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KERKDIENSTEN
In de komende tijd zijn er in de Wedderwegkerk de volgende diensten:    
NB Voorlopig zullen er in ieder geval tot en met 17 januari uitsluitend  
onlinediensten worden gehouden, dus zonder kerkgangers.

3 januari – 9.30 uur
Nieuwjaarsdienst
Voorganger: ds S. van de Vrie

10 januari – 11.00 uur
Voorganger: ds G.W. van der Werff

17 januari – 9.30 uur
Voorganger: ds S. van de Vrie

24 januari – 9.30 uur
Voorganger: ds S. van de Vrie

31 januari – 9.30 uur
Voorganger: mevr. M. van Vliet

7 februari – 9.30 uur
Voorganger: ds J. Helmantel

AGENDA
-19 januari -19.15 uur: Kerkenraadsvergadering

MEDITATIEF MOMENT
GOD IS GETROUW
Een overdenking bij het verhaal van ‘De wijzen uit het Oosten’  
(Matteüs 2: 1-12)

God is getrouw, zijn plannen falen niet…..
Zo begint een oud gezang, gedicht door Hendrik Pierson, die leefde van 1834 
tot 1923. Een versregel die je volgens mij zo boven het verhaal van de wijzen 
uit het Oosten kunt zetten. God is getrouw en heeft grootse plannen met het 
Kind dat in de Kerstnacht werd geboren.



3

Helaas doen kwaadwillende mensen verwoede pogingen om die plannen te 
torpederen. De grote vraag is of die negatieve krachten het voor het zeggen 
krijgen of……

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Durven we het aan om deze versregel boven het jaar 2021 te schrijven?
Geloven we erin?
Voor onszelf?
Voor onze wereld?

In Mattheüs 2 zien we hoe mensen betrokken kunnen zijn bij Gods plannen,
er een rol in spelen, ten goede of ten kwade: koning Herodes, de hogepries-
ters en schriftgeleerden, de inwoners van Jeruzalem en de wijzen uit het Oos-
ten. Ik hoop van harte dat die laatsten ons in 2021 ten voorbeeld zullen zijn 
en dat we net als zij ontvankelijke mensen zijn, die openstaan voor signalen 
van boven.

Wat ik heel bijzonder vind is dat God die magiërs aanspreekt ‘in hun eigen 
taal’, ik bedoel: ‘de taal van de sterren’.
Aan de hemel verschijnt een opvallende ster of zoals men ook wel veronder-
stelt: een bepaalde combinatie van meerdere sterren en planeten.
Als astronomen zien ze meteen dat hier iets uitzonderlijks aan de hand is en 
de link met de Messiasverwachting uit het Jodendom wordt gelegd.
Als theologen wisten ze daar veel van en het had een diep verlangen in hen 
gewekt, een verlangen naar de komst van de grote Koning, die op aarde een 
rijk van heil en vrede zal stichten.
Bij het zien van die prachtige ster laait hun hoop weer op. Ze geloven erin en 
besluiten op zoek te gaan. Er wacht hen een lange reis en ze zullen best hun 
aarzelingen hebben gehad, -het waren tenslotte mensen als wij- maar toch, 
hun verlangen, hun hoop is sterker, ze gáán……. met God!

Zullen wij hun voorbeeld volgen en op eenzelfde manier het jaar 2021 binnen-
trekken? Aarzelend en zoekend misschien………. maar toch…..

De reis van de drie wijzen, die ook wel ‘koningen’ worden genoemd, gaat 
-hoe kan het anders- naar Jeruzalem. Waar naast koning Herodes ook de 
geestelijkheid zetelt. Hogepriesters en schriftgeleerden, die de nodige kennis 
in huis hebben. Alleen: ze doen er niets mee en lijken hun hart gesloten te 
hebben voor tekenen uit de hemel.
Of is het de angst voor Herodes die hen verlamt en hebben ze niet het lef om 
in opstand te komen tegen deze boosaardige vorst, die er alles aan doet om 
Gods plannen te torpederen.
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Je zou je kunnen voorstellen dat de wijzen zo teleurgesteld waren dat er in de 
koningsstad Jeruzalem geen Messias is geboren dat ze meteen rechtsom-
keert maakten.
 
Wat doen wij als ons leven anders loopt dan verwacht, als we naar ons ge-
voel omwegen moeten bewandelen, teleurgesteld worden in mensen, in de 
kerk, in God, niets van Hem begrijpen? Haken we af, geven we het op?

De wijzen besloten om verder te reizen. Naast het teken van de ster hebben 
ze nog een ander teken gekregen: woorden uit de Heilige Schrift.
Staat ‘het lezen van de sterren’ misschien ver van ons af, hier kunnen we 
waarschijnlijk beter mee uit de voeten. Ook wij mogen putten uit de Heilige 
Schrift, de Bijbel, en die meenemen op onze reis door  2021, als een gids, 
een richtingwijzer, een bron van kracht en troost en inspiratie….

De wijzen trekken verder, geleid door de ster, geleid door een Bijbelse profe-
tie, geleid door God, tot ze in een  plaatsje van niks, Bethlehem, het goddelij-
ke geheim ontdekken:
het Kind met de naam Jezus.
Dat betekent: Jahwe redt!
Jahwe: de God die er voor ons wil zijn en die zich in Jezus heeft geopenbaard 
als een God van nabijheid. En dat wordt nog eens bekrachtigd door die ande-
re naam, die in Matteüs 1 wordt genoemd:  Immanuël oftewel: God-met-ons!

De wijzen hebben hun doel bereikt en de Koning van de Joden gevonden.
De Koning, de Messias, die gekomen is om mensen te bevrijden en een begin 
te maken met Gods grote plan voor deze wereld: een Rijk van liefde, vrede en 
gerechtigheid. Het hart van de wijzen werd vervuld ‘van diepe vreugde’, staat 
er in Matteüs 2, en stralend als sterren knielen ze eerbiedig neer om Jezus eer 
te bewijzen en Hem hun koninklijke geschenken aan te bieden. 
Dit kostbare moment heeft hun leven voorgoed veranderd.En het spreekt 
bijna vanzelf: wanneer ze opnieuw een teken uit de hemel krijgen,
-deze keer is het een droom-
nemen ze ook dat teken serieus en laten Jeruzalem (en Herodes) op de te-
rugweg links liggen. Mede daardoor blijft Jezus’ leven gespaard en kan Hij de 
Redder en Helper van mensen worden.

God is getrouw, zijn plannen falen niet 
Hij, Jahwe, gaat door met ons, met onze wereld, ook in 2021! 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen.

■ ds Simone van de Vrie
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UIT DE GEMEENTE
           
Zieken
We zijn een nieuw jaar binnengegaan en hopen van harte dat het een ander 
jaar zal worden dan het jaar dat we achter ons hebben gelaten. Want 2020 
werd gekenmerkt door angstige en onrustige maanden, waarin je bij tijd en 
wijle het gevoel had dat je in een slechte film was beland.

Op het moment van schrijven zitten we er nog middenin, in de coronapande-
mie en de zorgen nemen toe. Veel besmettingen ook in onze eigen regio. 
Covid-19 is de oorzaak van veel leed op diverse terreinen en we moeten aan-
dacht blijven houden voor mensen die daardoor getroffen worden.
Maar we moeten niet vergeten dat er daarnaast nog zoveel andere ziekten en 
zorgen zijn.

Ik denk aan mensen met een afnemende geestelijke gezondheid en hun naas-
te familieleden, aan gezinnen die in spanning wachten op de uitslag van een 
operatie of onderzoek, aan chronisch zieken die steeds verder achteruitgaan 
en aan mensen op hoge leeftijd, die afhankelijk zijn van de hulp van anderen.
Ons meeleven gaat uit naar diegenen uit ons midden die door donkere dalen 
gaan. Dat zij zich gedragen mogen voelen door het licht van de Heer.

Heer,
toen ik in het diepe dal zat 
en geen spatje meer zag
van het licht aan de top,
heb ik U aangeroepen
en het werd lichter.
Het licht kwam in het dal,
en langs het licht
klauterde ik weer omhoog,
moeizaam,
maar eenmaal aan de top
zag ik het licht
in volle glorie.
Dankbaar
heb ik Uw licht omhelsd.
Nu weet ik zeker:
U bent het stralende licht
aan de top van de berg,
maar ook
de schittering van het vonkje in het dal.

(Toon Hermans)
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Tenslotte
Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal 2021 ons brengen?
Hoe zal het verlopen voor onze gemeente, voor ieder van ons persoonlijk?
We weten het niet. Wat we wel weten is dat we mogen gaan in het licht van 
de Heer. Over dat licht gaat een mooie tekst uit Psalm 36:
Want bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.
De volgende woorden van J. van Opbergen sluiten daarbij aan en wil ik u 
meegeven als nieuwjaarswens:

vurige wens

Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zien
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en
gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en 
elkaar tot doolhof zijn.

Licht om elkaar
toe te schijnen
met geloof in Hem
die gezegd heeft:
‘Ik ben het licht der wereld’.

(J. van Opbergen)
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Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de goede wensen die wij van u en jullie 
kregen, door middel van een kaart, een mailtje, een telefoontje.

Wij wensen u en jullie voor het nieuwe jaar:
heil en zegen én veel Licht!

■  Een hartelijke groet van  
ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten in januari vanuit de Wedderwegkerk
Op zondag 3 januari wordt de nieuwjaarsdienst gehouden. Deze keer zonder 
handen schudden en koffiedrinken met een rolletje gevuld met slagroom erbij.
Maar gelukkig zijn er andere manieren om onze goede wensen over te bren-
gen. 

De dienst van 17 januari staat in het teken van de Week van Gebed voor een-
heid, met als thema: #blijf in mijn liefde. Dit jaar is het materiaal voor deze 
Week van Gebed aangereikt door zusters uit de oecumenische gemeenschap 
van Grandchamp (Zwitserland). Ik heb begrepen dat er ook in Veendam op 
deze zondag een onlinedienst wordt gehouden, georganiseerd door de Raad 
van kerken in Veendam e.o., waarvan onze gemeente al vele jaren actief lid is. 
Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Grote kerk in Wildervank.
Tot en met 17 januari zijn er in de Wedderwegkerk geen fysieke diensten, 
maar alleen digitale uitzendingen. Of er vanaf 24 januari weer kerkgangers bij 
de diensten kunnen zijn weten we op dit moment nog niet. 
Wanneer u op de hoogte wilt worden gehouden van de kerkdiensten in de 
Wedderwegkerk dan kan dat. Eén mailtje naar onze secretaris Piet Deuze is 
voldoende. 

U krijgt dan voortaan rechtstreeks bericht vanuit Oude Pekela zodra er wat  
de diensten betreft belangrijke veranderingen zijn die u moet weten.
Voor alle kerkdiensten vanuit de Wedderwegkerk geldt dat ze op het tijdstip 
zelf of later te volgen zijn op www.kerkomroep.nl. Als het enigszins mogelijk  
is wordt de liturgie van te voren op de website geplaatst:  
www.protestantsegemeenteoudepekela.nl

Van de kerkenraad
We zijn er best een beetje trots op: op ons nieuwe gemeenteblad en we ho-
pen dat het bij u in de smaak valt. Er is veel tijd besteed aan het ontwerp en 
de uitvoering en we zijn blij met het aandeel dat Hans Deuze daarin heeft ge-
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had. We hebben gekozen voor een oude vertrouwde naam: ‘Venster’ en ook 
de afbeelding op de omslag zal de meesten van u bekend voorkomen. Dit 
alles gestoken in een nieuw jasje. Het is de bedoeling dat het nieuwe Venster 
elke maand uitkomt, behalve in de zomer.

Voor de maanden juli en augustus wordt er één nummer uitgegeven.
De redactie voor het Venster wordt gevormd door Jan de Jonge, Hans Deuze 
en ondergetekende en het blad wordt verzorgd en gedrukt door het grafisch 
bureau ‘Staal Communiceert’. Wij hopen dat u ons nieuwe Venster met veel 
interesse zult lezen.

■ ds Simone van de Vrie

Van de penningmeester
In de maand november ontvingen we € 30,00 als gift voor onze gemeente. 
Tevens € 100,00 voor de Actie Schoenendoos. De totale opbrengst van de 
bijdragen voor het vluchtelingenkamp Moria is € 1000,00.
Onze hartelijke dank.
 
Gemeenteavonden
Het was de bedoeling om in de maand december twee bijeenkomsten te 
 houden, waarbij we elkaar in kleine kring zouden ontmoeten. Alles was al 
geregeld, maar… om de bekende reden moesten ook deze bijeenkomsten 
worden afgeblazen. Zodra het kan en verantwoord is gaan we weer iets or-
ganiseren, daar kunt u van op aan, want het is al veel te lang geleden dat we 
elkaar gezien en gesproken hebben. Vanuit de gemeente kreeg ik een mooie 
foto toegestuurd met een aansprekende tekst:
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Bijbelstudie en gespreksgroep
Zodra het kan pakken we de draad weer op. De vaste deelnemers krijgen 
daarvan bericht. Wilt u ook meedoen met de Bijbelstudie en/of de gespreks-
groep geef het dan door aan de predikant.

Opbrengst zendingsbusjes
De 3 zendingsbusjes zijn geleegd en het resultaat bedroeg € 161,65.  
Genoemd bedrag is bestemd voor Stichting Zending en Diakonaat.
Alle gevers hartelijke dank. U hoort verder van ons hoe het verder gaat.
■ Ludy Kuiper

BERICHTEN
6 januari
De verjaardag van onze oudste zoon. Maar zeker niet minder belangrijk,  
6 januari is het Drie koningen. ‘Driekoningen’, ‘Epifanie’ of ‘Openbaring van 
de Heer’ is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. 
Op deze dag vieren de christenen het bezoek van drie wijzen aan het kind 
Jezus in Bethlehem. Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid.

‘Driekoningen’ is een typische benaming van het volk. Het wijkt af van het-
geen er in het evangelie volgens Mattheüs staat. Hierin is geen sprake van 
koningen maar van wijzen, en bovendien wordt er geen aantal genoemd.

In de negende eeuw kregen de drie ‘koningen’ ook een naam: Caspar, 
Melchior en Balthasar. Zij werden als vertegenwoordigers van de drie men-
senrassen en van de drie toen bekende werelddelen gezien. Dit is in overeen-
stemming met het evangelie, immers niet alleen het oude Godsvolk, de joden, 
maar alle volken, dus ook de heidenvolken, zijn geroepen tot de heerlijkheid 
van het beloofde Godsrijk.
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Wat mij nou zo puzzelt: alle drie komen van ver, alle drie komen uit verschil-
lende oorden en alle drie komen min of meer tegelijkertijd bij de kribbe en 
bij Maria en Jozef aan. Ze waren er zo zeker van dat ze een speciaal iemand 
zouden vinden. En omdat het een speciaal iemand is wilden ze hem of haar 
hulde brengen. 

Ik kan er niet bij dat deze mensen hier zo van overtuigd waren dat ze op pad 
gingen. En zo zeker waren van hun zaak. Zo zonder twijfel. 
Wij, moderne mensen, met al onze hulpmiddelen (internet, kompassen, GPS 
en veelal goed geschoold) twijfelen zo vaak. Is het wel de Zoon van God? 
Kan Hij zoveel voor ons betekenen? En toch… Dat speciale gevoel over Je-
zus laat me niet los. Ik twijfel, maar keer steeds weer terug naar m’n geloof in 
Jezus en naar de belofte dat Hij het voor ons opneemt bij God. 

Hierover nadenkend dacht ik aan lied 25b uit het nieuwe liedboek. Hierin 
wordt mijn twijfel verwoord. Maar ook wordt het verlangen (het geloof) be-
noemd. Eigenlijk is het een bidden om versterking van mijn geloof.

Cantorij:   Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,  
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Allen:  HOUD MIJ IN LEVEN, WEES GIJ MIJN REDDING,  
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U.

Cantorij:  Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 

Allen:  STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U. 

Cantorij:  Zijt Gij het, Heer, die komen zal, of moeten wij een ander  
verwachten? Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

Allen:   HOUD MIJ IN LEVEN, WEES GIJ MIJN REDDING, STEEDS WEER 
ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U. 

Cantorij:  Gij geeft uw woord aan deze wereld, Gij zijt mijn lied,  
de God van mijn vreugde, naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

Allen:   STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U. HOUD MIJ IN 
LEVEN, WEES GIJ MIJN REDDING, STEEDS WEER ZOEKEN  
MIJN OGEN NAAR U.

■ Jan de Jonge
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Bericht van de Stichting voor Zending en Evangelisatie:   
Kledingaktie-Oekraïne
De gevolgen van corona zijn in Oekraïne nog meer voel-
baar dan bij ons. Uiteraard door het overlijden van ds 
Stepan Nemesh (en veel anderen waarvan wij de namen 
niet kennen). Door het transport van kleding dat dit jaar niet 
door kon gaan en waarvan nog niet zeker is wanneer het 
weer kan. We hopen dat het rond de gebruikelijke tijd in het 
voorjaar wel lukt. Door de economische gevolgen van deze 
crisis, die hard toeslaat in landen waar het toch al niet goed 
ging. We blijven contact houden en vragen ook jullie voor-
beden.

Missionair toeruster 
Janneke Doornebal heeft vanaf 1 februari naast haar werk 
voor de SZD ook gewerkt als gemeente-regiocoach, samen 
met Jonne Knevel. Veel van dat werk heeft een missionaire 
kant, en het sluit dus goed aan bij het werk voor de SZD. 
Daarnaast vindt zij het erg leuk om het laatste jaar voor haar 
pensioen nog even iets anders te doen en nog veel nieuwe 
dingen te leren! 

Op 6 maart gaat officieel haar pensioen in. Er is afgespro-
ken dat zij daarna nog tot 2 oktober (dan is haar afscheid, 
noteer het alvast in uw agenda) één dag per week voor de 
SZD blijft werken. Zo is er ook tijd om een opvolger in te 
werken. We hopen dat we op 2 oktober weer “gewoon” bij 
elkaar kunnen komen. Doe vooral deze laatste maanden 
nog een beroep op haar! In elk geval gaat zij in januari 2021 
online met jullie in gesprek over de mogelijkheden voor het 
jaar dat komt.  



CONTACTGEGEVENS  
VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

PREDIKANT
Ds S. van de Vrie
Hendrik Werkmanhof 18
9646 DE Veendam
tel. 0598-617823
e-mail: svdvrie@hotmail.com
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

SECRETARIS
Dhr P.H.W. Deuze
Brilduiker 23
9648 DT Wildervank
tel. 0598-632333
e-mail gemeente:  
vegveendam@live.nl

PENNINGMEESTER
Dhr H. Huising
Knobbelzwaan 4
9648 DA Wildervank
tel. 0598-616037
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl
Banknummer gemeente:  
NL66 INGB 0001 0009 39
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

KERKENRAADSLEDEN
Mevr. T. Deuze
tel. 0598-717499
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh
tel. 0598-621450
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge
tel. 0598-621450
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper
tel 0598-615826
e-mail: ludy.kuiper@kpnmail.nl

REDACTIE ‘HET VENSTER’

Dhr Hans Deuze
tel: 06 - 28 65 63 63
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor ‘Venster’ van februari 2021 moet uiterlijk op  
donderdag 28 januari 2021 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


