mogelijkheden voor deze startdienst, die passen binnen het ‘nieuwe normaal’. Tot nu toe is er tijdens de diensten in de Wedderwegkerk gezongen door een vijftal zangers en was er geen samenzang. Besloten is om in de komende maanden op dezelfde manier door te gaan.
Wel is het de bedoeling dat meer mensen de gelegenheid krijgen om een keer deel uit te maken van het zanggroepje.

Dat geldt niet alleen voor gemeenteleden van de Protestantse gemeente Oude Pekela, maar ook voor mensen van onze gemeente. Dus als u een keer wilt meedoen met het zanggroepje op de zondagen dat de VEG Veendam te gast is in de Wedderwegkerk dan kunt u dat aan mij doorgeven en zorg ik ervoor dat u wordt ingeroosterd.

Wellicht nog een keer ten overvloede: de diensten vanuit de Wedderwegkerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Als het enigszins mogelijk is wordt de liturgie van te voren op de website geplaatst:  www.protestantsegemeenteoudepekela.nl

Zoals u merkt moet er nog veel worden besproken als het gaat om de komende diensten, maar we hopen er met elkaar een mooie invulling aan te kunnen geven en zien uit naar fijne vieringen die ons geloof versterken en ons moed en inspiratie geven om kerk en gelovige te zijn in het leven van alledag.  

· Simone van de Vrie 
Bijbelstudie 
De eerste Bijbelstudie-bijeenkomst is gepland op dinsdag 1 september a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in de AE-kerk. In de maand daarna hopen we bij elkaar te komen op dinsdag 6 oktober.

Van de penningmeester
In de maand juli ontvingen we € 25,00 als gift voor onze gemeente. Tevens € 100,00 voor het project Oekraïne.
Onze hartelijke dank.


BERICHTEN
Nog geen vervoer naar Oekraïne mogelijk
Heeft u ook al dozen in huis staan? We hopen dat u ze nog even kunt en wilt bewaren! En misschien kunt u nog even ‘doorsparen’ en komen er nog dozen bij… 
Helaas is de grens naar Oekraïne nog steeds gesloten. We proberen als SZD zo snel mogelijk te regelen dat het transport door kan gaan, maar weten op dit moment nog niet wanneer dat kan. U hoort van ons zodra het mogelijk is om de spullen op te sturen – het zou ook voor de broeders en zusters ginds fijn zijn als dat nog voor de winter lukt!
· Fransciska Sein


Agenda 
–  26 augustus- 19.30 uur Ledenjaarvergadering
–  1 september-19.00 uur Bijbelstudie
–  29 september-19.15 uur Kerkenraadsvergadering
–  6 oktober-19.00 uur Bijbelstudie


