
Uit de gemeente  
Zieken 
 
Wij wensen de zieken en hun familieleden troost en kracht toe en denken ook aan anderen die een 
moeilijke tijd doormaken. Moge God hen houvast geven wanneer het leven onzeker en verwarrend is. 
 

God, 
geef ons een beetje houvast 

wanneer we onze weg 
door het leven zoeken. 
Die weg heeft bochten. 

We zien soms niet  
waar we heen gaan. 

We zijn bang ongemerkt 
op een zijspoor te raken 
en voelen ons onzeker 

en verward. 
 

Geef ons een beetje houvast 
als het donker is 

in ons leven 
en we verblind zijn  

door een waas van tranen. 
Als alles in ons pijn doet, 

omdat het leven anders liep 
dan we hadden gedacht. 

Als we ons voelden wegzakken 
in een diepe put. 

 

 

Geef ons mensen 
die ons vasthouden. 

Mensen die van ons houden. 
Bij wie we terecht kunnen 

met onze vragen 
of ons verdriet. 

Geef ons mensen 
die in uw geest leven. 

Die laten zien 
dat U bij ons bent. 

 
(uit: ‘Zeg het maar gewoon’, deel 2,  van Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
Tenslotte 
Oktober zal staan in het teken van afscheid nemen van ons kerkgebouw, want aan het einde van deze 
maand wordt de AE-kerk overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het is een tijd van herinneringen 
ophalen, veel fijne herinneringen, aan de vele mooie vieringen die we er mochten hebben en de 
diversiteit aan andere activiteiten van serieus tot gezellig of een mix daarvan. 
Terugkijkend hebben we veel reden tot dankbaarheid. 
Maar dat alles neemt niet weg dat we onze eigen vier- en ontmoetingsplek erg zullen missen. 
 
Laten we juist ook in deze fase van de geschiedenis van onze gemeente vasthouden aan dat oude 
lied, geschreven door Hendrik Pierson: 
 

God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 



laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

volvoert zijn hand. 
 
·  Een hartelijke groet van  ds Simone van de Vrie 
 

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN 
Taakgroep liturgie 
In de komende tijd zijn er in de AE-kerk  de volgende diensten:     
 
4 oktober - 9.30 uur 
Voorganger: ds S. van de Vrie 
Viering van het Heilig Avondmaal 
 
18 oktober - 9.30 uur 
Voorganger: ds S. van de Vrie 
Gedachtenisdienst 
 
25 oktober – 16.00 uur 
Voorganger: ds S. van de Vrie 
Laatste dienst in de AE-kerk 
 
Eruit gelicht 
Op 4 oktober willen we graag nog een keer samen het Heilig Avondmaal vieren. Omdat we rekening 
moeten houden met de coronamaatregelen doen we dat op de volgende manier: op de tafels in de 
kerkzaal zal er voor iedereen een schaaltje staan met een stukje brood en een klein bekertje met 
druivensap. 
Tijdens de avondmaalsviering blijven we deze keer zitten en wordt het moment aangegeven waarop 
we tegelijkertijd het brood nemen en later de druivensap drinken. Het is niet zoals we gewend zijn, 
maar ik hoop dat de vreugde van het zo samen vieren van de liefde en genade van de Heer er niet 
minder om zal zijn. 
 
Toen duidelijk werd dat we eind oktober de deur van onze kerk dicht moeten doen hebben we 
besloten om twee extra diensten in te lassen. 
Op zondag 18 oktober willen we een gedachtenisdienst houden. In voorgaande jaren deden we dat op 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, maar omdat we dit jaar dan niet meer de beschikking hebben 
over ons kerkgebouw, is de gedachtenisdienst eerder en wel op 18 oktober. In deze speciale dienst 
zullen diegenen uit ons midden die in de afgelopen periode gestorven zijn bij name worden genoemd 
en wordt er voor hen een gedachteniskaars aangestoken. Uiteraard wordt er ook een 
vertegenwoordiging van de familie uitgenodigd. 
Daarnaast willen we in deze dienst ook stilstaan bij al die mensen ‘van voorbij’, die tijdens hun leven 
hun plaats hebben ingenomen in de kerkgebouwen van onze gemeente: voorgangers, kosters, 
kerkenraadsleden en anderen. 
In de gedachtenisdienst van 18 oktober zal er muzikale medewerking zijn van Jos en Henriëtte.  
 
De laatste dienst wordt gehouden op 25 oktober. 
Het accent ligt dan op de vieringen die we in de  AE-kerk hebben gehad en de liturgische 
voorwerpen die daarbij een rol hebben gespeeld. Maar we kijken niet alleen terug, we kijken ook 
vooruit, want we mogen verder gaan als gemeente in het vertrouwen dat het licht van God met ons 
meegaat. 
 
De diensten op 18 en 25 oktober zijn nog volop in voorbereiding. Punt van aandacht is daarbij het 
beperkte aantal zitplaatsen. We zoeken naar een oplossing. 
 
U ontvangt verdere informatie over deze beide diensten via mail of post. Vanaf november zullen in het 
kerkblad de diensten in de Wedderwegkerk worden vermeld. 
· Simone van de Vrie  
 



Bijbelstudie  
Op dinsdag 6 oktober is er weer Bijbelstudie van  19.00 tot 20.00 uur in de AE-kerk.  
De keer daarna is op 3 november en dan in de pastorie. 
 

Schoenendoosactie 
In de dienst van 13 september zijn we begonnen met de schoenendoosactie. Ook dit jaar willen we 
schoenendozen vullen voor kinderen in een paar Oost Europese en Afrikaanse landen. 
Veel kinderen leven daar in grote armoede. Ook gaan er schoenendozen naar kinderen in 
vluchtelingenkampen in Griekenland. Wat is het mooi om deze kinderen blij te maken met een goed 
gevulde schoenendoos. 
 
De kinderen gaan 15 oktober van 16.00 - 18.00 uur hun schoenendozen versieren in de kerk. Tijdens 
de dienst van 25 oktober worden de dozen ingeleverd. Er is dan ook een collecte voor deze actie.  
 
In de folder die in de dienst van 13 september is verspreid, en op website Schoenendoosactie.nl vindt 
u meer informatie over de doos en de inhoud. 
U doet toch ook weer mee? 
· Truus 
 

Abonnement kerkbladen 
M.i.v. het nieuwe jaar 2021 verdwijnt de VEG-rubriek uit het Kerkblad Veendam en ontvangt u als lid 
of vriend een eigen uitgave van onze gemeente. 
Hoe vaak deze uitkomt en hoe die eruit gaat zien kunnen we op dit moment nog niet zeggen. 
 
Mocht u het kerkblad van de Protestantse gemeente Veendam vanaf januari 2021 graag blijven 
ontvangen dan kunt u persoonlijk een abonnement nemen. 
Daarnaast zijn er wellicht ook mensen die graag geïnformeerd willen worden over diensten en 
doordeweekse activiteiten van de Protestantse gemeente Oude Pekela. Het gemeenteblad 
‘Kerkklanken’ is een goede informatiebron. ‘Kerkklanken’ komt 5x per jaar uit en kost 8,50 euro (per 
jaargang). 
 
Wanneer u belangstelling hebt voor een abonnement op het gemeenteblad van Pg Oude Pekela dan 
kunt u dat aan ondergetekende doorgeven. 
· Simone van de Vrie 
 

BERICHTEN 

 

Dienst voor jong en oud 13 september ’20 Thema: Iedereen is anders, “Okido!” 
 
Wat was het fijn dat we deze zondag samen de dienst mochten vieren met mensen van verschillende 
leeftijden van oud tot jong, heel jong. Dat er iets meer beweging in de kerk was en vaker een 
stemmetje klonk heeft ons niet gehinderd, het was prachtig dat er zoveel kinderen waren! 
 
Het was de laatste keer  dat we in ons eigen kerkgebouw zo’n dienst konden houden. Het is een 
dienst geworden waar we nog lang aan terug zullen denken. 
We moesten nog steeds afstand houden, maar dat gold niet voor de kinderen en binnen de gezinnen, 
we konden elkaar zien zitten en de meeste hadden elkaar al begroet. Ook het samen zingen doen we 
nog niet, daarom  werden  we toegezongen door een zanggroepje die ons de “Vrede van God” 
wenste. 
 
 Het thema van deze dienst was ontleend aan een kinderlied, waarvan het refrein eindigt met: 
‘Iedereen is anders, okido!’ 
Mensen zijn heel verschillend, aan de ene kant is dat mooi, maar aan de andere kant kan het ook heel 
lastig zijn, want er kan zomaar verwijdering of er kunnen zomaar conflicten ontstaan. Maar als je er je 
best voor doet om elkaar te begrijpen en echt naar een ander te luisteren, je best doet om verbinding 



te zoeken, dan kom je tot de ontdekking dat het ‘okido’ is dat iedereen anders is: oké, prima, heel 
goed. 
Daarover ging ook het Bijbelverhaal van deze zondag: het verhaal van Daniël en zijn vrienden. 
Daarnaast lazen we een kort gedeelte uit Filippenzen 2 waarin de gemeente wordt aangespoord om 
op een respectvolle en liefdevolle manier met elkaar om te gaan.  
Nanda hield een praatje met de kinderen over het thema van de dienst door gebruik te maken van 
poppen die ook heel verschillend waren, en aan kinderen toevertrouwd werden tijdens de dienst. We 

hebben naar het lied geluisterd: ‘Iedereen is anders’ van  Marcel Zimmer.  
Daarna gingen de kinderen naar de knutseltafel in de hal waar ze een stoffen tas mochten versieren. 
 
Deze zondag zijn we ook gestart met de Schoenendoosactie, Truus gaf daar informatie over.   Dit jaar 
beginnen we daar wat eerder mee dan anders en zullen we ze ook eerder weer inzamelen. Na de 
dienst was er koffie, thee en fris etc. met iets lekkers erbij. 
 
Meteen na de dienst werd er van de kinderen en hun familieleden om de beurt een foto gemaakt voor 
de kerk. Wat daarmee gebeurt blijft nog even een verrassing. 
· Trijnie de Jonge 
 
Collecte binnenlands diaconaat 
Eind oktober collecteren we in de gemeen-ten voor de SZD, met als doel binnenlands diaconaat. De 
basis van diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons als mensen. Daarom zijn we 
geroepen om te geven van wat we kunnen missen en delen van wat ons gegeven is.  
 
De SZD wil de gemeenten hierbij helpen met toerusting en ondersteunen met wat ons gegeven is en 
waarvan wij kunnen uit-delen: tijd en talent, aandacht en zorg, ge-loof, geld en goed. 
 
Dit jaar vraagt de SZD met deze collecte aandacht voor de mensen die hard zijn ge-troffen door de 
coronacrisis. Voedselbanken zien een toename van mensen die voedsel-pakketten nodig hebben. 
Binnen de VEG zijn er ook gemeenten actief met het ma-ken en uitdelen van voedselpakketten, maar 
er zijn meer moeilijke situaties, pro-blemen die vragen om hulp… of een oplos-sing… 
 
BIJDRAGE - Uw bijdrage kunt u rechtstreeks overma-ken naar de penningmeester van de SZD in 
uw gemeente o.v.v. ‘collecte binnenlands diaconaat 2020’ 
 - of uw bijdrage kunt u rechtstreeks overmaken op rekeningnr. NL89INGB0000513876 t.n.v. SZD, 
o.v.v. ‘collecte binnenlands diaconaat 2020’ en de gemeente waar u lid van bent 
 - of als uw bijdrage kunt u geven door geld te geven in de collecte van uw gemeente  
 
kijk ook eens op: 
www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat/ 
en op onze facebook pagina 
 
Agenda 
 - 6 oktober-19.00 uur Bijbelstudie in AE-kerk 
 - 7 oktober-20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
 - 3 november-19.00 uur Bijbelstudie in de pastorie 
 


